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0 UVOD 
 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2012 poslovala stabilno v okviru načrtovanega programa dela in 
pridobljenih javnih in nejavnih sredstev. Poslovno poročilo podrobno prikazuje, na katerih področjih je 
bila knjižnica zelo uspešna in na katerih nekoliko manj. Leto 2012 je bilo namreč prvo, v katerem so se 
pokazale posledice manjšega obsega javnega financiranja zaradi gospodarske krize. Ta je za zdaj 
prizadela le nakup knjižničnega gradiva, na drugih področjih dela pa smo poslovali v skladu s 
pričakovanji. Veseli me, da se lahko v uvodu k temu poslovnemu poročilu sprehodimo skozi številna 
področja dela MKL, na katerih smo dosegli odlične rezultate. 
 
Interni akti knjižnice so stalno v postopkih preverjanja, ali zadoščajo zakonodaji in potrebam 
poslovanja, zato smo jih nekaj prenovili in oblikovali tudi nekatere nove. Pri tem smo upoštevali tudi 
priporočila notranje revizije, saj tako prispevamo k zmanjševanju tveganja za nepravilno ali 
nepregledno delovanje zavoda. Najpomembnejši sprejeti akt v preteklem letu je Strateški načrt MKL 
za obdobje 2013-2016, ki je temeljni dokument, na katerem bomo zaposleni skupaj gradili razvoj naše 
institucije v naslednjem srednjeročnem obdobju. Prinaša opredelitev za knjižnico najpomembnejših 
strateških področij ter navaja cilje, ki jih želimo v tem obdobju doseči. Odločili smo se, da strateški 
načrt v največjem delu opredeljuje cilje, ki so dosegljivi tudi v času krize, tako da smo cilje, na katerih 
izvedbo zaradi finančne zahtevnosti ne moremo vplivati sami, izločili v posebno skupino ciljev 
»Knjižnica plus«. Med novimi internimi akti je tudi Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, zelo 
zahteven akt, ki ga je knjižnica oblikovala dobro leto in nam bo omogočal oblikovanje knjižničnih zbirk 
naših knjižnic v skladu z enotnimi strokovnimi načeli, a hkrati na podlagi potreb, ki nastajajo v 
neposrednih okoljih posameznih knjižnic. Med novimi akti je treba omeniti tudi Pravilnik o 
obratovalnem času knjižnic MKL, na podlagi katerega smo poenotili odprtost naših knjižnic glede na 
njihovo velikost in povečali skupno odprtost MKL za dobrih šest odstotkov. 
 
Najpomembnejši in tudi finančno najzahtevnejši projekt v letu 2012 je bila uvedba mestne pametne 
kartice Urbana kot članske izkaznice MKL. Projekt smo začeli že v letu 2011 in ga realizirali sredi leta 
2012, pri čemer ga še vedno nadgrajujemo, zlasti na področju varstva osebnih podatkov in 
omogočanja čim bolj enostavne in prijazne uporabe za bralce knjižnice. Pri tem zelo uspešno 
sodelujemo z LPP, ki je nosilec projekta Urbana. Večino finančnih sredstev za izvedbo projekta je 
zagotovila knjižnica sama, pri nakupu potrebne opreme pa nam je priskočila na pomoč tudi naša 
ustanoviteljica MOL. Ob koncu leta 2012 je kartico Urbana kot člansko izkaznico uporabljalo že čez 
30.000 naših članov.  
 
V letu 2012 smo največji delež investicijskih sredstev namenili za uvedbo Urbane, realizirali pa smo 
tudi nakup nove knjižnične opreme v več knjižnicah, v največji meri za potrebe otroških oddelkov, v 
katerih smo uvajali novo postavitev gradiva po bralnih perspektivah, ki zahteva nekoliko več prostora. 
V preteklem letu smo tudi dokončno uveljavili novi enotni informacijski sistem MKL, katerega smo z 
investicijami v IKT opremo, aplikacijami po knjižnicah in izobraževanjem zaposlenih prav tako gradili tri 
leta. Uspeli smo tudi zamenjati dotrajana okna v knjižnicah Vič, Šentvid  in dr. F. Škerl, na temeljitejšo 
obnovo pa še čakata knjižnici Moste in Savsko naselje, ki ju bo obnavljala MOL neposredno. Pripravili 
smo idejni načrt za prenovo Knjižnice Šentvid, ki jo moramo za normalno izvajanje dejavnosti nujno 
prenoviti čim prej. 
 
Kot osrednja območna knjižnica smo uspešno izvajali naloge, ki so nam zaupane s funkcijo 
območnosti. V tem okviru je za nas še posebej pomembna digitalizacija. MKL je do 31.12.2012 na 
spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 96.256 polnobesedilnih dokumentov (od tega 
116 časnikov in časopisov, 88.257 člankov in 10 knjig), kar je predstavljalo skoraj 18 % celotne zbirke 
besedil na dLib.si. V letu 2012 je bilo vpogledov vanje že 300.785, vpogledov v metapodatke pa je bilo 
112.876. V sodelovanju s konzorcijem COSEC smo bili uspešni tudi pri pogajanjih s ponudniki 
elektronskih virov za potrebe MKL, osrednjeslovenskega območja in slovenskih OOK. 
 
MKL upravlja s knjižnično zbirko, ki je na dan 31.12.2012 obsegala 1.668.624 enot, od tega 1.441.182 
knjig. Na novo smo pridobili 78.984 enot gradiva (15.594 naslovov), odpisali pa smo 59.500 enot. 
66.718 enot smo pridobili z nakupom, s čimer je bil sicer dosežen minimalni pogoj 200 enot nakupa na 
1000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva pa je bil dosežen prirast 237 enot na 
1000 prebivalcev. S tem rezultatom smo glede obsega zadovoljni, ne pa tudi glede števila novih 
naslovov, saj se je nakup v primerjavi s preteklim letom znižal za 13%. Nadaljevali smo tudi s popisom 
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zbirke, tako smo v letu 2012 opravili celovite inventurne popise gradiva v desetih krajevnih knjižnicah 
mreže MKL: Knjižnica Nove Poljane, Knjižnica Fužine, Knjižnica Dr. France Škerl, Knjižnica Moste, 
Knjižnica Rakitna, Knjižnica Grba, Knjižnica Vodice, Knjižnica Dol (sicer izven mreže MKL, a v naši 
lokalni COBISS bazi), Knjižnica Polje, Knjižnica Rudnik. V popise je bilo vključenih 319.349 enot 
knjižničnega gradiva, to je 19 % knjižnične zbirke. S temi postopki bomo, kot je bilo že napovedano, 
do leta 2014 pregledali in uskladili podatke o gradivu za celotno zbirko. 
 
Delo z uporabniki je naša najpomembnejša naloga, zato smo si v programu dela 2012 zastavili cilje, ki 
bodo uporabnikom in obiskovalcem knjižnic zagotovili usklajeno poslovanje, nove storitve ob uvedbi 
nove članske izkaznice Urbana, kvalitetno kulturno ponudbo za vse ciljne skupine, možnosti 
brezplačnega vseživljenjskega učenja, enostavno uporabo spletnih strani ter spletnih storitev in 
promocijsko zanimive in prepoznavne lastne proizvode. Ustanovili smo delovno skupino za promocijo 
gradiva, ki združuje okoli petnajst bibliotekarjev, ki na mesečni ravni pripravljajo priporočeno gradivo. 
V letu 2012 so pripravljali priporočeno gradivo predvsem za novo spletno stran. Načrtno smo obiskali 
vse knjižnice v mreži MKL, kjer smo popisali knjižnične prostore z vidika uporabnosti in preglednosti. 
Zanimalo nas je, kako nagovarjamo obiskovalce, kje in kako imajo dostop do informacij o knjižnici, 
njenem poslovanju in prireditvah ter o načinu postavitve gradiva.  
 
V skladu z načrtom razvoja knjižnic MKL kot kulturnih, multimedijskih in izobraževalnih središč smo v 
letu 2012 uvedli tematske vsebinske sklope, ki so v trimesečnih intervalih povezovali dogodke v vseh 
knjižnicah. V letu 2012 so ti sklopi bili: finance, šport, turizem in zdravje. V okviru Centra za 
vseživljenjsko učenje smo pripravili in izpeljali vrsto kvalitetnih izobraževanj za uporabnike in 
zaposlene. Za načrtno spodbujanje branja pri otrocih smo nadgradili projekt branja med najmlajšimi 
Ciciuhec – beremo z malčki in poletni projekt branja Poletavci – poletni bralci razširili na regijski projekt 
s priključitvijo štirih knjižnic osrednjeslovenske regije. V maju smo zaključili prvo leto projekta za 
spodbujanje branja med odraslimi – Mesto bere in jeseni pripravili nov koncept: Sosedi pišejo - Mesto 
bere, s spremljevalnim kulturnim in izobraževalnim programom. Za novo spletno stran smo uredili 
vsebine ter dnevno skrbeli za objave na našem profilu na omrežju Facebook, ki ima že 3.190 všečkov 
in se vsak dan večkrat oglašali na Twitterju, kjer smo pripravili okoli 900 twitov za 360 sledilcev. 
 
Število aktivnih članov se je v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2012 zmanjšalo za 0,6%, na drugi strani 
pa je bilo skupno število novo vpisanih članov za 17,7% višje kot leto prej. V skladu z zakonom o 
knjižničarstvu smo v letu 2012 iz baze podatkov izbrisali 10.445 članov, ki niso več aktivno uporabljali 
knjižnice. Domnevamo, da so razlogi porasta novo vpisanih članov uspešna promocija knjižnice v 
javnosti, vsa leta od ustanovitve MKL nespremenjena višina članarine, ter ponovni vpis »povratnikov« 
- tistih članov, ki so bili pred tem zaradi neaktivnosti izločeni iz evidence članov. Večja rast novo 
vpisanih je bila v skupinah nezaposlenih, srednješolcev, upokojencev, zaposlenih in študentov. Med 
prebivalstvom ima knjižnica sedaj 25% aktivnih članov oz. 251 na 1000 prebivalcev. 
 
Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2012 za 2% višji kot leta 2011. Skupni obisk, ki ga beležimo 
s sistemom COBISS, je bil v letu 2012 za 3,5% višji v primerjavi z letom 2011. Zaradi izposoje gradiva 
na dom je knjižnico obiskalo 2% več bralcev kot leta 2011, vsak prebivalec območja, kjer deluje MKL, 
je v letu 2012 5-krat obiskal knjižnico. Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj se je v 
letu 2012 povečalo za 7,5%. Velja tudi omeniti zanimiv pojav, da se je obisk zaradi uporabe 
računalnikov v letu 2012 zmanjšal za 2%. V letu 2012 pa smo zabeležili 135.608 dostopov do 
brezžičnega omrežja Eduroam, kar pomeni, da se je število dostopov povečalo za 43,3%! Uporabniki 
se vedno bolj odločajo za uporabo lastnih računalnikov v knjižnici, zaradi večje dostopnosti IT in dobrih 
povezav, ki jih nudi knjižnica. 
 
Število obiskov spletnega mesta knjižnice se je povečalo za 7,15% (v letu 2011 za 4,8%) in je doseglo 
755.403 obiske, število ogledov spletne strani MKL pa je doseglo številko 1.929.326, kar pomeni rast 
za 8,8%! Pri tem se je tudi povprečni čas ogleda spletne strani podaljšal na dobre 3 minute (za 
26,39%), kar štejemo za velik uspeh. 
 
V letu 2012 se je izposoja gradiva na dom povečala za 0,8%, pri čemer je bila izposoja knjig višja za 
2,4%. Tretjina na dom izposojenih knjig je bila namenjena otrokom, dve tretjini pa odraslim; podobno 
razmerje je bilo tudi pri izposoji neknjižnega gradiva. Izposoja je bila 14,3 enot gradiva na prebivalca 
območja, kjer deluje MKL. 
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Trubarjeva hiša literature se je v letu 2012 z novo kadrovsko strukturo še bolj uveljavila kot center 
knjige in premislekov o knjigi, v javnosti pa je vse bolj prisotna tudi kot prostor družbenih razmišljanj in 
pobud. Za MKL je pomembno, da THL kljub njenim specifičnim programskim vsebinam, ki jo med 
enotami MKL delajo posebno, tudi javnost čim bolj poveže s knjižnico in s tem obe umesti v polje 
knjižne kvalitete in bralne kulture. Z vključitvijo THL smo obogatili našo literarno ponudbo, saj so 
literarne vsebine jedro njene ponudbe in tudi naše poslanstvo temelji na tovrstnih vsebinah. V okviru 
tega se je občutno povečalo število strokovnih predavanj, ki so dobro sprejeta in obiskana. Literarne 
vsebine v THL smo okrepili tudi z literarnimi dogodki in delovanjem naših bralnih skupin v okviru 
projekta Mesto bere. Povečali smo število skoraj vseh kategorij dogodkov v MKL. Poleg literarnih 
dogodkov in strokovnih predavanj našim uporabnikom pripravljamo tudi številne druge dobro obiskane 
prireditve, kot so potopisna in poljudna predavanja, filmske in gledališke predstave. Poglavitni namen 
prireditvene dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana je opozarjanje širše javnosti na pomen kulturne in 
izobraževalne vloge knjižnice v sodobni urbani kulturi.  
 
Izobraževalna vloga MKL je poleg kulturne, informacijske in socialne ena od štirih vlog, ki jih ima  
splošna knjižnica v lokalnem okolju. To vlogo v MKL izpolnjuje Center za vseživljenjsko učenje. MKL 
omogoča in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem zanimive vsebine v oblikah neformalnega 
izobraževanja in priložnostnega učenja. V letu 2012 smo izvajali različne učne aktivnosti za različne 
ciljne skupine uporabnikov. Veliko izobraževanja uporabnikov so izvedli redno zaposleni v okviru 
svojega rednega delovnega časa in sodelavci, zaposleni prek programa javnih del. Zunanji izvajalci pa 
so našim uporabnikom donirali več izvedb izobraževalnih delavnic. Na lokalnih, nacionalnih in 
evropskih razpisih s področja izobraževanja smo pridobili dodatna finančna sredstva za izobraževanje 
uporabnikov. 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke se vse bolj oblikuje 
kot pomemben domoznanski center Ljubljane. Zato je zanjo pomembno aktivno iskanje  gradiva, ki ni 
dostopno prek knjigarn in drugih knjigotržcev. Tako smo neposredno pridobili večje število pomembnih 
naslovov, precej tudi od posameznih darovalcev. Pridobili smo tudi celotno zbirko ekslibrisov gospe 
Nuše Lobnikar, 1281 listov s slovenskimi in tujimi ekslibrisi. Pripravili smo tri velike domoznanske 
razstave: o Tržaški cesti, o življenju in delu lutkarja Lojzeta Lavriča ter Dišeče izročilo, posvečeno 
starim ljubljanskim jedem in širše slovenskim kuharskim knjigam. Cikel domoznanskih filmskih srečanj 
Ljubljana v gibljivih slikah smo realizirali s tremi večeri, ki so vsebovali projekcijo filma, predavanje ter 
manjšo tematsko razstavo - v aprilu Kongresni trg, v juniju Ljubljanski kolesarji ter v oktobru Tramvaj v 
Ljubljani. Strokovno smo se povezali s Pionirsko pri projektu Kulturna dediščina za družine. 
 
Pionirska je center MKL za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki se povezuje navznoter z 
mladinskimi oddelki vseh knjižnic MKL, navzven pa s splošnimi in šolskimi knjižnicami po Sloveniji in 
zlasti s strokovno javnostjo, ki je specializirana za področje otroške in  mladinske književnosti. Tako je 
Pionirska izvajala stalno strokovno usposabljanje mladinskih knjižničarjev na mesečnih Strokovnih 
sredah in zanimive projekte bralne kulture za otroke. Organizirala je simpozij o prevajanju mladinske 
književnosti, spet izdala zdaj že kultno publikacijo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 
2011, ki je izšel z naslovom Algoritem arene in je tesno povezan z blagovno znamko MKL »zlata 
hruška« ter slavnostno podelitvijo tega znaka najboljšim knjigam. Kot malo drugačno novost smo v 
Pionirski izdali tudi družabno igro Potovanje deklice Delfine. 
 
Preostane nam še omemba številnih projektov, ki jih je knjižnica izvajala skozi vse leto in so bili 
namenjeni najrazličnejšim ciljnim skupinam in delovnim področjem. Nekateri so bili organizacijske ali 
pravne narave, drugi strokovne ali vsebinske, tretji namenjeni zaposlenim ali uporabnikom, med 
slednjimi pa otrokom ali odraslim. Pri večini je bil značilen inovativen pristop, ciljna usmerjenost in 
skupinski način dela. Težko je opredeliti najbolj zanimive, najbolj kvalitetne, najbolj bistvene projekte. 
Vsi skupaj ob izvedbi rednega programa dela prikazujejo MKL v njeni želji po ustvarjanju dodane 
vrednosti in usmerjenosti k rezultatom, ki bi se morali pokazati v kvaliteti življenja naših uporabnikov. 
 
MKL je tudi v letu 2012 zelo uspešno izpeljala svoje poslanstvo, dobro servisirala informacijske 
potrebe uporabnikov in zagotavljala udobno uporabo svojih zbirk in storitev. Z doseženimi rezultati 
preteklega leta smo tudi tokrat lahko zelo zadovoljni, kljub dejstvu, da pri dopolnjevanju zbirke gradiva 
nismo dosegli načrtovanega cilja in smo ostali nekje na poti med zaželenim doseganjem standardov in 
realnimi možnostmi.  
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1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
 
Delovanje in razvoj Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) temelji na določilih Zakona o knjižničarstvu in 
podzakonskih aktov, ki jih ta zakon predpisuje ter na Standardih in priporočilih za splošne knjižnice 
2005-2015, nacionalnih usmeritvah na področju knjižničarstva ter Strategiji razvoja kulture v MOL 
2012-2015. 
 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08 in 105/08) 
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in podzakonski predpisi: Uredba o osnovnih storitvah 
knjižnice (Uradni list RS, št. 29/03), Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe 
(Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08), Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 
88/03), Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03), Pravilnik o izdaji dovoljenj za vzajemno 
katalogizacijo (Uradni list RS, št.107/08), 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) 
Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPPub) (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–ZUJIK in UPB1, 56/08 in 
4/10 in 20/11) 
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami) 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) 
Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/2004, 10/04, 23/05, 35/05, 62/05, 
75/05, 113/05, 21/06, 23/06, 32/06, 62/06, 131/06, 11/07, 33/07, 63/07, 65/08, 69/08, 69/08, 74/09, 
40/12) 
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10 in 18/11) 
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06) 
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08) 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
Računovodski standardi 
Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08 in 3/09) 
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 39/96, 40/97, 82/99, 102/00, 
52/01, 64/01, 60/08, 61/08) 
 Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 
 
Delovanje knjižnice urejajo tudi interni akti, npr.: 
Pravilnik o računovodstvu MKL, 2011  
Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL, 2009 
Pravilnik o poslovanju MKL, 2012 
Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, 2012 
Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 
Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 
Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009  
Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 
Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 
Pravilnik o oddaji javnih naročil malih vrednosti v MKL, 2008 
Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL, 2010 
Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter za 
odpravo njegovih posledic, 2010 
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 
Sklep o videonadzoru knjižnic, 2011 
Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, 2011 
Sklepi sej sveta MKL 
Sklepi sej strokovnega sveta MKL 
Sklepi sej strokovnega kolegija 
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2 FUNKCIJE KNJIŽNICE 
 
 
- Je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL (280.607 

prebivalcev, podatki Statističnega urada RS 01. 01. 2012) s petimi območnimi enotami in 17 
krajevnimi knjižnicami. 

- Je splošna knjižnica, ki po pogodbi izvaja knjižnično dejavnost za sedem občin izven Mestne 
občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice in Velike Lašče 
(46.876 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami. Za Knjižnico Jurij Vega (občina Dol pri Ljubljani, 
5.558 prebivalcev) izvaja nabavo in obdelavo gradiva. 

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (553.283 prebivalcev) z 
osmimi osrednjimi knjižnicami (Knjižnica Domžale, Knjižnica Logatec, Matična knjižnica Kamnik, 
Knjižnica Litija, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode), za katere izvaja naloge območnosti: 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 naloge potujoče knjižnice (46 postajališč). 
- Izvaja naloge specialne knjižnice – Slovanska - Center za domoznanstvo in specialne 

humanistične zbirke.  
- Izvaja naloge na področju razvoja bralne kulture za otroke in mladino – Pionirska – Center za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
- Izvaja naloge na področju vseživljenjskega učenja – Center za vseživljenjsko učenje. 
- Izvaja program Trubarjeve hiše literature kot referenčnega prostora za književnost, knjigo in 

družbenokritično refleksijo. 
- Razvija bralno kulturo 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 
 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva bo knjižnica načrtovala uravnoteženo 
mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč.  
 
Z izvajanjem nalog osrednje območne knjižnice bo spodbujala sodelovanje med splošnimi knjižnicami 
v osrednjeslovenski regiji.  
 
S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno in pestro knjižnično zbirko za prebivalce 
Mestne občine Ljubljana in širšega območja. S kakovostno strokovno obdelavo gradiva bo nudila širok 
vir informacij o zbirki in omogočila njeno učinkovito uporabo. Z uveljavljanjem koncepta hibridne 
knjižnice, torej fizične in virtualne hkrati, bo zagotovila 24-urni oddaljeni dostop do gradiva in 
informacij. Poleg tega bo v naslednjih letih zagotovila trajen dostop do vsega svojega starejšega in 
manj aktualnega gradiva v enem izvodu v repozitoriju MKL. 
 
Še posebej vestno bo oblikovala ustrezno zbirko gradiva in informacijske vire ter razvijala storitve za 
svoje uporabnike, tudi za ranljive skupine prebivalstva (starejši, etnične manjšine, brezposelni, 
uporabniki s posebnimi potrebami). 
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala gradivo in informacije o svoji lokalni skupnosti 
in s tem ohranjala lokalno dediščino. V ta namen bo knjižnica vzpostavila enotno domoznansko 
službo. Obstoječe domoznansko gradivo bo digitalizirala in omogočila dostop do njega širokemu krogu 
uporabnikov. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi izhodišči 
bo razvijala storitve, ki jih bodo potrebovali pri delu, učenju, raziskovanju ali v prostem času. 
 
S poenotenjem informacijskega sistema, z združitvijo baz gradiva in članov, bo poenostavila postopke 
tako za uporabnike kot za zaposlene.  
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo vzpodbujala bralno 
kulturo. S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi za promocijo ustvarjalcev na nivoju mesta in 
države bo eden od aktivnih nosilcev kulturnega življenja v mestu. Ob podpori napredne informacijsko-
komunikacijske tehnologije bo razvijala različne oblike pismenosti: vizualno, medijsko, računalniško in 
digitalno. 
 
Knjižnica se bo vključevala v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov neformalnega 
izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov. Z ustrezno oblikovanimi in opremljenimi prostori 
ter s kvalitetno in raznoliko ponudbo prireditev in dejavnosti bo knjižnica uporabnikom zagotavljala 
aktivno preživljanje prostega časa. 
 
Knjižnica si bo prizadevala z načrtno promocijo in stalnim obveščanjem na spletni strani in v medijih 
približati svoje storitve najširšemu krogu prebivalcev. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice prinaša okolju. 
Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojnoizobraževalnimi in socialnimi ustanovami ter aktivno sodelovala 
z drugimi knjižnicami in ustanovami, povezanimi z bibliotekarsko in informacijsko stroko. 
 
Možnosti za razvoj bo iskala v sodelovanju z domačimi in tujimi organizacijami prek vključevanja v 
partnerstva in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih. 
 
Knjižnica bo imela razvito notranjo organizacijsko kulturo in bo vzpostavila mehanizme za stalno 
izboljševanje delovnih procesov in razvijanje odličnosti. S spodbujanjem timskega dela, uvedbo 
sodobnih komunikacijskih poti in orodij ter uvajanjem sodobnih kadrovskih principov bo vpeljala trdno, 
a prožno organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost zaposlenih in njihov strokovni 
razvoj. Knjižnica bo skrbela za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. V kolektivu bo razvijala 
pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 
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4 LETNI CILJI MKL 
 
 
V letu 2012 smo v MKL zaključili z aktivnostmi, ki so izhajale iz ciljev Strateškega načrta (SN) 2010-
2012, programske sklope smo izvajali v vseh službah in knjižnicah v mreži MKL. 
 
Letni cilji: 
 
Na področju organizacije delovanja: 

- usmeritev knjižnice v permanentno učečo se organizacijo, zlasti prek delovanja učnega centra, 
- implementacija nove spletne strani MKL, 
- oblikovanje in implementacija modela ključnih kompetenc, 
- promocijske dejavnosti za izboljšanje prepoznavnosti knjižnice, s poudarkom na odnosih z 

mediji in celostni grafični podobi, 
- nadaljnja integracija notranjih knjižničnih sistemov, zlasti informacijskega in poslovnega. 

 
Na področju internih aktov: 

- sprejem strateškega načrta MKL za obdobje 2013-2016 
- sprejem potrebnih internih aktov za izboljšanje poslovanja in poenotenje strokovnega 

delovanja. 
 
Na področju strokovnega dela knjižnice: 
Program knjižnice zasleduje cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se odražajo v 
posameznih vsebinskih sklopih.  
 
Najpomembnejši letni cilji so: 
- dopolnjevanje knjižnične mreže, prenova in modernizacija prostorov in opreme, 
- zagotavljanje dostopnosti vseh enot knjižnice, knjižničnih storitev in informacijskih virov, 
- nadaljnja izgradnja kvalitetne in k uporabnikom usmerjene knjižnične zbirke, 
- prepoznavna domoznanska dejavnost, 
- uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v katerikoli knjižnici v mreži MKL, 
- dostopnost e-storitev knjižnice, ki so dostopne uporabnikom 24 ur vse dni v tednu, tudi prek 

oddaljenega dostopa, 
- sodelovanje s knjižnicami regije v vlogi osrednje območne knjižnice, 
- intenzivno delo na razvoju digitalne knjižnice in aktivno sodelovanje na regijskem portalu KAMRA, 
- prireditve in druge dejavnosti knjižnice za izboljšanje bralne kulture in informacijske pismenosti, 
- poudarek na storitvah za uporabnike, ki spodbujajo različne oblike pismenosti, uvajajo koncept 

knjižnice za družine in podpirajo Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske 
solidarnosti, 

- krepitev učinkovitosti delovnih procesov, 
- medsebojno sodelovanje ter vzpostavljanje nove notranje kulture in pripadnosti skupni 

organizaciji, 
- sodelovanje z lokalnim okoljem s ciljem povečati pestrost delovanja za ciljne skupine uporabnikov 

in pridobiti nove člane, 
- povezovanje programske sheme THL in  MKL kot posledice vključitve THL v mrežo MKL, 
- izvedba Dneva MKL z namenom povečanja prepoznavnosti knjižnice. 
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5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
 
 
5.1 Organizacija in interni akti 
 
 
Najpomembnejši interni akt, ki smo ga sprejeli v letu 2012, je Strateški načrt MKL za naslednje 
štiriletno obdobje. Po pripravi Poročila o izvajanju SN 2010-2012, Raziskavi zunanjega okolja in 
SWOT analizi elementov, ki vplivajo na delovanje MKL, smo oblikovali šest strateških področij s 
strateškimi cilji ter aktivnostmi za njihovo doseganje, pričakovanimi učinki in kazalniki uspešnosti v 
naslednjih štirih letih.  
 
Nadzor finančnega poslovanja, transparentno javno naročanje ter zniževanje materialnih stroškov so 
bile stalnice tudi v letu 2012. Izvedeni so bili ukrepi, ki so nam bili priporočeni v okviru notranje revizije 
ter dopolnjeni ali na novo pripravljeni nekateri pravilniki. Sprejeti interni akti in posamični sklepi namreč 
pomembno prispevajo k zmanjševanju tveganja za nepravilno ali netransparentno delovanje knjižnice 
in so bili s strani oddelka za notranjo revizijo MOL ocenjeni kot ustrezni.  
 
V letu 2012 so bili sprejeti ali dopolnjeni naslednji interni akti: 
 
Strateški načrt MKL 2013-2016 13.11.2012 
Pravilnik o računovodstvu MKL  
(spremembe in dopolnitve) 

4.12.2012 

Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL  
(spremembe in dopolnitve) 

4.1.2012, 
24.5.2012 

Pravilnik o poslovanju MKL 1.6.2012 
Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL 25.10.2012 
Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL  24.4.2012 
Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL 14.12.2012 
Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL 17.12.2012 
Načrt integritete 29.5.2012 
 
Sklep o imenovanju skrbnikov in odgovornih oseb za posamezno osnovno 
sredstvo 

17.12.2012 

Sklep o imenovanju DS za prenovo Knjižnice Šentvid 10.7.2012 
Sklep o imenovanju projektne skupine za pripravo idejnega načrta prenove 
Knjižnice Savsko naselje 

10.7.2012 

Sklep o imenovanju projektne skupine za pripravo idejnega načrta nove Knjižnice 
Dobrova 

5.10.2012 

Sklep o imenovanju delovne skupine za promocijo gradiva 6.7.2012 
Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo in izvedbo projekta vračanja 
izposojenega gradiva v drugi knjižnici 

27.11.2012 

Sklep o imenovanju delovne skupine za ureditev mobilne telefonije v MKL 5.7.2012 
Sklep o sprejemu Registra tveganj 2.7.2012 
Sklep o imenovanju disciplinske komisije 23.2.2012 
Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo in izvedbo projekta enotne 
postavitve gradiva v oddelkih za otroke knjižnic MKL  

31.1.2012 

 
 

5.1.1 Pravilnik o poslovanju MKL (spremembe in dopolnitve) 
Poročilo o izvedbi projekta: Pravilnik o poslovanju je najpomembnejši interni pravni akt, ki ga knjižnica 
uporablja pri poslovanju z uporabniki. Zaradi uvedbe enotne članske izkaznice, mestne kartice 
Urbana, je bilo potrebno način njene izdaje in uporabe vnesti kot dopolnitev v pravilnik. 
Doseženi cilji: 
- dosežena enotnost pri registraciji članov knjižnice 
- boljša komunikacija med enotami. 
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5.1.2 Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke MKL 
Poročilo o izvedbi projekta: Pravilnik o politiki gradnje in upravljanju knjižnične zbirke ter izvajanju 
nakupa knjižničnega gradiva je eden najpomembnejših aktov MKL, ki ga je posebna delovna skupina 
pripravljala kar tri leta. V njem knjižnica določa, kako bo oblikovala svoje zbirke, katero gradivo bo 
vanje uvrščala, kriterije in pogoje za nakup gradiva za posamezne enote in zbirke ter postopke izbora 
in pridobivanja novega gradiva. 
Doseženi cilji: 
- transparentna politika nabave knjižničnega gradiva, 
- olajšan in poenoten izbor gradiva, 
- definirani postopki predlaganja in naročanja novega gradiva. 
 

5.1.3 Pravilnik  o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva (dopolnitev) 
Poročilo o izvedbi projekta: Z dopolnitvijo pravilnika so bila izvedena priporočila notranje revizije. 
Doseženi cilji: 
- zagotovitev ustreznega postopka usklajevanja izločanja in odpisa gradiva ter računovodskega 
spremljanja 
- skladnost z zakonodajo. 
 

5.1.4 Register tveganja (dopolnitev, oblikovanje nove strukture) 
Poročilo o izvedbi projekta: delovna skupina pod vodstvom zunanje sodelavke je pripravila in uskladila 
vsebine prenovljenega akta. Določila je področja tveganja, opisala posamezna tveganja in obstoječe 
načine njihovega upravljanja ter predlagala ukrepe za njihovo odpravo. 
Doseženi cilji: 
- boljše upravljanje s tveganji v poslovanju knjižnice 
- pomoč direktorici pri določanju prioritet in notranjih kontrol, 
- skladnost z zakonodajo. 
 

5.1.5 Načrt integritete 
Poročilo o izvedbi projekta: knjižnica je pripravila načrt integritete, ki bo s predlaganimi ukrepi 
preprečeval tveganja koruptivnega ravnanja na področjih sprejemanja daril, nasprotja interesov, 
neupoštevanja omejitev poslovanja, nedovoljenega lobiranja in zaščite prijaviteljev, pri javnih naročilih, 
glede možnih zlorab položaja in osebnih podatkov, zaposlovanja in kadrovanja, nepravilnosti 
delovanja in upravljanja s finančnimi sredstvi. 
Doseženi cilji: 

- boljše upravljanje s tveganji glede integritete 
- pomoč direktorici pri določanju potrebnih zaščit pred tveganji v zvezi z integriteto, 
- skladnost z zakonodajo. 

5.1.6 Pravilnik o odpiralnem času knjižnic MKL 
Poročilo o izvedbi projekta: Tudi sprejem tega pravilnika je izjemno pomemben za poenotenje 
delovanja knjižnic MKL, saj je bila s tem odpravljena uporaba posameznih pravilnikov o odprtosti 
bivših knjižnic. Posamezne knjižnice novi pravilnik glede odprtosti združuje v tri skupine glede na 
velikost ter v skladu s tem določa njihovo odprtost. Opredeljuje tudi druga vprašanja v zvezi z 
odpiralnimi časi, zlasti poletni delovni čas, čas postankov potujoče knjižnice na postajališčih ipd. 
Doseženi cilji: 

- poenotenje odpiralnih časov knjižnic, 
- prijaznejši čas odprtosti za uporabnike, 
- usklajenost odprtosti knjižnic glede na njihovo velikost. 

 
5.1.7 Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL 

Poročilo o izvedbi projekta: Na podlagi mnenja notranje revizije in dejstva, da MKL posluje v 36 
dislociranih enotah, je bil s sprejemom tega pravilnika urejen transparenten in učinkovit sistem 
ravnanja z novimi osnovnimi sredstvi, pa tudi s tistimi, ki so v postopkih letnih popisov opredeljena kot 
manjki ali so poškodovana in izrabljena ter jih je potrebno uničiti in izločiti iz poslovnih knjig. 
Doseženi cilji: 
- enotno ravnanje z osnovnimi sredstvi, 
- opredelitev odgovornih oseb, ki so odgovorne za osnovna sredstva, 
- določitev postopkov ravnanja, označevanja in vpisa v register, 
- usklajenost z zakonodajo. 
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5.2 Strokovna dejavnost knjižnice 
 
Uspešnost izvajanja knjižnične dejavnosti v MKL se najbolje izraža v številnih kazalnikih, ki jih lahko 
spremljamo neposredno v sistemu COBISS in v računovodskem sistemu MKL, zato jih predstavljamo 
skupaj v naslednji tabeli. Komentarji doseženih rezultatov sledijo v nadaljevanju pri poročanju o 
izvedbi posameznih strokovnih dejavnosti. 
 
Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2009 2010 2011 2012 % 
Število članov 87.444 83.877 84.247 83.704 -0,64% 
Število novo vpisanih članov 15.559 11.013 10.761 12.663 17,67% 
Število obiskov* 1.558.633 1.607.225 1.641.966 1.699.499 3,50% 
Virtualni obiski knjižnice – domača 
stran 

412.066 672.464 705.002 755.403 7,15% 

Izposoja 4.889.162 4.716.966 4.720.205** 4.759.762 0,84% 
Medknjižnična izposoja 1.750 1.838 1.888 1.974 4,56% 
Transakcije  4.923.360 4.795.310 4.801.273** 4.847.262 0,96% 
Prireditve in izobraževanje 3.652 3.240 3.211 3.590 11,80% 
Ure odprtosti enot 60.053 58.675 58.285,50 62.173,50 6,67% 
Zaloga knjižničnega gradiva 1.586.480 1.613.357 1.656.637 1.668.624 0,72% 
Prirast gradiva 90.531 90.724 90.567 78.984 -12,79% 
Obrat gradiva 3,08 2,92 2,849** 2,853 0,14% 
Povprečna cena 18,99€ 19,15€ 18,35€ 18,71 1,96% 
Število naročenih elektronskih virov  8 10 10 9 -10,00% 

- od tega dostopnih na daljavo 5 6 8 8 0,00% 
Število dostopov do naročenih 
elektronskih virov 

3.012 13.947 15.097 16.987 12,52% 

- od tega dostopov na daljavo 1.810 6.318 10.927 11.573 5,91% 
* Podatek izraža število vseh obiskov, ki jih dobimo z izdelavo statistike obiska za tipični delovni teden, kakor to omogoča 
COBISS. 
** V tabeli Kazalniki uspešnosti je popravljen podatek za leto 2011 (v Poročilu o delu 2011 je bil objavljen podatek 4.874.898). 
Vzrok za spremembo je pozneje odkrita sistemska napaka na strežniku, ki je natančneje opisana v poglavju 5.4.3 Izposoja 
gradiva). Napaka vpliva tudi na podatka Transakcije (v Poročilu o delu 2011 je bil objavljen podatek 4.956.544) in Obrat gradiva 
(v Poročilu o delu 2011 je bil objavljen podatek 2,94).  
 
 

5.2.1 Knjižnična mreža in prostor 

 
V letu 2012 so bile predvidene nekatere izboljšave in širitve prostorskih kapacitet MKL, ki pa niso 
potekale povsem po programu, saj so bile odvisne od zmožnosti ustanovitelja v trenutnih 
gospodarskih razmerah: 
- V letu 2012 je postala Trubarjeva hiše literature del mreže knjižnic MKL. 
- V letu 2012 ni bila izvedena prenova Knjižnice Jožeta Mazovca. 
- V letu 2012 ni prišlo do vzpostavitve Knjižnice Polje na novi lokaciji (idejni načrt je bil pripravljen 

2011). 
- Poleti 2012 je bilo podpisano partnerstvo med MOL in podjetjem Spar glede izgradnje trgovskega 

centra v Zalogu, v katerem je načrtovan prostor za novo lokacijo Knjižnice Zalog. 
- Za izboljšanje prostorskih pogojev Knjižnice Črnuče smo v letu 2012 oddali vlogo za pridobitev 

dodatnega prostora v isti stavbi. 
- Zaradi prenove celotne stavbe v letu 2013 se bo prenavljala tudi Knjižnica Savsko naselje. V letu 

2012 je bil pripravljen idejni načrt za prenovo »Babi, preberi nam pravljico: Knjižnica Savsko 
naselje – most med generacijami« (obnova s strani MOL). 

- Za Knjižnico Šentvid je bil v letu 2012 izdelan idejni načrt za prenovo knjižnice na obstoječi lokaciji 
»Živimo v soglasju z naravo: Knjižnica Šentvid – zelena knjižnica«. Prenovo načrtujemo v letu 
2013. 
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- Knjižnica Gameljne: v Šmartnem, kjer smo načrtovali nove prostore za knjižnico, se kaže 
možnost, da bo vendarle prišlo do gradnje večnamenskega objekta. 
 

V letu 2012 ni prišlo do novih dogovorov z občino Dol pri Ljubljani o integraciji Knjižnice Jurij Vega v 
mrežo MKL. 
 
Repozitorij MKL omogoča praviloma trajno hranjenje enega izvoda vsakega neaktivnega naslova iz 
zbirk knjižnic MKL (poročilo pod točko 5.3.2). 
 
Knjižnična mreža 
 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 22 knjižnic (pet območnih enot s 17 krajevnimi knjižnicami) v MOL 
in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, specialna knjižnica, Trubarjeva hiša 
literature ter 46 postajališč potujoče knjižnice. 
 
- Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana  

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

- Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana  
• Knjižnica Polje, Zadobrovška 1, Ljubljana – Polje  
• Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana  
• Knjižnica Zalog, Zaloška 220, Ljubljana  
• Knjižnica Jarše, Clevelandska 17–19, Ljubljana 
• Knjižnica Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana 

- Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana  
• Knjižnica Poljane, Zarnikova 3, Ljubljana  
• Knjižnica Nove Poljane, Povšetova 37, Ljubljana 
• Knjižnica Kolodvor, Trg osvobodilne fronte 10, Ljubljana 

- Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47/a, Ljubljana 
• Knjižnica Rudnik, Dolenjska c. 11, Ljubljana  
• Knjižnica Brdo, Brdnikova 14, Ljubljana  
• Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  
• Knjižnica Ig, Ig  
• Knjižnica Dobrova,  
• Knjižnica Šentjošt,  
• Knjižnica Polhov Gradec, 
• Knjižnica Škofljica,  
• Knjižnica Frana Levstika,  
• Knjižnica Rob, 
• Knjižnica Horjul,  
• Knjižnica Brezovica 
• Knjižnica Podpeč,  
• Knjižnica Rakitna, 
• Knjižnica Notranje Gorice  

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

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

- Potujoča knjižnica s postajališči 
- Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana 
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Knjižnični prostor 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Savsko naselje 
Stavba v kateri  deluje Knjižnica Savsko naselje naj bi bila prenovljena v letu 2012. Prenova je 
prestavljena na leto 2013. Pripravili smo idejni koncept prenove knjižnice. 
Knjižnica dr. Franceta Škerla 
Izvedena je bila zamenjava neustreznega okna zelo velike površine v prvem nadstropju knjižnice, kjer 
načrtujemo novo računalniško učilnico Učnega centra MKL. Novo okno je izvedeno na način, ki 
omogoča lažje odpiranje. 
Knjižnica Črnuče 
Za knjižnico Črnuče smo podali vlogo za pridobitev dodatnega prostora v isti stavbi.  
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Zadvor  
Knjižnica je dobila v upravljanje dosedanje skupne sanitarije v avli Zadružnega doma Zadvor. 
 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šiška 
Začeli smo sanacijo zamakanja v knjižnične prostore. Sanacija je le delno zaključena in se bo 
nadaljevala v letu 2013. 
Knjižnica Šentvid 
V okviru načrtovane celovite prenove prostorov smo v celotni knjižnici zamenjali okna in s tem dosegli 
prve ekološke učinke Zelene knjižnice - prostor je zdaj bolj svetel, okna neprimerno bolje tesnijo, oboje 
pa se bo poznalo pri porabi energije. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Vič 
Izvedena je bila zamenjava vseh oken v pritličju knjižnice, s čimer je bila dokončana prenova za 
izboljšanje energetske učinkovitosti (po lanski zamenjavi kotlovnice in prehodu na daljinsko 
ogrevanje). 
 
Slovanska knjižnica  
V januarju 2012 smo opravili obnovo vseh talnih površin s parketom (41 ur zaprtosti). 
 
Trubarjeva hiša literature 
V letu 2012 smo uredili dodatno delovno mesto v sprejemnici in izvedli montažo nadstreška pred 
stopniščem, ki vodi v hišo. 

 

5.2.2 Odprtost knjižnic 

 
Odprtost območnih enot, krajevnih knjižnic in Potujoče knjižnice temelji na Uredbi o osnovnih storitvah 
knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003) in Standardih za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 
do 30. aprila 2015). S 24. 04. 2012 je stopil v veljavo Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, ki 
ga smo pričeli izvajati 27. 08. 2012. S Pravilnikom smo poenotili odprtost knjižnic v mreži MKL glede 
na njihovo velikost: 
 
1. Območne enote in Slovanska knjižnica 
 

Knjižnica ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota 

Bežigrad 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 10.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 13.00 

Jožeta Mazovca 08.00 - 19.30 10.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 13.00 

Otona Župančiča 08.00 - 20.00 10.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 13.00 

Prežihov Voranc 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 10.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 13.00 

Šiška 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 10.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 13.00 

Slovanska knjižnica 08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 13.00 



17 
 

 
2. Večje krajevne knjižnice 
 
Knjižnica ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota 

Črnuče 08.00 - 19.30 12.30 - 19.30 12.30 - 19.30 10.00 - 15.00 12.30 - 19.30 
 

Polje 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 13.00 

Fužine 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 13.00 

Rudnik 08.00 - 19.00 08.00 - 19.00 08.00 - 19.00 12.30 - 19.00 08.00 - 19.00 08.00 - 13.00 

Škofljica 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 12.30 - 19.30 08.00 - 19.30  

Grba 08.00 - 19.30 08.00 - 15.00 12.30 - 19.30 12.30 - 19.30 08.00 - 19.30  

Šentvid 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 10.00 - 19.30 08.00 - 19.30  

 
3. Manjše krajevne knjižnice 
 
Knjižnica ponedeljek torek sreda četrtek petek 

dr. France Škerl 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 08.00 - 15.00 
 
12.30 – 19.00 

 
12.30 – 19.00 

Zalog 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00  08.00 – 15.00 12.30 – 19.00 

Jarše 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00  08.00 – 15.00 12.30 – 19.00 

Kolodvor 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 08.00 – 15.00 08.00 – 15.00 08.00 – 15.00 

Poljane 08.00 – 19.00 10.00 – 19.00 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 

Nove Poljane 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 

Brezovica 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 08.00 – 15.00 12.30 – 19.00 08.00 – 15.00 

Ig 08.00 – 19.00  08.00 – 19.00 08.00 – 15.00 12.30 -19.00 

Frana Levstika 12.30 – 19.00  10.00 – 15.00  12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 
 
Dobrova 08.00 – 15.00 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00  12.30 – 19.00 

Vodice 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00  12.30 – 19.00 

Glinškova ploščad 12.30 – 19.00  08.00 - 15.00 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00  

Gameljne 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00  12.30 – 19.00 12.30 – 19.00 

Zadvor 12.30 – 19.00  12.30 – 19.00   08.00 – 15.00 

Horjul 08.00 – 15.00  12.30 – 19.00  12.30 – 19.00 

Savsko naselje  12.30 – 19.00  08.00 - 15.00 12.30 – 19.00  

Podpeč  12.30 – 19.00  10.00 – 15.00 12.30 – 19.00 

Brdo  12.30 – 19.00  12.30 – 19.00  
 
 
Potujoča knjižnica obiskuje postajališča po v naprej objavljenem voznem razporedu. 
 
Ocenjujemo, da so bile enote MKL v letu 2011 odprte za uporabnike v ustreznem obsegu glede na 
zakonodajo in kadrovske zmogljivosti knjižnice. Knjižnice v mreži MKL so bile večinoma, razen 
najmanjših, odprte vse dni leta, razen ob nedeljah in praznikih. V juliju in avgustu 2012 so bile 
knjižnice odprte po poletnem delovnem času.  
 
MKL je bila v letu 2012 odprta 59.869,5 ur (brez vštetih ur odprtosti THL, ki je v letu 2012 začela 
delovati v okviru MKL: 2.304 ur), kar je za 2,7% več kot leta 2011. Skupaj s THL je bila MKL v letu 
2012 odprta 62.173,5 ur in 6,7% več kot leta 2011. 
 
Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti 
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Potujoča knjižnica 
V letu 2012 bibliobus ni beležil izpada ur odprtosti zaradi okvare vozila ali izrednih razmer na cesti. 
Obiskali smo vsa postajališča (skupaj 46) po voznem razporedu, in sicer enkrat tedensko 3 
postajališča, 8 postajališč enkrat na dva tedna in 35 postajališč enkrat mesečno. V dopoldanskem 
času je knjižnica odprta za predhodno prijavljene vrtce in skupine šolskih otrok. Potujoča knjižnica je 
gostovala tudi na festivalih (Bobri, festival MUZA, dan MKL). Zadnje tri dni poletnih počitnic je bil 
bibliobus odprt v okviru poletnega kina Filmobus. 
 
Trubarjeva hiša literature  
V poletnem času s pričetkom 01. 07. 2012 smo prešli na skrajšani delovni čas, kar pomeni, da je bila 
hiša za javnost odprta od torka do petka med 10. in 16. uro in med prireditvami. Z začetkom 
septembra smo čas odprtosti podaljšali do 18. ure in opustili sobotno dopoldansko dežuranje. V 
dnevih, ko je na sporedu večerni program, je hiša odprta do zaključka prireditev oziroma največ do 22. 
ure. 
 
 

5.3 Dejavnosti knjižnice 
 

5.3.1 Razvoj in območnost 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju razvoja in območnosti 
- V SRO smo vodili, organizirali in izvajali temeljne projekte na področju združevanja knjižnic v mreži 

MKL in poenotenju poslovanja (z vidno racionalizacijo finančnih sredstev). 
- Oblikovali smo nekatere temeljne dokumente knjižnice, zbrali in obdelali statistične podatke in 

opravili analize anket.  
- V letu 2012 smo koordinirali pripravo Strateškega načrta 2013-2016 in Modela ključnih kompetenc. 
- Izvedli smo javne razpise z našega področja.  
- Knjižnicam smo zagotavljali pomoč pri nadgradnji obstoječih knjižničnih storitev in načrtovali nove 

storitve in dejavnosti.  
- Zaposlenim in uporabnikom smo nudili pomoč in jih izobraževali. 
- Vodili in sodelovali smo v različnih delovnih skupinah. 
- Kot osrednja območna knjižnica smo uspešno izvajali vse štiri naloge območnosti, s posebnim 

poudarkom na digitalizaciji gradiva in vnašanju vsebin na domoznanski regijski portal KAMRA.  
 
Služba za razvoj in območnost  
 
Službo za razvoj in območnost (SRO) sestavljata oddelek za razvoj in območnost in oddelek za 
informatiko. SRO skrbi za koordinacijo strokovnega dela med območnimi enotami, službami in oddelki, 
za uresničevanje ciljev Strateškega načrta 2010-2012 in za izvajanje ciljev strateških področij: 
Izgradnja digitalne knjižnice, Povezovanje z okoljem in promocija knjižnice ter Knjižnica kot učeča se 
ustanova in nova notranja organiziranost. 
 
Naloga SRO je tudi priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2012 smo pripravili: polletno poročilo o 
delu 2012, letno poročilo o delu 2011, program dela 2013 ter zbirnik statističnih podatkov 2011 in 
Meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 2011 za CeZaR ter 
sodelovali pri pripravi promocijskega poročila MKL za leto 2011. 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. 
 
Glavni projekt SRO v letu 2012 je bila priprava dokumenta Strateški načrt MKL 2013 – 2016, ki temelji 
na doseženih strateških ciljih predhodnega strateškega obdobja, razvojnih trendih knjižnične stroke in 
informacijske tehnologije ter na Programu razvoja kulture v MOL 2012-2015. 
 
SRO je koordinirala prijave na lokalne in nacionalne razpise MOL, MIZKŠ, JAK; zaključena je bila  
implementacija informacijskega sistema v mrežo knjižnic MKL, ki jo je spremljalo obsežno 
izobraževanje zaposlenih za uporabo novega sistema; izvajali smo uvedbo mestne kartice Urbana kot 
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članske izkaznice MKL; koordinirali smo projekt CVŽU LUR (ESS); izdelali smo aplikacijo za beleženje 
informacij; v sodelovanju z zunanjim izvajalcem smo oblikovali platformo za novo spletno stran; 
koordinirali smo izdelavo Modela ključnih kompetenc v MKL; z raziskavo zunanjega okolja, podatki o 
delovanju, zasnovi knjižnice in seznamom IKT smo sodelovali pri pripravi idejnih načrtov za Knjižnico 
Savsko naselje, Knjižnico Šentvid in Knjižnico Dobrova; sodelovali smo pri pripravi Pravilnika o 
obratovalnem času knjižnic MKL in pri zasnovi nove spletne strani MKL; oblikovali smo Model razvoja 
marketinga v MKL; vodili smo projekte: Vpeljava RFID v mrežo knjižnic MKL, Video igre O v knjižnici?, 
Model beleženja informacij, Vpeljava agilne metodologije za vodenje projektov, Izboljšanje dostopa do 
interneta v krajevnih knjižnicah, Pametne finance - finančno opismenjevanje za mladostnike; 
sodelovali smo pri pripravi novih storitev: vračanje gradiva v drugi knjižnici, aplikacija za spremljanje 
prireditev in izobraževanja, razvoj socialnih omrežij; aktivno smo sodelovali pri izvajanju projekta Lady 
cafe in projekta NAPLE sister libraries ter pri pripravi prijave servisa Borza dela za nagrado ERSTE 
Foundation; organizirali in vodili smo strokovne obiske kariernega kluba FF, študentov Oddelka za 
bibliotekarstvo, predstavnike mesta in knjižničarje iz Šanghaja, knjižničarje iz Reykjavika in Lendave; 
pripravili in koordinirali smo petdnevno prakso estonske študentke bibliotekarstva na Erasmus študijski 
izmenjavi (v sodelovanju z Mariborsko knjižnico); sodelovali smo na predstavitvah poročila 2011 in 
delovnega načrta 2012 v vseh območnih enotah, v vseh območnih enotah smo predstavili uporabo 
nove aplikacije za beleženje informacij; izvedli smo delavnico za swot analizo elementov, ki vplivajo na 
delovanje MKL in delavnico za boljše načrtovanje in poročanje; pripravili smo učna gradiva (v letu 
2012 je bil poudarek na e-gradivih) in izvajali izobraževanja za uporabnike: S klikom v družbo znanja 
za starostnike, Misija diplomska naloga, Kompetentni učitelj  za izobraževanje oseb med prestajanjem 
kazni  zapora in Dejavno sem vključen v slovensko družbo, tudi prek e-demokracije; pripravili smo 
elemente za register tveganja na področju delovanja SRO; na nacionalnem nivoju smo sodelovali pri 
pripravi Strategije slovenskih splošnih knjižnic in pri oblikovanju izhodišč za delovanje kompetenčnih 
centrov; pripravili smo osnove za prostorsko analizo stanja knjižnične mreže MKL v sodelovanju s 
Centrom za razvoj knjižnic pri NUK; izvedli smo predstavitev elektronskih bralnikov in elektronskih lup 
ter portala KAMRA na Svetovnem dnevu informacijske družbe, Festivalu MUZA, Dnevu MKL,  
Festivalu za tretje življenjsko obdobje.  
 
Z vabljenim predavanjem smo sodelovali na 8. Strokovnem srečanju z mednarodno udeležbo 
(Biblioterapija v pop kulturi) v Karlovcu. 
 
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 SRO poteka tudi koordinacija izvajanja programov mentorstva ter pregled obdelav osebnih 
podatkov.   
 
Poročilo Oddelka za informatiko za leto 2012: 
- Dokončanje vzpostavitve informacijskega sistema MKL (KK v mreži KOŽ, KPV in KK v mreži KPV, 

KŠ in KK v mreži KŠ) ter testiranje in manjše dopolnitve samega informacijskega sistema. 
- Sodelovanje pri projektu uvedbe mestne kartice Urbana kot članske izkaznice MKL (priprava 

tehnične specifikacije, sodelovanje z IZUMom in Imovationom pri pripravi programske opreme, 
testiranje programske opreme).  

- Implementacija Urbane: postavitev opreme v knjižnicah, pomoč pri pisanju navodil, odgovarjanje 
na pogosto zastavljena vprašanja, izobraževanje zaposlenih. 

- Uvajanje LDAP protokola za avtentikacijo uporabnikov v sistemu za rezervacijo računalnikov 
MYPC in sistemu za samostojno tiskanje.  

- Programska in tehnična podpora pri inventurah gradiva. 
- Izvajanje inventure osnovni sredstev. 
- Servis, menjave, instalacije osebnih računalnikov ter ostale periferne opreme. 
- Sodelovanje pri izgradnji aplikacije za interno naročanje, prejeto in oddano pošto ter klasifikacijo 

pošte. 
- Izgradnja aplikacije Beleženje informacij, sodelovanje pri pripravi navodil, izobraževanju in 

testiranju.  
- Sodelovanje pri izgradnji nove spletne strani MKL, izdelava vmesnika za prevzemanje zapisov iz 

COBISS prek spletne metode. 
- Nadgradnja aplikacije za izterjavo gradiva, izobraževanje uporabnikov za uporabo aplikacije in 

reševanje težav. 
- Priprava in vodenje projektov: Vpeljava RFID v mrežo knjižnic MKL, Beleženje posredovanih 

informacij, Izboljšanje dostopa do interneta v krajevnih knjižnicah. 
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- Računalniško opismenjevanje uporabnikov v programu 1+4 in sodelovanje v izobraževalnih 
programih CVŽU MKL. 

- Izdelava e-gradiv. 
- Izobraževanje zaposlenih za uporabo novega informacijskega sistema MKL. 
- Podpora zaposlenim ob uporabi informacijskega sistema. 
- Podporo uporabnikom pri uporabi osebnih računalnikov ali brezžičnega omrežja. 
- Sodelovanje z zunanjimi partnerji (dobavitelji, ponudniki storitev). 
- Podpora kritičnim aplikacijam in servisom (COBISS, Vasco, Time&Space, MYPC3). 
- Sodelovanje z IZUMom pri nadgradnji in implementaciji novih rešitev COBISS. 
- Vzdrževanje strežniške strojne in programske opreme ter omrežja. 
- Vzdrževanje spletnih strežnikov. 
- Podpora prireditvam. 
- Priprava delovnega okolja za novo zaposlene (vnos v Time&Space, priprava uporabniških imen in 

gesel ter opreme za delo). 
- Javno naročanje za področje IKT opreme. 
- Delovanje v številnih delovnih skupinah (priprava idejnih načrtov za knjižnice, izposoja gradiva, 

uvedba e-knjige). 
- Delovanje na nacionalnem nivoju v delovni skupini informatikov iz OOK. 
- Seznanjanje z novimi tehnologijami na področju informatike. 
 
V letu 2012 je Oddelek za informatiko rešil 1.587 (v letu 2011 962 rešenih primerov) tehničnih težav, 
prijavljenih na Helpdesk (vse tehnične težave žal še vedno niso sporočene prek Helpdeska) in za to 
porabil 863 delovnih ur. 
 
V SRO poteka koordinacija, prijava na razpise in priprava javnih naročil za vse projekte digitalizacije 
MKL. MKL je do 31.12.2012 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 96.256 polno 
besedilnih dokumentov (od tega 116 časnikov in časopisov, 88.257 člankov in 10 knjig), kar je 
predstavljalo skoraj 18 % celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 2012 je bilo vpogledov vanje 
300.785, od tega 94.397 v HTML obliki in 206.388 PDF dokumentov. Vpogledov v metapodatke je bilo 
v letu 2012 112.876. 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 SRO smo izvajali mentorstvo za javna dela v OI in  za novo zaposlena na projektu CVŽU LUR in v 
THL. Zaposleni v SRO so se aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj in objavljali v strokovnih 
publikacijah (glej točki 5.9 in 5.10). 
 
 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Matična knjižnica Kamnik, 
Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode).V SRO smo v okviru izvajanja nalog območnosti pripravili letno 
poročilo 2011 in program 2013, izvajali in koordinirali smo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in 
izvajali program 2012: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2012 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročene e-
vire (Berg Fashion Library, IUS-INFO, FinD-INFO in IUS-INFO.HR), prešli smo na drugo različico 
Encyclopædie Britannice Online (namesto Academic Edition smo izbrali primernejši Public Library 
Edition), zaradi manjšega zanimanja smo odpovedali podatkovni zbirki Grove Music Online in Grove 
Art Online. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi prek skrbnikov zbirk. Stalnica je nakup 
gradiva s področja bibliotekarstva in informatike, kakor tudi s področja otroškega in mladinskega 
knjižničarstva. Gradivo v tujih jezikih smo nabavljali prek katalogov in na mednarodnih knjižnih sejmih. 
V letu 2012 je bil dostop do naročenih zbirk prek oddaljenega dostopa omogočen za vse knjižnice 
regije. Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za 
uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk. Iz sredstev OOK smo tako v letu 2012 kupili 
29 enot (oz. naslovov) monografij in 5 podatkovnih zbirk. 
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Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
Pripravili smo zbirnik podatkov o knjižnicah regije, svetovali smo knjižnicam regije pri načrtovanju 
lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. Pripravili in vodili smo 
informativni sestanek splošnih knjižnic regije. V letu 2012 smo izvedli izobraževanji za pripravo na 
strokovne izpite - vaje iz formalne in vsebinske obdelave gradiva za knjižničarje regije in sicer v 
pomladanskem in jesenskem terminu. Za knjižničarje regije smo pripravili izobraževanja Pridobivanje 
sponzorskih sredstev, Problematika vrednotenja mladinskih knjig ter Promocija knjižnice na družbenih 
omrežjih. Pripravljena so bila izhodišča za prilagajanje spletnih strani splošnih knjižnic 
osrednjeslovenskega območja za uporabnike s senzornimi težavami. Šolskim knjižničarjem smo na 
strokovnih sredah predstavljali sodobne trende bibliopedagoškega dela z otroki in mladostniki ter 
sodelovali s šolskimi knjižnicami pri nacionalnih projektih Mega kviz in Moja naj knjiga.   
 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Izvedli smo tri projekte digitalizacije: sklopa domoznanskih vsebin o 1. svetovni vojni, občinskih 
zbornikov občin osrednjeslovenskega območja ter zbirke Španski borci. Nadaljevali smo z 
digitalizacijo kulturne dediščine v okviru projekta »Moja ulica«, kjer smo povezali domoznanske teme 
vseh splošnih knjižnic regije. Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji 
OOK NUK in izvršnem odboru portala Kamra. V okviru 1. Ljubljanskega kongresa digitalizacije 
kulturne dediščine Ljubljana v BiTiH – BiTi v Ljubljani je bil predstavljen in kasneje v znanstveni reviji 
Knjižnica objavljen prispevek »Model priprave in izvedbe projektov digitalizacije - primer 
osrednjeslovenske regije«. Sodelovali smo z referatom »My Street Project« in video posnetkom »The 
Sunny Street« na združeni konferenci Europeane in španskih splošnih knjižnic »Public libraries: 
individual memory, global heritage« (Burgos, Španija) v okviru projekta Europeana Awareness.  
 
Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
V knjižnicah regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni 
z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Dogovorili  smo se o internem postopku 
obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. 
Osrednja območna knjižnica je prejela 9 seznamov izločenega odpisanega gradiva, na katerih je bilo 
zabeleženih 5.210 knjižničnih enot, v MKL smo jih ohranili 8. Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo 
pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega knjižničnega gradiva iz knjižnic 
osrednjeslovenske regije. 
 
Podrobno poročilo izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega vsebinskega poročila in 
njegov sestavni del. 
 
 

5.3.2 Upravljanje s knjižnično zbirko 

 
Mestna knjižnica Ljubljana upravlja s knjižnično zbirko, ki na dan 31. 12. 2012 obsega 1.668.624 enot. 
 

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

1.441.182 169.154 58.288 1.668.624 
Priloga 2: Zaloga po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva)  
 
Inventurni popisi in odpis knjižničnega gradiva 
Z namenom sistematičnega urejanja knjižnične zbirke je bil v letu 2012 v okviru petletnega plana 
opravljen inventurni popis knjižničnega gradiva v desetih krajevnih knjižnicah mreže MKL:  
Knjižnica Nove Poljane, Knjižnica Fužine, Knjižnica Dr. France Škerl, Knjižnica Moste, Knjižnica 
Rakitna, Knjižnica Grba, Knjižnica Vodice, Knjižnica Dol, Knjižnica Polje, Knjižnica Rudnik. 
V popis je bilo vključenih 319.349 enot knjižničnega gradiva, to je 19 % knjižnične zbirke.  
 
Knjižnica je na podlagi inventur in drugih rednih pregledov gradiva v letu 2012 odpisala: 
5.571 enot zaradi inventurnega primanjkljaja, 
40.104 enot zaradi poškodb in obrabe, 
12.554 enot zaradi zastarelosti gradiva in 
1.298 enot iz neevidentiranih razlogov. 



22 
 

 

Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
46.377 10.349 2.801 59.527 

Priloga 9: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
 
Repozitorij 
MKL je v letu 2010 uvedla repozitorij kot posebnost pri upravljanju s knjižnično zbirko na podlagi 
pregledovanja učinkovitosti knjižnične zbirke. Repozitorij je zbirka knjižničnega gradiva s trajno 
vrednostjo, ki ga knjižnica zaradi neaktualnosti in neizposoje izloča iz gradiva v prostem pristopu, en 
izvod pa trajno ohrani. Knjižnica je v letu 2012 opravila sistematičen pregled 6.342 naslovov 
neaktivnih naslovov iz skupin UDK 1 in 2 z vsemi pripadajočimi izvodi v vseh organizacijskih enotah 
mreže. Izmed pregledanih je bilo:  
- 1.159 izvodov gradiva pri 312 naslovih odpisanih zaradi zastarelosti in neaktualnosti gradiva, 
- 472 naslovov je bilo odbranih za repozitorij kot gradivo s trajno vrednostjo, 
- 4.236 naslovov z 4.838 izvodi je bilo vrnjenih v prosti pristop ali posebne zbirke. 
 
Dokument o upravljanju s knjižnično zbirko MKL 
V letu 2012 je knjižnica po enoletni pripravi sprejela Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, ki 
zagotavljanja preglednost in učinkovitost upravljanja s knjižnično zbirko in pomeni temeljni dokument 
knjižnice o pridobivanju in urejanju knjižničnega gradiva. 
 
Bralniki in e-knjige 
Ponudba e-knjig tudi v letu 2012 ni napredovala z nivoja iz leta 2010, odkar MKL izvaja to dejavnost. 
Uporaba e-knjig je bila zaradi zaščite gradiva še vedno možna zgolj na bralnikih knjižnice – torej daleč 
od nivoja, kot ga ta tehnologija omogoča. Uresničila se je napoved nekaterih založnikov o izdaji e-
knjig, dostopnih v tujih spletnih knjigarnah, a še brez možnosti za izposojo tega gradiva v knjižnicah. 
Šele konec leta je z napovedjo specifične platforme za izposojo e-knjig na naprave uporabnikov z 
dostopom na daljavo v izvedbi Študentske založbe na vidiku premik na tem področju, kjer bo MKL v 
letu 2013 sodelovala kot testna knjižnica. 
 
 

5.3.3 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva 

 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
Pridobivanje, bibliografsko obdelavo in zaščito gradiva knjižnica izvaja s samostojno službo (SPOK). 
Izločen je edino oddelek za domoznanstvo, ki vse naloge domoznanstva s pridobivanjem in obdelavo 
domoznanskega gradiva izvaja znotraj Slovanske knjižnice. 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju pridobivanja in bibliografske obdelave gradiva 
- Knjižnica je z nakupom knjižničnega gradiva v letu 2012 zagotovila nakup 7.667 naslovov 

knjižničnega gradiva, s čimer ohranja kakovost in aktualnost knjižnične zbirke in omogoča najširšo 
dostopnost do novih dosežkov človekovega ustvarjanja. Skupno je z drugimi načini pridobivanja 
gradiva dosežen prirast 15.594 naslovov. 

- S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije je v prirast vključena večina kakovostnih 
izdaj slovenskih založb in samozaložnikov, relevantnih za potrebe splošne knjižnice. 

- Nakupljena so vsa kakovostna dela slovenskih avtorjev in prevodi tujih del, ki jih subvencionira 
Javna agencija za knjigo in ustrezajo poslanstvu splošne knjižnice ter potrebam uporabnikov. 

- Pridobili smo skupno 78.984 enot knjižničnega gradiva, od tega 66.718 enot z nakupom. S tem je 
dosežen obseg 200 enot nakupa na 1000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pa je dosežen 
prirast 237 enot na 1000 prebivalcev.  

- S posebnimi zbirkami je ponudba knjižničnega gradiva prilagojena potrebam lokalnega okolja in 
potrebam različnih ciljnih skupin v okolju. V letu 2012 smo dopolnjevali naslednje take zbirke s 
skupnim prirastom 2.536 enot: 
o Arhiv mladinske slovenike  
o Avdio – video gradivo za učenje angleščine 
o Zbirka sodobnega plesa 
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o Družinski film 
o Hiša svetov – zbirka gradiva na temo človekovih pravic in aktivnega državljanstva 
o Književna didaktika 
o Kinološki kotiček 
o Konjeništvo 
o Kotiček za starše 
o Planinska zveza – zbirka gorništva in pohodništva 
o Središče za mlade 
o Samostojni popotnik – zbirka popotništva in odgovornega turizma 
o Točka vseživljenjskega učenja    
o Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
o Srednješolski učbeniki 
o Knjige za slabovidne 
o Zdravstveni kotiček 

- Knjižnica je z nakupom pridobila 68 % naslovov strokovnega gradiva (6.336 naslovov) in 32 % 
naslovov leposlovja. Delež stroke za 8 % presega pričakovanja in zahtevo standarda.  

- Knjižnica je z nakupom pridobila 23 % naslovov za mladino in 77 % za odrasle - razmerje odstopa 
od ciljnega 30 % -70 % zaradi premajhne ustrezne ponudbe gradiva za otroke v letu 2012. 

- Knjižnica tudi v letu 2012 ohranja visok nivo ponudbe časopisja in druge periodike z naročenimi 
351 naslovi in 1.618 izvodi tega gradiva. 

 
Prirast knjižničnega gradiva (po zvrsteh): 
 

Prirast izvodov po tipih gradiva 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
60.752 14.301 3.931 78.984 

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

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – stroka / leposlovje 
Stroka Leposlovje SKUPAJ 
10.602 4.992 15.594 

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

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

2.906 12.688 15.594 
Priloga 5: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – za otroke / za odrasle) 
 
 

Prirast izvodov gradiva po UDK 
0 1 2 3 5 6 7 8P 8L 9 SKUPAJ 

4.124 3.243 1.997 5.696 1.845 5.494 15.145 3.588 33.360 4.492 78.984 

Priloga 6: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – UDK) 
 
Prirast izvodov knjižničnega gradiva – način nabave 
 

 Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjige 52.737 1.653 12 6.350 60.752 

Neknjižno gradivo 12.363 243 0 1.695 14.301 

Serijske publikacije 1.618 801 7 1.505 3.931 

SKUPAJ 66.718 2.697 19 9.550 78.984 
Priloga 7: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – način nabave) 
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Prirast naslovov knjižničnega gradiva – način nabave 
 

 Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ* 

Knjige 5.558 1.653 10 4.892 11.378 

Neknjižno gradivo 1.758 243 0 1.055 2.964 

Serijske publikacije 351 801 6 328 1.252 

SKUPAJ 7.667 2.697 16 6.275 15.594 
* - »Skupaj« ni seštevek posameznih načinov nabave, ker se isti naslov lahko pojavi v vsakem načinu 
nabave. »Skupaj« kaže pravilni podatek o novih naslovih po vrstah gradiva. 
Priloga 8: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – način nabave) 
 
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 
 
Število novih bibliografskih zapisov 6.928 
Število prevzetih zapisov 6.564 
Število redaktiranih zapisov 4.480 

 
 
 

5.4 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju dela z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev 
V Strateškem načrtu 2010 – 2012 in v Programu dela 2012 smo si zastavili cilje, ki bodo uporabnikom 
in obiskovalcem knjižnic zagotovili: 
- Usklajeno poslovanje v vseh knjižnicah ob dopolnitvah pravilnika o poslovanju in internih navodil 

za delo z uporabniki. 
- Nove storitve za člane ob uvedbi nove članske izkaznice mestne kartice Urbana in možnost 

registracije z mobilnimi telefoni. 
- Kvalitetno kulturno ponudbo za vse ciljne skupine s poudarkom na medgeneracijskem 

sodelovanju. 
- Možnosti brezplačnega vseživljenjskega učenja v okviru Centra za vseživljenjsko učenje, ki ponuja 

raznolika izobraževanja vsem in v vseh knjižnicah. 
- Enostavno uporabo spletnih strani ter spletnih storitev ob pripravi nove spletne strani MKL in 

prisotnost knjižnice na spletnih omrežjih z namenom promocije. 
- Promocijsko zanimive in prepoznavne lastne proizvode, kot so družabna igra Deklica delfina, nova 

domoznanska revija Ljubljana med nostalgijo in sanjami ter druge promocijske izdelke. 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne 
Delo z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev 
- Pripravili smo nov pravilnik o obratovalnem času knjižnic, ki je pričel veljati 27. 8. 2012 in s tem 

poenotil odprtost knjižnic glede na velikost in umeščenost knjižnic v okolje. 
- V poletnih mesecih smo uskladili poletni obratovalni čas glede na lokalne potrebe in velikost knjižnic. 
- V mesecu juniju smo pričeli uvajati novo člansko izkaznico – mestno kartico Urbana, ki jo bomo 

uvajali eno leto. Ob uvedbi so se odprla številna vprašanja, ki pa smo jih reševali v skladu z 
zakonodajo in v sodelovanju z drugimi akterji. Ob uvedbi in tudi sicer smo poskrbeli za promocijo, 
informacije in bili uporabnikom ves čas v pomoč pri vprašanjih in dilemah, ki se navezujejo na novo 
člansko izkaznico.  
- Za namen odzivnega in kvalitetnega poslovanja je bila v letu 2010 ustanovljena delovna skupina za 

spremljanje postopkov izposoje in enotno reševanje pritožb uporabnikov, ki je v letu 2012 pripravila 
in predlagala vrsto sprememb in dopolnitev pravilnika o poslovanju in internega pravilnika o delu z 
uporabniki. Prav tako smo posredovali pobude na IZUM za nadgradnjo programa Cobiss. 
- Obravnavali smo 34 elektronski pohval in pritožb, ki so jih obiskovalci spletne strani MKL vnesli v za 

to oblikovano aplikacijo.  
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- Ustanovili smo delovno skupino za promocijo gradiva, ki združuje okoli petnajst bibliotekarjev, ki na 
mesečni ravni pripravljajo priporočeno gradivo. V letu 2012 so pripravljali priporočeno gradivo 
predvsem za novo spletno stran.  
- Načrtovano smo obiskali vse knjižnice v mreži MKL in THL, kjer smo popisali knjižnične prostore z 

vidika uporabnosti in preglednosti. Zanimalo nas je, kako nagovarjamo obiskovalce, kje in na kakšen 
način imajo dostop do informacij o knjižnici, njenem poslovanju in prireditvah ter njihovi urejenosti. 
Obširnejši dokument in smernice o načinih obveščanja v notranjih prostorih knjižnic bomo pripravili v 
letu 2013. 
- V okviru storitve Knjiga na dom – dostava in odvoz gradiva na dom starejšim, bolnim in invalidnim 

smo redno obiskovali 11 članov in opravili 76 obiskov ter izposodili 325 enot gradiva. Storitev 
opravljata dva bibliotekarja. 
- Pripravili smo in poslali po pošti 44.597 obvestil tistim članom, ki so prekoračili rok za izposojeno 

gradivo. 
- Predali smo 1.213 zadev v izterjavo zunanjemu izvajalcu, do konca leta 2012 smo zaključili 181 

primerov. Med zaključene spadajo tisti, pri katerih so člani vrnili terjano gradivo in poravnali stroške. 
Veliko terjanih je prineslo zgolj gradivo, vendar stroškov zamudnine zaradi socialnih razlogov niso 
poravnali. Opomini, ki so v izterjavi, so še odprti in jih bomo obravnavali v letu 2013. Za namen 
preverjanja, usklajevanja in povezave s sistemom Cobiss smo v letu 2012 v Službi za razvoj in 
območnost razvili lastno aplikacijo. 
- V skladu z zakonom o knjižničarstvu smo v letu 2012 iz baze podatkov izbrisali 10.445 članov, ki 

niso več aktivno uporabljali knjižnice. 
- V skladu z zakonodajo (ZVOP) smo na področju varovanja osebnih podatkov izvajali mesečni 

nadzor zaposlenih pri delu z bazami osebnih podatkov (Cobiss). 
 
Prireditve in izobraževanja 
- Na področju kulturnih dogodkov velja posebej omeniti Trubarjevo hišo literature, ki je od januarja 

2012 v celoti umeščena v notranjo strukturo MKL. Jeseni 2012 smo v Trubarjevi hiši pričeli s 
prenovljenim vsebinskim programom in vzpostavili povezave z MKL pri projektu Mesto bere. 
- V skladu z našim načrtom razvoja knjižnic MKL kot kulturnih, multimedijskih in izobraževalnih središč 

smo v letu 2012 uvedli tematske sklope, ki so v trimesečnih intervalih povezovali dogodke v vseh 
knjižnicah. V letu 2012 so ti sklopi bili: finance, šport, turizem in zdravje. Poskrbeli smo za 
vsakokratno promocijo in se povezovali z različnimi zunanjimi inštitucijami. Na podlagi tem 
posameznih sklopov so sodelavci v knjižnicah pripravili niz dogodkov za vse ciljne skupine. 
- V okviru Centra za vseživljenjsko učenje (ustanovljen v letu 2011) smo leta 2012 pripravili in izpeljali 

vrsto kvalitetnih izobraževanj tako za uporabnike kot za zaposlene in udeležencem ponudil široko 
paleto možnosti trajnostnega učenja na najrazličnejših področjih. 
- Za načrtno spodbujanje branja pri otrocih smo nadgradili projekt branja med najmlajšimi Ciciuhec – 

beremo z malčki in poletni projekt branja Poletavci – poletni bralci razširili na regijski projekt s 
priključitvijo štirih knjižnic osrednjeslovenske regije.  
- V sodelovanju s številnimi kolegi smo maja zaključili prvo leto projekta za spodbujanje branja med 

odraslimi – Mesto bere in jeseni pripravili nov koncept: Sosedi pišejo - Mesto bere s spremljevalnim 
kulturnim in izobraževalnim programom tako v naših knjižnicah kot tudi v Trubarjevi hiši literature. 
Poskrbeli smo za obsežno promocijo projekta. 
- Uspešno smo konec maja zaključili projekt MOL Knjiga za vsakogar, vrnili neprodane knjige 

založnikom in zaključili tovrstno sodelovanje s splošnimi knjižnicami, pri prodaji je sodelovalo 108 
slovenskih splošnih knjižnic. 
- Pripravili smo dokument o pravljičarski dejavnosti in urah pravljic v MKL, ki bo osnova za nadaljnje 

delo na tem področju, saj menimo, da je prav pripovedovanje pravljic eno od temeljnih področij 
delovanja  splošnih knjižnic. 
- Izpeljali smo nekaj skupnih prireditev in predstavitev: Dan MKL na Stritarjevi ulici smo združili z 

zaključkom projekta Mesto bere, kjer smo predstavili svoje dejavnosti, pripravili kulturni program ter 
podelili nagrade za sodelujoče pri Mesto bere (okoli 300 obiskovalcev); zaključna prireditev za 
Poletavce je potekala v Parku slovenske reformacije (okoli 450 obiskovalcev); Filmobus je utečena 
dejavnost predstavitve Potujoče knjižnice v Parku slovenske reformacije, ki se je v treh dneh 
predstavljala s kulturnim programom na temo treh dežel: Grčija, Španija in Slovenija; v Tednu 
japonske kulture smo v sodelovanju z Veleposlaništvom Japonske predstavili Japonsko skozi 
razstave, predavanja in delavnice. 
- V letu 2012 smo se predstavljali na: sejmu Informativa, na Kulturnem bazarju, Knjižnem sejmu, 

Festivalu Bobri, Festivalu Muza in Festivalu za 3. življenjsko obdobje ter s sodelavci v knjižnicah 
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obeležili dneve kot so: Dan slovenskih splošnih knjižnic, Svetovni dan knjige, Mednarodni dan knjig 
za otroke, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture, Svetovni dan poezije idr. 
- Ob kulturnem prazniku smo podarjali enoletno članarino, darilne bone za članarino smo podarjali tudi 

ob nakupu vstopnic za festival Animateka v sodelovanju s Kinodvorom. 
 
Spletna stran in socialna omrežja 
- Na domači spletni strani smo vsak dan osveževali novice, objavljali dogodke, vabili na dogodke in 

opozarjali obiskovalce ter člane na novosti pri poslovanju.  
- Pridobili smo zunanjega sodelavca za pripravo nove spletne strani, kjer so nam po naših željah in 

potrebah pripravili predvsem oblikovne pa tudi nekaj vsebinskih rešitev. 
- Za novo spletno stran smo skupaj s sodelavci v MKL uredili vsebine ter pripravili in uredili arhiv 

fotografij, pri čemer so sodelovali notranji in zunanji fotografi. 
- Dnevno smo skrbeli za objave na našem profilu na omrežju Facebook, ki ima že 3.190 všečkov in se 

vsak dan večkrat oglašali na Twitterju, kjer smo pripravili okoli 900 twitov za 360 sledilcev. 
 
Oblikovanje in promocija 
- Za večino projektov, skupnih dogodkov in nekatere posamezne dogodke sami pripravimo logotipe, 

oblikujemo plakate, letake, promocijske izdelke in oglase za tisk in splet. 
- Pripravili smo novo kolekcijo bombažnih vrečk, za vsak letni čas smo naredili kazalke z obratovalnim 

časom knjižnic, oblikovali smo promocijsko poročilo, pripravili posebno zloženko in plakat o novi 
članski izkaznici Urbana, pripravili celotno signalizacijo za Knjižnico Šiška, vizitke za zaposlene, 
žepne koledarčke, naslovnico za Algoritem arene, knjigometer, promocijo za družabno igro 
Potovanje deklice Delfine ter pripravili oglase za oglaševanje projektov na plakatih TamTam, 
avtobusih in službenih avtomobilih. 

 
 

5.4.1 Članstvo 

 
Število aktivnih članov se je v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2012 zmanjšalo za 0,6%. Delež članov 
starih do 15 let se je zmanjšal za 3,9%, delež odraslih pa je bil za 0,3% višji. Na drugi strani pa je bilo 
skupno število novo vpisanih članov v 2012 za 17,7% višje kot leto prej; število novo vpisanih članov 
mlajših od 15 let se je zmanjšalo za 6%, število odraslih pa je bilo večje za 26,3%. Predvidevamo, da 
so razlogi porasta novo vpisanih članov uspešna promocija knjižnice v javnosti, vsa leta od 
ustanovitve MKL nespremenjena višina članarine, ter ponovni vpis »povratnikov« - tistih članov, ki so 
bili pred tem zaradi neaktivnosti izločeni iz evidence članov. Večji porast novo vpisanih je bil v 
skupinah nezaposlenih, srednješolcev, upokojencev, zaposlenih in študentov. Upad novih članov pa 
smo beležili med predšolskimi otroki. Med aktivnimi člani so kategorije, ki predstavljajo večje deleže, 
ostale v podobnih okvirih kot leta 2011. Omeniti velja nekoliko večje število aktivnih članov med 
nezaposlenimi in upokojenci. Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL), je 
aktivnih članov 25% oz. 251 aktivnih članov na 1000 prebivalcev. 
Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo krajevnih knjižnic MKL, vsak aktivni član je 
v letu 2012 obiskal več kot le eno krajevno knjižnico MKL.  
 

Članstvo 
 2011 2012 SKUPAJ 
 otroci odrasli otroci odrasli 2011 2012 
aktivni 19.502 64.745 18.748 64.956 84.247 83.704 
novo vpisani 2.882 7.879 2.710 9.953 10.761 12.663 
Priloga 10 – Članstvo po krajevnih knjižnicah 
 
 
Struktura aktivnih članov po kategorijah 
 

Aktivni člani po kategorijah 
kategorija število odstotek 

001-predšolski otroci 4.308 5,15% 
002-osnovnošolci 14.440 17,25% 
003-srednješolci 7.598 9,08% 
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004-študenti (redni) 13.459 16,08% 
005-študenti (izredni, ob delu) 163 0,19% 
006-zaposleni 29.371 35,09% 
007-svobodni poklici 172 0,21% 
008-samostojni obrtniki/podjetniki 74 0,09% 
009-kmetje 8 0,01% 
010-gospodinje 67 0,08% 
011-upokojenci 8.200 9,80% 
012-nezaposleni 5.164 6,17% 
013-tuji državljani 108 0,13% 
015-zaposleni na univerzi 0 0,00% 
017-častni člani 33 0,04% 
020-podiplomski študenti 16 0,02% 
124-organizacijske enote ustanove 1 0,00% 
125-pravne osebe-zun. ustanove 493 0,59% 
126-enote za medoddelčno izposojo 27 0,03% 
Drugo 2 0,00% 
SKUPAJ 83.704 100,00% 

 
 

5.4.2 Obisk 

 
Obisk zaradi izposoje gradiva na dom merimo po mednarodnem standardu ISO 2789 in vključuje 
transakcije: izposoja, podaljšanje dobe izposoje, vračanje in rezervacije. Obisk se beleži znotraj 
časovnega intervala 60 minut. Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2012 za 2% višji kot leta 
2011. Skupni obisk, ki ga beležimo s sistemom COBISS, je bil v letu 2012 za 3,5% višji v primerjavi z 
letom 2011. Zaradi izposoje gradiva na dom je knjižnico obiskalo 2% več bralcev kot leta 2011; število 
mlajših od 15 let je bilo nižje za 2,8%, število odraslih pa se je povečalo za 3,1%. Izposojo gradiva 
znotraj knjižnice beležimo dosledno le v krajevnih knjižnicah, kjer to omogočajo prostorske možnosti. 
Gradivo je dostopno za uporabo v knjižnici vsem obiskovalcem; podobno je tudi s čitalniškimi mesti. 
Podatki v tem primeru predstavljajo le izmerjene rezultate, medtem ko je dejanski obisk sorazmerno 
višji. Primerjava podatkov o obisku (tipični delovni teden) s številom vseh potencialnih uporabnikov 
kažejo, da je vsak prebivalec območja, kjer deluje MKL, v letu 2012 5-krat obiskal knjižnico. 
Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj se je v letu 2012 povečalo za 7,5%; tako 
povečanje delno pripisujemo tudi obisku Trubarjeve hiše literature, ki je začela delovati v okviru MKL. 
 

Obisk 

 
izposoja na 

dom  
izposoja v 
knjižnici 

obisk 
prireditev 

drugo  
SKUPAJ  

internet servisi  

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2012 

otroci 264.763 257.159 202 122 29.361 30.243 47.995 47.008 - - 334.532 

odrasli 1.179.304 1.215.962 5.973 5.694 30.370 33.962 97.679 95.669 8.105 8.728 1.360.015 

SKUPAJ 1.444.067 1.473.121 6.175 5.816 59.731 64.205 145.674 142.677 8.105 8.728 1.694.547 

Priloga 11: Obisk po krajevnih knjižnicah 
 
Skupni obisk zaradi uporabe računalnikov se je v letu 2012 zmanjšal za 2%; v letu 2012 smo zabeležili 
135.608 dostopov do brezžičnega omrežja Eduroam, ki deluje od konca leta 2010. Število dostopov 
se je v letu 2012 povečalo za 43,3%. Uporabniki se vedno bolj odločajo za uporabo lastnih 
računalnikov v knjižnici, zaradi večje dostopnosti IT in dobrih povezav, ki jih nudi knjižnica. 
 

 2011 2012 
Uporaba brezžičnega omrežja Eduroam 94.637 135.608 
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Obisk spletnega mesta knjižnice 
 2011 2012 % glede na 2011 
Število obiskov 705.002 755.403 7,15% 

- od tega izven prostorov knjižnice 429.503 479.209 11,57% 
Število ogledov strani 1.773.998 1.929.326 8,76% 
Število unikatnih obiskovalcev 352.499 312.482 -11,35% 
Povprečen čas obiska strani 0:02:24 0:03:02 26,39% 
 
 

Način dostopa število odstotek 
Direkten obisk 243.648 32,25% 
Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 454.596 60,18% 
Obisk prek strani s povezavo na našo stran 57.159 7,57% 

Kraj dostopa  
Slovenija 741.858 98,21% 
Severna Evropa 1.194 0,16% 
Južna Evropa 3.447 0,46% 
Vzhodna Evropa 726 0,10% 
Zahodna Evropa 3.046 0,40% 
Severna Amerika 1.301 0,17% 
 
 

5.4.3 Izposoja gradiva 

 
V letu 2012 se je izposoja gradiva na dom povečala za 0,8%. Izposoja knjig je bila višja za 2,4%, 
serijskih publikacij za 1,9%, neknjižnega gradiva pa nižja za 7,1%. Podrobnejši pregled deležev 
izposoje v letu 2012 kaže, da so si bralci v veliki meri izposojali knjige (83,4%), delež izposoje 
neknjižnega gradiva je bil 15%, serijskih publikacij pa 1,6%. Tretjina na dom izposojenih knjig je bila 
namenjena otrokom, dve tretjini pa odraslim; podobno razmerje je tudi pri izposoji neknjižnega 
gradiva, medtem ko so si odrasli izposodili večino serijskih publikacij (93,5%). Izposoja je bila 14,3 
enot gradiva na prebivalca območja, kjer deluje MKL. 
 
Konec februarja 2012 (po oddaji poročila 2011) smo po naključju odkrili napako v izpisih COBISS 
(podvojeni zneski v dveh mesecih v desetih krajevnih knjižnicah MKL), o čemer smo obvestili IZUM. 
Po razlagi odgovornih je napaka nastala zaradi operacijskega sistema OpenVMS, ki se uporablja tudi 
na strežniku, na katerem je nameščena lokalna baza podatkov MKL. Sistemska napaka, ki je v 
določenih primerih pokvarila indeks direktorija, je bila na produkcijskih strežnikih v času od 10.08.2011 
do 12.12.2011. Povzročila je, da se je v primeru uporabe datotek iz arhiva transakcij izposoje pri 
pripravi izpisov z uporabo operatorjev "*" ali "%" ista datoteka z arhivom transakcij izposoje 
prikazovala in s tem uporabila dvakrat. Napaka se je pokazala tako, da so bili v tistih izpisih, kjer se 
upoštevajo transakcije izposoje z navedbo časovnega območja, v katerega je zajet tudi mesec april 
2011, rezultati podvojeni. Zaradi te napake se podatki o izposoji gradiva za leto 2011 v spodnji tabeli 
razlikuje od podatkov, objavljenih v Letnem poročilu MKL 2011. 
 
 

 

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

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
otroci 1.288.196 1.313.140 3.993 5.031 282.111 257.883 1.574.300 1.576.054 

odrasli 2.588.583 2.656.320 72.530 72.951 484.792 454.437 3.145.905 3.183.708 

SKUPAJ 3.876.779 3.969.460 76.523 77.982 766.903 712.320 4.720.205 4.759.762 
Priloga 12: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
 

 

 

 



29 
 

 

5.4.4 Medknjižnična izposoja 

 
Številke statistike za medknjižnično izposojo ostajajo v letu 2012 podobne kot v letu 2011. Drugim 
knjižnicam smo izposodili za 5,7 % več knjig, za naše člane pa smo si jih izposodili za 6,5 % manj. Pri 
posredovanju člankov in delov monografskih publikacij je bilo razmerje ravno obratno, za naše člane 
smo realizirali 34 % več naročil, za partnerje pa 7,7 % manj. Knjižnice partnerice v večini še vedno 
naročajo in dobavljajo fotokopije, v MKL pa dajemo prednost pošiljanju pdf dokumentov, ker je takšno 
poslovanje hitrejše in cenejše. 
 

Medknjižnična izposoja 
 pasiva aktiva SKUPAJ 
 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Število fizičnih enot 522 488 752 794 1.274 1.282 

Število kopij dokumentov 234 357 349 295 583 652 

Število elektronsko posredovanih dokumentov 8 14 23 26 31 40 

SKUPAJ 764 859 1.124 1.115 1.888 1.974 
 
 

5.4.5 Posredovanje informacij 

 
- Posredovanje informacij o gradivu in informacije iz gradiva so poleg izposoje gradiva osnovna in 

najpogostejša knjižnična storitev, namenjena uporabnikom. V letu 2012 smo razvili lastno 
računalniško aplikacijo za beleženje informacij, ki smo jo preizkusili z beleženjem informacij v dveh 
tednih. Na osnovi pregleda obiska smo za preizkus izbrali 42. (15. – 21. oktober) in 48. teden (26. 
november – 2. december). Knjižničarji informatorji so se pred tem seznanili z delovanjem aplikacije v 
organiziranih predstavitvah ter s testnimi vnosi. Vmesnik aplikacije je nameščen na namizju delovnih 
računalnikov in omogoča preprosto prehajanje med programi, kar je potrebno ob začetku beleženja 
informacije (zagon ure) in nato ob zaključku informacije (uporaba programa COBISS). Izpolnjevanje 
obrazca o informaciji traja manj kot 10 sekund, kar je omogočalo zaposlenim hiter in neposreden 
vnos podatkov tudi ob večjem številu obiskovalcev. Aplikacija je narejena tako, da omogoča tudi 
kasnejši vnos informacije ter naknadno urejanje vnosov. V prvem tednu beleženj je 138 informatorjev 
zabeležilo 9.045 informacij, povprečna informacija v tem obdobju je trajala štiri minute. V drugem 
tednu beleženj je 129 informatorjev zabeležilo 7.379 informacij, povprečna informacija je trajala 3 
minute in 35 sekund. V obeh tednih je bila večina informacij posredovana uporabnikom, ki so prišli v 
knjižnico, informacije so bile realizirane iz lastnega gradiva, in sicer predvsem iz gradiva za odrasle. 
Ocenjujemo, da je navedena programska rešitev, ki je rezultat znanja naših zaposlenih, zelo velika 
pridobitev za MKL. V samo dveh poskusnih tednih se je pokazala vsa količina dela z uporabniki v 
posameznih enotah knjižnice, ki doslej nikjer ni bila zabeležena! 
- V Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja smo v letu 2012 sodelovali knjižničarji iz Knjižnice 

Jožeta Mazovca, Otona Župančiča ter iz Slovanske knjižnice. Po elektronski pošti smo posredovali 
54 odgovorov, ki so bili namenjeni splošnim knjižnicam.  
- Spletni naslov info@mklj.si, dostopen na domači strani MKL, je namenjen splošnim vprašanjem o 

poslovanju in organizaciji knjižnice, veliko vprašanj pa uporabniki naslavljajo na Službo za stike z 
javnostmi. Največkrat želijo podaljšati ali rezervirati gradivo, povprašujejo po cenah storitev, 
dostopnosti gradiva, o prejemanju opominov, pogojih vpisa ter odprtosti knjižnic in odpisu dolgov. Po 
potrebi jih napotimo na druge ustreznejše naslove ali pa jih usmerimo na vodje služb in knjižnic. 
Poleg odgovorov članom predstavimo tudi spletno stran MKL in kako na njej sami poiščejo podatke. 
Prav tako na elektronski naslov prihajajo prošnje za zaposlitev in študentsko delo, različne ponudbe 
knjižnih založb in podjetij za izobraževanje. V obdobju od 1.1. do 31.12. 2012 smo odgovorili na 405 
vprašanj, mnenj in prošenj članov, kar je za 62% več kot v letu 2011 (250).  
- Na spletni strani MKL so objavljeni tudi drugi elektronski naslovi, kamor uporabniki sporočajo svoje 

pohvale in pritožbe Službi za delo z uporabniki, na voljo pa je tudi naslov za pošiljanje ponudb za 
nakup knjižničnega gradiva Službi za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva. 
- Poleg tega smo posredovali t.i. statične informacije preko domače spletne strani, naših profilov na 

spletnih omrežjih in v različnih tiskanih gradivih (plakati, zloženke, mesečnik). 
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- Vsem članom knjižnice omogočamo brezplačen dostop do elektronskih virov na daljavo, kjer 
uporabniki sami poiščejo iskane podatke. 
- Z namenom, da članom omogočimo čim hitrejši dostop do želenega gradiva, lahko gradivo, ki je 

prosto dostopno v knjižnici, naročijo tudi po elektronski pošti v katerikoli izbrani knjižnici. Naročeno 
gradivo knjižničarji poiščejo in pripravijo za člana, ki ga prevzame pri evidenci izposoje. Prav tako 
imajo člani možnost, da rezervirajo gradivo, ki je trenutno izposojeno. Takoj, ko se rezervirano 
gradivo vrne, obvestimo člana, ki ga je rezerviral bodisi po sms obvestilu ali po elektronski pošti. V 
letu 2012 smo v vseh knjižnicah opravili naslednje število naročil in rezervacij na daljavo: 

 
 

Aktivnost 2012 

e-rezervacije 39.104 

e-naročila 55.392 
Priloga 13: Število e-rezervacij in e-naročil v krajevnih knjižnicah 
 
 

5.4.6 Prireditve 

 
Z vključitvijo Trubarjeve hiše literature v Mestno knjižnico Ljubljana smo zelo obogatili našo literarno 
ponudbo, saj so literarne vsebine jedro njene ponudbe in tudi naše poslanstvo temelji na tovrstnih 
vsebinah. V okviru tega je občutno tudi povečanje strokovnih predavanj, ki so posvečena zelo 
širokemu spektru vsebin in so dobro sprejeta in obiskana s strani naših uporabnikov. Literarne vsebine 
smo okrepili tudi z literarnimi dogodki in delovanjem naših bralnih skupin v okviru projekta Mesto bere. 
Mestna knjižnica se s svojo ponudbo prireditev, ki bogatijo kulturno ponudbo mesta Ljubljane, 
povezuje tako z lokalno skupnostjo oziroma svojimi uporabniki v mestu Ljubljana kot tudi širše v regiji. 
Njena bogata kulturna ponudba s področja literature je namenjena predvsem širjenju bralne kulture. 
 
V preteklem letu smo v okviru tematskih sklopov prireditev v trimesečnih ciklusih dogodkov oziroma 
prireditev poudarjali enotnost ponudbe Mestne knjižnice Ljubljana. V naših knjižnicah smo tako 
predstavili štiri tematske sklope prireditev, ki so bili posvečeni športu, turizmu, zdravju in zanimivemu 
ciklusu predavanj in drugih dogodkov z naslovom Med revščino in bogastvom. Povečali smo število 
skoraj vseh kategorij dogodkov, zaradi zmanjšanja sredstev, ki jih namenjamo prireditvam, pa smo 
nekoliko zmanjšali število glasbenih prireditev. Tudi skupno število razstav je nekoliko nižje, ker 
beležimo samo večje likovne, fotografske, domoznanske in tematske razstave. Manjše knjižne 
razstave, ki so namenjene promociji branja in izposoji gradiva, ne beležimo več v naši statistiki. Pri 
obisku razstav beležimo izključno obiskovalce, ki so prisotni na otvoritvah razstav, zaradi tega je tudi 
število obiskovalcev razstav nekoliko nižje kot v preteklem letu. Poleg literarnih dogodkov in strokovnih 
predavanj našim uporabnikom pripravljamo tudi številne druge dobro obiskane prireditve, kot so 
potopisna in poljudna predavanja, filmske in gledališke predstave. Pri izvedbi le teh sodelujemo s 
številnimi sorodnimi kulturnimi ustanovami, javnimi zavodi, itd. Poglavitni namen prireditvene 
dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana je opozarjanje širše javnosti na pomen kulturne in izobraževalne 
vloge knjižnice v sodobni urbani kulturi. Izredno pomembno pa je, da so vse prireditve za naše 
uporabnike brezplačne, s čimer omogočamo prebivalcem Ljubljane in okolice širok dostop do 
bogatega spektra kulturnih vsebin.  
 
 
Prireditve za odrasle 
Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 317 6.616 

Razstave 346 2.982 

Strokovna in poljudna predavanja 244 7.282 

Potopisna predavanja 107 4.135 

Glasbene prireditve 39 1.604 

Filmske predstave 38 1.180 
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Gledališke predstave 16 470 

Ustvarjalne delavnice 67 734 

Natečaji in tekmovanja 28 159 

Drugo 8 131 

SKUPAJ 1.210 25.293 
Priloga 14: Število kulturnih prireditev za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
 
Prireditve za otroke 
Branje otroku od ranega otroštva je dokazano pomembno za otrokov vsestranski razvoj. Spodbuja 
njegov jezikovni, intelektualni, čustveni in ustvarjalni razvoj, izboljšuje učni uspeh in vpliva na razvoj 
bralne kulture odraslega. Bibiopedagogika je zato področje, ki mu v knjižnici namenjamo še posebej 
veliko pozornost. Za otroke in mlade pripravljamo različne literarne dogodke, ure pravljic, bralne ure, 
gledališke, filmske, lutkovne in glasbene predstave, izobraževalne in ustvarjalne delavnice ter številne 
projekte za spodbujanje družinskega in samostojnega branja. Kvalitetno delo z otroki in mladimi 
zahteva izkušene knjižničarje, njihovo dobro poznavanje mladinske literature in otroške psihologije, pri 
tem pa je predvsem pomembno, da vzpostavimo dober, trajen odnos z otroki, mladimi in njihovimi 
starši. 
 
Število prireditev za otroke in mladino ter udeležencev sta se v letu 2012 v primerjavi z 2011 povečali 
za dobro desetino. Naša želja pri snovanju prireditev pa ni kvantiteta, temveč kvaliteta, zato želimo v 
bodoče dajati več poudarka na notranjih izvajalcih prireditev, jih primerno usposabljati, in v večjem 
številu ponuditi prireditve, ki pritegnejo otroke in mladino. K temu smo se nagibali že v letu 2012 – 
zmanjšali smo število literarnih prireditev, ker so bile zelo slabo obiskane, in povečali število 
gledaliških, filmskih, lutkovnih in glasbenih predstav. Kljub izrazito manjšemu številu izvedenih 
literarnih prireditev, pa je število udeležencev le teh še vedno visoko, ker smo k literarnim prireditvam 
v letu 2012 prvič prišteli tudi zaključno prireditev projekta Poletavci – poletni bralci. 
 
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 9 567 

Razstave 106 360 

Ure pravljic, bralne ure 736 9.578 

Predstave  51 3.362 

Ustvarjalne delavnice 111 1.371 

Uganke, kvizi 135 1.477 

SKUPAJ 1.148 16.715 
Priloga 15: Število kulturnih prireditev za otroke po krajevnih knjižnicah 
 
 

5.4.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Naše osnovno delo je skrb za zbirko gradiva, zato v poročilu za leto 2012 še posebej izpostavljamo, 
kako smo skupaj in v posameznih knjižnicah ravnali z gradivom, kako smo ga urejali, opremljali in 
aktualizirali in z njim navduševali obiskovalce za branje, poslušanje in ogledovanje. 
 
Redno delo z zbirkami 
- Poleg stalne skrbi za urejenost našega gradiva na policah smo redno urejali in pregledovali  gradivo 

v knjižnicah in skladiščih, se seznanjali z novim gradivom in ga predstavljali sodelavcem in 
uporabnikom.   
- Gradivo smo opremljali z nalepkami in pazili na ustrezno spreminjanje statusov (ali je gradivo prosto, 

izposojeno, rezervirano ipd.) za gradivo, odpisovali smo zastarelo, uničeno in izgubljeno gradivo. Ob 
prejemu podarjenega gradiva smo se ukvarjali s pregledovanjem, opremljanjem in posredovanjem le 
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tega. Naše dnevno delo je zajemalo tudi pregled in obveščanje o rezervacijah in naročilih, pregled in 
seznanjanje z novo izdanim gradivom, ter pobude pri naročanju gradiva. 
- O gradivu in iz gradiva posredujemo informacije v knjižnici, po telefonu in tudi po elektronski pošti. 
- V večini knjižnic smo v letu 2012 urejali in preurejali otroško in mladinsko leposlovje in strokovno 

literaturo na podlagi bralnih perspektiv, novega koncepta postavitve gradiva za otroke. 
- Veliko dela smo vložili v promocijo in aktiviranje gradiva med uporabniki, opozarjali na gradivo z 

rednimi priložnostnimi knjižnimi razstavami in s pripravo in izdelovanjem številnih priporočilnih 
seznamov ob različnih dogodkih in na različne teme. 
- Način za spodbujanje izposoje gradiva so bili tudi poletni paketi pripravljenega gradiva: Skriti zakladi 

in Maček v žaklju namenjeni otrokom, mladim in odraslim. 
- Člane smo opozarjali na brezplačen dostop do e-virov, e-baz in e-revij, do katerih lahko dostopajo v 

knjižnici ali od doma ter v poletnem času promovirali izposojo bralnikov in e-knjig. 
- Ob prireditvah in izobraževanjih smo izkoristili priložnost in obiskovalce s seznami opozarjali na 

gradivo. Predvsem pri projektu Mesto bere, pri literarnih srečanjih (bralne skupine), pa tudi ob 
strokovnih predavanjih. 
- S posebnimi nalepkami smo označevali gradivo, ki je bilo v letu 2012 namenjeno projektoma Mesto 

bere in Ciciuhec, gradivo, ki je prejelo »zlato hruško« ter nagrajeno leposlovje. 
- Antikvarno prodajo gradiva odpisanega in darovanega gradiva, ki je v dobrem stanju in ni aktualno 

za vpis v našo zbirko, smo  v letu 2012 razširili in sedaj ponujamo iz zbirke izločene knjige po 
ugodnih cenah v kar petih knjižnicah. 
- Veliko izločenega gradiva smo podarili raznim društvom, zavodom in knjižnicam ter ob posebnih 

dogodkih. Prav tako smo obiskovalcem večkrat letno podarjali knjige, ki smo jih odpisali iz zbirke. 
- Skoraj v vsaki večji knjižnici imamo vsaj po eno posebno zbirko gradiva, ki smo ji tudi v letu 2012 

namenjali posebno pozornost in skrb za širitev ponudbe (kinološka, miniaturne knjige, zdravstvena 
zbirka, kitajska zbirka, igroteka, samostojni popotnik in druge) 
- Redno smo spremljali novo izdane naslove leposlovja in strokovne literature ter drugega 

knjižničnega gradiva na tržišču ter se udeleževali sejmov, kot so Frankfurtski knjižni sejem, Knjižni 
sejem v Ljubljani, Beograjski knjižni sejem, Frankfurt po Frankfurtu in Bologna po Bologni.. 
- Prav tako smo se posvečali izbiri neknjižnega gradiva (filmi, glasba in igrače), z namenom 

aktualnosti in kvalitetne ponudbe. 
- Gradiva pa nismo izposojali le v knjižnicah in na bilbiobusu, prinesli smo ga tudi na dom. Storitev 

Knjiga na dom omogoča izposojo gradiva za starejše, bolne in invalidne osebe, ki jih obiščemo na 
domu. 
- Za številne ljubljanske vrtce in domove za starejše občane smo redno pripravljali kolekcije knjig in jih 

tako oskrbovali s kvalitetno izbiro gradiva. 
 
V letu 2012 smo pripravili številne kulturne in izobraževalne dejavnosti, nadaljevali z utečenimi in 
uvedli tudi nove. Vsaka od knjižnic ima svojo identiteto, tradicijo, naravnanost in vpetost v lokalno 
okolje pri izvajanju dejavnosti. Veliko dejavnosti pa nam je skupnih. V letu 2012 smo uvedli tematske 
cikluse, ki so rdeča nit pri pripravi dogodkov v knjižnicah, tematike so bile: finance, šport, turizem in 
zdravje. Na ta način smo skušali uskladiti dogodke in knjižnice povezati. Nastale so številne zanimive 
prireditve za vse ciljne skupine. Povezovali smo se s podjetji, zavodi, izobraževalnimi ustanovami, 
društvi in posamezniki, z mnogimi med njimi doslej še nismo sodelovali.  
 
Izpostavljamo skupne dejavnosti, ki so se odvijale v vseh knjižnicah: 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Bralne skupine, ki smo jih v lanskem letu še posebej izpostavili v Mesečniku in ki so na svojih 

srečanjih opozarjale na knjige iz projekta Mesto bere. 
- Literarna srečanja s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Knjižne razstave nagrajenih del in avtorjev za slovenske literarne nagrade (Kresnik, Rožančeva 

nagrada, Dnevnikova fabula, Desetnica idr.). 
- Okrogle mize o literaturi ali strokovnih temah. 
- Strokovna in poljudna predavanja. 
- Potopisna predavanja. 
- Slikarske, kiparske in fotografske razstave. 
- Domoznanske razstave. 
- Tečaji računalniškega opismenjevanja starejših. 
- Tečaji in delavnice tujih jezikov. 
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- Fotografske delavnice. 
- Delavnice o spletnih družabnih omrežjih. 
- Ustvarjalne delavnice ročnih spretnosti. 
- Prodaja knjig v okviru Knjige za vsakogar do konca maja 2012. 
- Sodelovanje pri promociji in izpeljavi bralnega projekta Mesto bere z urejenimi kotički v knjižnicah, 

razstavljenimi knjigami in številnimi literarnimi dogodki in obiski ustvarjalcev. 
- Skupna izpeljava dogodkov Tedna Japonske kulture na različnih lokacijah. 
- Udeležba in predstavitev Mestne knjižnice na prireditvah: sejem Informativa, Kulturni bazar, Festival 

Muza, Festival za tretje življenjsko obdobje in Knjižni sejem. 
- Priprava zaključne prireditve Mesto bere in praznovanje Dneva Mestne knjižnice Ljubljana na 

Stritarjevi ulici z raznoliko predstavitvijo naših dejavnosti mimoidočim in povabljenim. 
- Obeležili smo z dogodki in razstavami gradiva tiste dneve, ki so še posebej pomembni za splošne 

knjižnice: Dan slovenskih splošnih knjižnic, Svetovni dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, 
Kulturni dan, Ta veseli dan kulture in Svetovni dan poezije ter obletnice posameznih literarnih 
ustvarjalcev. 

 
Dejavnosti za otroke in mladino 
- Ure pravljic v slovenskem jeziku, ki jih v večinoma izvajamo knjižničarji in bibliotekarji. 
- Ure pravljic v tujih jezikih (angleškem, španskem, italijanskem). 
- Redne knjižne razstave otroškega in mladinskega leposlovja in strokovnih knjig ob obletnicah, 

praznikih in posebnih dnevih. 
- Priprava številnih seznamov priporočenega branja za otroke in starše. 
- Priporočanje kakovostne literature na podlagi priporočilnega seznama Pionirske - CMKK in izbranih 

»zlatih hrušk«. 
- Priprava poletnih paketov za branje: Maček v žaklju. 
- Lutkovne in gledališke predstave. 
- Ustvarjalne in izobraževalne delavnice. 
- Izobraževalni tečaji (računalniški, šahovski, tuji jeziki, fotografski). 
- Vodeni obiski vrtčevskih otrok z izvajanjem bibliopedagoške dejavnosti v okviru projekta Ciciuhec – 

beremo z malčki in obisk sedmošolcev in dijakov prvih letnikov v okviru nacionalnega projekta 
Rastem s knjigo. 
- Izvajanje in promocija nacionalnih projektov Pionirske – CMKK:  Mega kviz in Moja naj knjiga. 
- Promocija in ogled bibliobusa za skupine predšolskih in šolskih otrok. 
- Promocija in ogled Trubarjeve hiše literature za osnovnošolce in dijake. 
- Udeležba na festivalih: Festival Muza, Festival Bobri, Kulturni bazar. 
 
 
 
V letu 2012 izpostavljamo: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Redno delo z zbirkami 
- Postavitev gradiva: nadaljevali smo z usklajevanjem postavitvenih šifrantov v vseh knjižnicah in 

gradivo opremili z novimi nalepkami ter hkrati odpisali zastarelo in poškodovano gradivo. Uredili smo 
UDK skupine:  336, 343, 745, 746, 16, 316.77, vodnike in zemljevide Slovenije, angleške stopenjske 
knjige, kratko prozo slovenskih in tujih avtorjev, na mladinskem oddelku: zbirke pravljic, poezijo, 
zgodbice, fantastiko in resničnost. Nova skupina pri glasbi so šansoni. Uredili smo tudi napise na 
policah. 
- S posebnimi nalepkami redno označujemo in izpostavljamo gradivo za: »zlato hruško«, Ciciuhca, 

Mesto bere, Festival Liffe. 
- V vseh knjižnicah smo sistematično uredili komplete v Cobiss3. 
Knjižnica Bežigrad  
- Pregledali smo celotno priročno zbirko v čitalnici in izločili zastarelo gradivo ter nekatero preuredili za 

izposojo.  
- Tedensko smo pregledovali prispele darove in nekatere vnesli v zbirko, druge pa smo izbrali za 

antikvarno prodajo in za mini bukvarno. V letu 2012 smo darove (650 knjig) oddali naslednjim 
institucijam: Slovensko kulturno društvo Primorec v Trstu, Azilni dom v Ljubljani, Slovensko društvo v 
Banjaluki, Društvo srečne mamice, Protestantsko društvo Primož Trubar. 
- Kolekcije knjig: za Dom starejših Bežigrad pripravljamo iz izposojamo kolekcije knjig in dva bralnika. 
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- Z antikvarno prodajo knjig smo začeli 11. junija 2010 in je tudi v letu 2012 delovala zelo uspešno. 
- Serijske publikacije (odpovedovanje in naročanje) izbiramo glede na potrebe bralcev in na pokritost s 

posameznim naslovom znotraj MKL, predvsem v skladu s Slovansko knjižnico.  
Knjižnica dr. France Škerl  
- Igroteka – zbirka igrač za izposojo je bogatejša za 130 novih igrač. Igrače se ob vračilu označi v 

Cobiss »z zadržkom«, saj jih je potrebno pregledovati in čistiti. Igroteko redno obiskujejo dijaki drugih 
letnikov Gimnazije in srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, programa vzgojitelj predšolskih otrok. 
- V enoti dr. France Škerl smo imeli nameščen tiskalnik za nalepke. Vodja enote je sistematično 

urejala gradivo in ga s tem pripravljala tudi na inventuro, ki smo jo izvedli 23. marca 2012. 
Knjižnica Savsko naselje  
- V letu 2012 smo sistematično pregledovali in odpisovali zastarelo gradivo za namen prenove 

knjižnice. Redno skrbimo za preglede darovanega neknjižnega gradiva. Prirast z nakupom je namreč 
redek. 

Knjižnica Črnuče 
- Od septembra imamo v knjižnici na voljo tiskalnik za nalepke in sistematično preopremljamo starejše 

gradivo. Gradivo bo tako pripravljeno za vračilo v drugih knjižnicah in pripravljeno na inventuro 
septembra 2013. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- V Knjižnici Bežigrad imamo več razstavnih prostorov. Od večjih razstav smo v avli pripravili štiri, na 

stopnišču šest, na leposlovnem oddelku štiri ter na mladinskem oddelku štiri razstave.   
- Izvedli smo spomladanski izlet za zaposlene in člane knjižnice v deželo Kristine Brenkove v 

sodelovanju s PD Horjul ter večjo prireditev ob 100. obletnici rojstva Mile Kačič. 
- V sodelovanju s psihologinjo Tanjo Grunfeld pripravljamo mesečne literarne pogovore v bralni 

skupini – Knjižna doživetja. 
- Redno pripravljamo priložnostne razstave ter priporočilne sezname na vseh oddelkih z namenom 

aktivacije in promocije gradiva. Bralce tako opozarjamo na obletnice, pomembnejše aktualne 
dogodke, ter na prireditve in izobraževanja, ki jih pripravljamo v knjižnicah. Pričeli smo z izvajanjem 
projekta Znani berejo in priporočajo. 
- V knjižnicah so zelo dobro obiskana potopisna predavanja. V knjižnici dr. F. Škerla smo jih v letu 

2012 izvajali dvakrat mesečno. V knjižnici Črnuče smo v sodelovanju s ČS Črnuče in MIC Črnuče 
organizirali eno potopisno predavanje. 
- V Knjižnici dr. F. Škerl redno in uspešno potekajo tečaji tujih jezikov (nemščina, španščina in 

francoščina), potopisna predavanja in celoletni klekljarski tečaj. 
- Za gradivo, ki ga Znani berejo in priporočajo, so postavljeni bralni kotički v vseh knjižnicah, mesečno 

smo pripravili po dva priporočilna seznama. 
- Knjižnica Glinškova ploščad že skoraj dve desetletji pripravlja razstave ilustratorjev. Letos smo 

pripravili dve razstavi (Martina Ljubič in Laura Ličer) z otvoritvijo. 
- Uporabniki so se še naprej izobraževali v točki TVŽU, ter na 30-urnih tečajih francoščine, nemščine 

in španščine. 
- Obiskali so nas dijaki zavoda za Gluhe in naglušne, vzgojiteljice iz centra Cene Štupar ter študenti 

bibliotekarstva.  
- Ur pravljic so se udeleževale bodoče vzgojiteljice, ki se šolajo v Izobraževalnem centru Cene Štupar. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Vse leto pripravljamo različne ustvarjalne delavnice v naših enotah. Tradicionalne so večdnevne 

počitniške delavnice med jesenskimi in zimskimi počitnicami ter ob začetku ter koncu poletnih 
počitnic.  
- Redno pripravljamo izobraževalne delavnice, npr.: spoznajmo Barjance, matematične delavnice, 

jezikovne delavnice ipd. 
- V vseh knjižnicah enkrat tedensko potekajo pravljične urice, ki smo jih aprila zaključili z lutkovnimi 

predstavami. 
- Pripravljamo večje in tudi priložnostne razstave, s katerimi promoviramo knjižnično gradivo. Vezane 

so na letne čase, praznike, pomembne obletnice in podobno. Posebej izpostavljamo tudi gradivo, ki 
smo ga opremili z nalepkami »zlata hruška«, Ciciuhec, angleška bralna značka, velike tiskane črke 
in druge. 
- Veliko bibliopedagoškega dela smo opravili v sodelovanju z vrtci. Organizirano nas je tako obiskalo 

781 otrok (47 obiskov).  



35 
 

- Vsako leto pripravimo priporočilne sezname bralne značke za predšolske otroke in osnovnošolce 
vseh bežigrajskih šol. Za vrtce tudi pripravljamo kolekcije knjig. 
- V vseh enotah pripravljamo Miškovo literarno uganko za osnovnošolce, v Knjižnici Bežigrad tudi 

Malo risano uganko za predšolske otroke, ki rešitve narišejo. 
- Za poletno branje tudi otrokom in mladostnikom pripravimo Mačka v žaklju. Izbrane knjige zavijemo v 

paket in ponudimo paket presenečenja. Hkrati smo jih vabili k sodelovanju pri Poletavcih – poletnih 
bralcih. 

 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Polje in Knjižnici Fužine smo izvedli inventure knjižničnega 

gradiva. 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca smo decembra pričeli z antikvarno prodajo gradiva. 
- Poleti smo v naših knjižnicah izposojali knjižne pakete v akciji »Maček v žaklju«; ta način ponudbe 

gradiva se je izkazal kot zelo uspešen. 
- Služba za razvoj in območnost je digitalizirala 50 posnetkov za zbirko o sodobnem plesu, ki jo 

hranimo v mediateki Knjižnice Jožeta Mazovca. 
- Vse leto smo opremljali gradivo za novo postavitev na mladinskih oddelkih v naših krajevnih 

knjižnicah. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca smo izvedli cikel desetih predavanj o makedonskem jeziku, literaturi in 

kulturi v sodelovanju z društvom Makedonija in tako obogatili ponudbo literarnih dogodkov. 
- V naši Bralnici je redno potekala šola šaha za odrasle. 
- Dobro je bilo obiskano mentorsko svetovanje v Točki vseživljenjskega učenja. 
- Sodelovali smo v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja. 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Fužine smo organizirali delavnice računalniškega 

opismenjevanja za uporabo baze OPAC ter Facebook in Skype. 
- V Knjižnici Polje smo izvajali pripovedovalske večere s pravljicami za odrasle. 
- Knjižnica Polje je sodelovala v projektu Univerze za tretje življenjsko obdobje Znaš, nauči drugega. 
- V Knjižnici Fužine je tedensko delovala info točka Borze dela, posebno številčna pa je bila ponudba 

predavanj na temo nezaposlenosti, zaposlitve ipd. 
- V Knjižnici Zalog so potekala mesečna srečanja s pogovori o knjigah. 
- Knjižnica Jarše je predvajala nov cikel filmov v Filmski šoli za odrasle. 
- Knjižnica Zadvor je ob kulturnem dnevu organizirala Maraton poezije v Zadružnem domu Zadvor, 

med letom pa predstavitve društev iz lokalnega okolja in se s tem kot nova knjižnica promovirala v 
lokalnem okolju. 
- Ustvarjalne delavnice so potekale v vseh knjižnicah, izpostavili bi domoznansko vsebino izdelovanja 

butaric v Zalogu in Zadvoru. 
- Knjižnica Jarše se je povezala z Zavodom za usposabljanje Janeza Levca in v Zavodu od jeseni do 

konca leta organizirala sedem srečanj s pogovori o knjigah s starejšimi mladostniki s posebnimi 
potrebami. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Na pobudo Knjižnice Fužine smo organizirali ure pravljic tudi v poletnem času v Labirintu umetnosti 

na Fužinah; pravljice na prostem so bile počitniška posebnost. 
- Knjižnica Polje, Knjižnica Fužine in Knjižnica Zalog so gostile Ljubljansko mobilno info točko za 

mlade. 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca in na novo v Knjižnici Zadvor smo v času šolskih počitnic organizirali 

šahovske delavnice. 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca smo sodelovali v projektu JAK Naša mala knjižnica in se pri tem povezali 

z učenci OŠ Vodmat in OŠ Nove Jarše, njihove razglednice smo razstavili v prostorih knjižnice. 
- V Knjižnici Polje so potekale ure nemščine za mladostnike, namenjene učencem 8. in 9. razredov 

OŠ Polje, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina. Svoje znanje jezika so izpopolnjevali prek 
pogovorov o prebranem leposlovju v nemščini. 
- Ure pravljic v angleškem jeziku (Dream in English) so potekale v Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici 

Jarše in Knjižnici Zadvor. 
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- V Knjižnici Zalog se je Četrtno mladinsko društvo Zalog predstavilo s fotografijami iz projekta 
Zalograd, ki predstavlja pogled na urbani prostor Zaloga z gledišča mladih in predloge za njegovo 
prenovo. 
- Knjižnica Zalog in Knjižnica Zadvor sta sodelovali v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine s 

predstavitvijo delovanja gasilcev nekoč in danes iz sklopa projekta Kulturna dediščina za družine za 
skupine otrok iz vrtcev. 
- Knjižnica Fužine je v omenjenem projektu sodelovala z vsebino »Stare-nove otroške igre« v okviru 

rednih ur pravljic. 
 

 
Knjižnica Otona Župančiča 
Redno delo z zbirkami 
- Kitajski kotiček je nastal v sodelovanju s šanghajsko knjižnico v projektu Okno Šanghaja/Window of 

Shanghai. Sodelovanje je temeljilo na vzpostavitvi kotička v pritličju knjižnice, ki vključuje knjižni 
regal z darovanim gradivom. Pred otvoritvijo v juniju so knjižnico obiskali predstavniki šanghajske 
delegacije. 
- Pridobivanje gradiva iz darov, pridobili smo skupno 5.633 enot gradiva, od tega 4.781 monografskih, 

813 serijskih in 39 enot neknjižnega gradiva. 
- Dva bibliotekarja redno opremljata serijske publikacije. 
- Od junija do decembra so štirje bibliotekarji preopremljali večvrstno gradivo z novimi nalepkami in ga 

povezovali v komplete. 
- Za vezavo je bilo pripravljenih 606 enot gradiva, prevzetega iz vezave pa 561. 
- Za antikvarno prodajo je zadolžen en bibliotekar, ki pripravlja izbor gradiva za prodajo v naši 

»bukvarni«, ki jo z okoli 70% zalagamo z odpisanim gradivom iz lastne zbirke, preostalih 30% pa 
dodajamo iz darov, ki jih dobimo od uporabnikov. Omembe vreden je letni iztržek, ki je za okrog 11% 
večji kot v letu 2011. Iztržek se namenja obnovi knjižnične zbirke in ga v MKL porabimo za nakup 
novega gradiva. 
- Ustanovam, knjižnicam in vrtcem smo podarili 3.022 enot gradiva.  
- Ob slovenskem kulturnem prazniku, svetovnem dnevu knjige in dnevu slovenskih splošnih knjižnic 

smo uporabnikom in obiskovalcem podarili 10.886 enot gradiva. 
- Pripravili smo dvanajst priporočilnih seznamov za branje leposlovja in štirinajst za branje 

strokovnega gradiva. 
- Pesem tedna: izbira pesmi slovenskih pesnikov kot priporočilo bralcem. 
- Na oddelku za otroke in mladino smo preopremljali gradivo glede na novi postavitveni šifrant za 

mladinsko leposlovje. Preopremili smo tudi vse gradivo, ki se mu je spremenila postavitvena skupina 
(predvsem v skupinah Zgodbice in Zbirke pravljic). 
- Urejali smo komplete v COBISS/3. 
- Na Oddelku za otroke in mladino s posebnimi nalepkami vsako leto opremimo knjige, ki prejmejo 

znak kakovosti ''zlata hruška''. 
- Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS smo podarili 235 knjig otroškega in mladinskega 

leposlovja. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Pripravili smo številne priložnostne razstave za promocijo gradiva na leposlovnem oddelku: 30 

knjižnih, šestnajst spominskih razstav in razstav znanih literatov, eno promocijo knjig, ki jih premalo 
beremo, dve tematski razstavi: teden japonske in srbske književnosti, sedem razstav literarnih 
nagrajencev in štiri priložnostne tematske razstave in 43 različnih tematskih razstav na strokovnem 
oddelku. 
- Pripravili smo devet razstav fotografij, plakatov, ovitkov neknjižnega gradiva, koncertnih vstopnic. 
- Organizirali smo devet odmevnih literarnih dogodkov, med katerimi velja izpostaviti v KOŽ-i besede 

in Perzije in v KOŽ-i arabske besede. 
- Pripravili smo osem glasbenih večerov, med drugimi Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape, 

Brencl Banda in Klemen Klemen in Darko, raperski performans. 
- Bili smo prireditelji več filmskih produkcij, izpostavljamo: Tomo Križnar in Maja Weiss: Oči in ušesa 

boga-predstavitev filma. 
- Pripravili smo zanimiv in dobro obiskan večer z veleposlanikom Republike Srbije Aleksandrom 

Radovanovićem. 
- Zgodovinski večer rimske zgodovine na slovenskih tleh: predstavitev knjige Meč in vihar Lovra 

Novinška o največji bitki v državljanski vojni v rimskem cesarstvu na območju današnje Vipave. 
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- Pogovor s kardinalom dr. Francem Rodetom, ki ga je moderiral dr. Bernard Nežmah. 
- Organizirali smo izvedbo Monodrame Moje življenje z Almo Karlin. 
- Zgodovino šaha v srednjem veku nam je predstavil prof. Darko Špelec. 
- Predavanja o varovanju okolja so se v naši knjižnici zvrstila večkrat v letu. 
- Fotografski natečaj Odkrivajmo Slovenijo sta izvedla dva bibliotekarja in je trajal en mesec. 
- Skupno je bilo v letu 2012 organiziranih 295 prireditev, ki jih je obiskalo 6.992 obiskovalcev. Izpeljali 

so jih 204 zunanji izvajalci, kar 91 pa je bilo notranjih izvajalcev. 
- Poleg rednih obiskov in vodenih ogledov v okviru Rastem s knjigo, smo izpeljali še dodatnih devet 

vodenih ogledov po knjižnici, 270 udeležencev.  
 

Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Na decembrski glasbeni urici so se nam s prazničnim programom predstavili učenci sintesajzerja 

Glasbene šole Barbare Petkovšek. 
- Četrtkove ustvarjalne in izobraževalne delavnice so celo leto ponujale raznolike in kakovostne 

tematske sklope: likovne delavnice je vodila Zarja Menart, angleške pravljične ure pa Špela 
Podkoritnik Mokorel. 
- Ob Kosovirjevi žlici se je tudi skozi leto 2012 izvajal Literarni polet. Na ta način s pomočjo novih 

možnosti sodobne tehnologije vabimo v svet mladinske literature in kakovostnih mladinskih knjig 
najmlajše. 
- Razstave: Desetnica 2012, Rimljani v Ljubljani, Od skice do igre, Moja naj knjiga, božično-novoletna 

knjižna razstava, Zlate hruške, razstava ob prazniku Čebelice, počitniško branje, olimpijske igre.  
- Tudi v letu 2012 smo nadaljevali s postavitvijo razstav Moja najljubša knjiga, pripravili so jo 

osnovnošolci z izborom svojih najljubših knjig, ki smo jo dopolnili z izbori najljubših knjig slovenskih 
mladinskih pisateljev, likovnih umetnikov in drugih ustvarjalcev.  
- Delo Pionirske - CMKK in oddelka za otroke se tesno povezuje in dopolnjuje, saj se domala vsi 

projekti Pionirske CMKK udejanjajo in realizirajo prav v oddelku za otroke KOŽ. 
 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 
- Popis knjižničnega gradiva je bil izveden v Knjižnici Grba, Knjižnici Rudnik in amaterski Knjižnici 

Rakitna. 
- Intenzivno smo se ukvarjali z enotno postavitvijo mladinskega leposlovja in do konca leta 2012 

prekodirali 70 % leposlovja za mladino, v vseh naših knjižnicah.   
- Na oddelku za film in glasbo smo postavili šest tematskih razstav knjižničnega gradiva.  
- Starejše večvrstno neknjižno gradivo smo združevali v komplete, do konca leta je bila večina 

tovrstnega gradiva urejena.  
- Sproti smo odpisovali izrabljene, uničene ali neaktualne izvode neknjižnega gradiva, skrbeli za izbor 

neknjižnega gradiva ter opremo novosti in vodili pregled, izbor in popis neknjižnih darov za vse naše 
knjižnice. 
- Poskrbeli smo za urejene podatke o zalogi, za reden in ažuren odpis za vse knjižnice, fizično smo 

izločili časopisje in prestavljali zaloge na nove lokacije. Za Knjižnico Brdo smo odpovedali vse 
naročene naslove, zaradi negotove perspektive knjižnice na obstoječi lokaciji.  
- V Knjižnici Prežihov Voranc smo nadaljevali z antikvarno prodajo knjig odpisanega in darovanega 

gradiva, ki je bila zelo uspešna.. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Knjižni klubi in literarni večeri: v KPV, Knjižnici Škofljica, Knjižnici Grba, Knjižnici Frana Levstika in 

Knjižnici Brezovica smo tudi v letošnjem letu nadaljevali s pripravo literarnih večerov in knjižnih 
klubov. Literarni dogodki so bili povezani s predstavitvami knjig, pogovori s pisatelji in predavanji o 
literaturi.    
- Očarljivemu skupinskemu branju v KPV smo v drugem polletju nekoliko spremenili koncept, postalo 

je bolj tematsko - poleg odlomkov iz leposlovja smo predstavili tudi strokovne poglede na tematiko in 
na ta način aktualizirali tudi neleposlovne knjige. Jeseni je bilo Očarljivo skupinsko branje  
posvečeno  angelom v leposlovni in strokovni literaturi, pesnici Mili Kačič ob 100. obletnici rojstva ter  
Abecedi življenja Vlaste Nussdorfer, ki je bila tudi gostja večera. 
- Lani smo namenili pozornost fotografskim, slikarskim razstavam, predstavljeni so bili folklorni 

kostumi, ilustracije in grafike, tako da smo zadostili različnim umetniškim okusom. Razstavna 
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dejavnost je zelo razvita tudi v knjižnicah Škofljica, Ig in Frana Levstika v Velikih Laščah, kjer pa je 
poudarek na domoznanstvu, saj predstavljamo pretežno umetniška dela lokalnih ustvarjalcev. 
- V okviru Tedna japonske kulture je bilo v Knjižnici  Prežihov Voranc slavnostno odprtje. Veleposlanik 

Japonske v Sloveniji, gospod Toshimitsu Ishigure, in direktorica MKL Jelka Gazvoda sta predstavila 
dogodke, ki so sledili v predstavitvenem tednu japonske kulture. Ob otvoritveni slovesnosti smo si ob 
razstavljenih fotografijah japonskega fotografa Miyoshija Kazuyoshija ogledali delček kulturne in 
naravne dediščine Japonske. 
- TVŽU: v Knjižnici Rudnik je Točka vseživljenjskega učenja, ki obiskovalcem omogoča samostojno 

učenje. TVŽU beleži zelo dober obisk. Obiskalo jo je 122 obiskovalcev. 
- V Knjižnici Ig smo v sodelovanju z Društvom Fran Govekar Ig enkrat mesečno priredili Govekarjev 

večer, na katerem smo gostili literarna društva, pesnike in pisatelje.  
- V Knjižnici Frana Levstika sta bili januarja in februarja prireditvi za odrasle z naslovom »Velikolaški 

spomin« (90 obiskovalcev), dobro so obiskana tudi druga literarna srečanja.  
- Knjižnica Škofljica je dejavna z literarnimi srečanji, z razstavami lokalnih umetnikov in različnimi 

strokovnimi in potopisnimi predavanji. Izpostavili bi predstavo gledališke skupine Kulturno 
umetniškega društva Škofljica, ki se je predstavilo s kratko romantično igro, posvečeno 200. obletnici 
ustanovitve prve stolice slovenskega jezika na Liceju v Gradcu. 
- V okviru Knjižnice Horjul so tudi v letu 2012 potekale Bralne urice v Domu za starejše občane v 

Horjulu. Z bralnimi uricami približamo branje in dobro knjigo starejšim bralcem, predvsem pa 
prispevamo h kvalitetnemu preživljanju življenja v domu za starejše občane.  

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- S knjižnimi ugankami pri mladih bralcih spodbujamo bralne navade. Pripravljali smo jih v KPV, 

Knjižnici Škofljica, Knjižnici Brdo, Knjižnici Frana Levstika in Knjižnici Podpeč.   
- Ure pravljic smo izvajali samo v slovenskem jeziku.  
- V poletnem času smo organizirali niz treh delavnic v okviru projekta Dajmo jim vetra, kjer smo v 

ospredje ustvarjalnih delavnic postavili povezavo s knjigo. 
- Postavili smo številne knjižne razstave, ki so bile informativno-izobraževalne narave z namenom 

promoviranja gradiva.  
- V Knjižnici Ig smo nadaljevali z Dream in English, interaktivno pravljično ustvarjalno dogodivščino v 

angleškem jeziku.  
 
 
 

Knjižnica Šiška 
Redno delo z zbirkami 
- V letu 2012 smo v Knjižnici Šiška, Knjižnici Šentvid, Knjižnici Gameljne in v Knjižnici Vodice 

intenzivno popravljali spremenjene postavitve pri gradivu. Do sprememb je večinoma prišlo zaradi 
poenotenih postavitvenih šifrantov v celotni MKL, zlasti pri strokovnem gradivu, ter zaradi uvedbe 
nove postavitve gradiva na mladinskih oddelkih. V letu 2012 smo tako preopremili okoli 10.000 enot 
gradiva, od tega večino v Knjižnici Šiška. 
- V vseh naših knjižnicah smo urejali in aktualizirali zbirko.  
- V knjižnicah smo sami popravili skupaj 2.053 knjig, od tega 1.342 v Knjižnici Šiška, 564 v Knjižnici 

Šentvid, 98 v Knjižnici Gameljne in 49 v Knjižnici Vodice. 
- V vezavo zunanjemu izvajalcu smo posredovali 200 enot knjižnega gradiva. 
- Naši uporabniki so v letu 2012 podarili knjižnici 2.567 enot knjižnega in 14 enot neknjižnega gradiva. 

Darovalcev je bilo skupaj 108. Nekaj tega gradiva smo posredovali različnim društvom in 
organizacijam: Slovensko kulturno društvo Primorec: 93 knjig, Azil: 453 knjig, 10 letnikov raznih 
publikacij, Vrtec Vrhnika: 25 knjig, Društvo srečne mamice: 113 knjig, Taboriščni odbor ZB za Zvezo 
kmečkih žena Koroške: 114 knjig, Poletavci: 75 knjig, Četrtna skupnost Šentvid: 231 knjig, MOL, 
Vrnimo knjigo ljudem: 200 knjig, VDC Tončke Hočevar: 65 knjig, skupaj 1.369 knjig in 10 letnikov 
serijskih publikacij. 
- V letu 2012 smo uspešno začeli z antikvarno prodajo in prodali 1.042 knjig. 
 
Dejavnosti za odrasle 
Knjižnica Šiška: 
- Praviloma smo izvedli eno do dve prireditvi tedensko.   
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- Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju je bila Knjižnica Šiška odprta. Ta dan smo 
organizirali dve prireditvi za odrasle: nastop Pripovedovalskega varieteja - pripovedovanje zgodb za 
odrasle in Okus po Prešernu – recitacija Prešernovih pesmi in branje odlomkov o njegovem življenju. 
- Že drugo leto smo soorganizirali osem predavanj v okviru Škratove filmske šole, ki se je ukvarjala s 

spremembami, ki so jih v filmsko produkcijo prinesle nove digitalne tehnologije. 
- Z razstavo Anijev papirus in spremnim predavanjem smo pričeli sodelovanje z društvom Nova 

Akropola. 
- V okviru projekta Mesto bere smo organizirali pogovor s pisateljem Andrejem Skubicem, ob tej 

priložnosti smo zbranim izčrpno predstavili projekt Mesto Bere.  
- Literarni večer s Čedomirjem Deletićem, srbskim pisateljem, ki deluje v Sloveniji; organizirali smo ga 

v sodelovanju s srbskim kulturnim društvom Mihajlo Pupin.  
- Potopisna predavanja so pokrila velik del sveta. Posebno je bilo predavanje z naslovom Križarjenja  

Andreja Morelja, s katerim je predstavil vidike potovanja z velikimi turističnimi križarkami. 
- Organizirali smo več predavanj s poljudnoznanstveno in drugo strokovno problematiko, izpostavili bi 

naslednje: Demokratične šole Roka Babnika, predavanje v katerem je predstavil sistem alternativnih 
šol v Evropi; Praktična pomorska znanja, ki se jih lahko naučimo tudi doma, Igorja Orlova; Koliko je 
vreden star denar?, kjer so člani Društva numizmatikov Slovenije ocenjevali stare bankovce, ki so jih 
prinesli obiskovalci.  
- Skušali smo zajeti čim širši spekter likovnih, fotografskih in oblikovalskih razstav ter razstavljati tako 

profesionalne kot amaterske ustvarjalce. Posebej bi izpostavili: Odsevanja, slikarsko razstavo akad. 
slik. Mateja Metlikoviča; Sneg je padal nazaj v nebo, slikarsko razstavo akad. slik. Vojka Aleksiča, ki 
jo je ob odprtju spremljala inovativna videoanimacija; Tolar včeraj, danes, jutri, izobraževalna 
razstava ob 20 letnici prvega slovenskega denarja. 
- Ob Dnevu duševnega zdravja smo pripravili zanimivo okroglo mizo z naslovom: Večne dileme 

psihiatričnih bolnikov, kjer so se o svojih izkušnjah z duševnimi boleznimi pogovarjali bolniki, 
psihiatrinja, terapevt, naravna zdravilka in zainteresirana publika.  
- V okviru izobraževanja smo izvedli tečaj na temo italijanske kulinarike z zunanjo sodelavko Monico 

Caltran in cikel pogovornih večerov Srečanja ob humanistiki, ki jih je vodil mag. Marko Ogris. 
- Knjižnica Šentvid: priredili smo šest potopisnih predavanj, eno strokovno predavanje in šestnajst 

razstav.  
- Knjižnica Gameljne: priredili smo pet potopisnih predavanj. 
- Knjižnica Vodice: priredili smo štiri potopisna predavanja in en glasbeni koncert country in blues 

glasbe. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Beremo s tačkami izvajamo v sodelovanju z društvom Tačke pomagačke. Obiščejo nas pravi kužki, 

ki jim otroci preberejo pravljico. Program se v knjižnici izvaja dvakrat mesečno. S to dejavnostjo 
želimo izboljšati bralne spretnosti otrok v zabavnem in prijetnem okolju brez stresnega javnega 
nastopanja.  Pri branju sta prisotna samo otrok, pes in pasji vodnik. Dejavnost je pritegnila pozornost 
številnih medijev. 
- Kinološke urice prirejamo enkrat mesečno za vse ljubitelje psov. Namen je seznaniti otroke s 

kinologijo, kinološko kulturo, odgovornim lastništvom psa, predstaviti pasme ter opozoriti mlade 
bralce na knjige iz kinološkega kotička Knjižnice Šiška. Kinološko urico vodi knjižničarka - 
kinologinja. 
- Z namenom, da bi se mladi lahko tudi neformalno pogovarjali v španščini, smo v letu 2012 začeli z 

novo dejavnostjo Kramljajmo po špansko. Vsaka delavnica ima pogovorno temo, ki se nanaša na 
Španijo, španski jezik ali špansko kulturo. Kramljanje vodi profesorica španskega jezika.  
- Moj prvi italijanski besednjak – mini tečaj italijanskega jezika za otroke je izobraževalna dejavnost, 

kjer se otroci od 7. leta dalje učijo italijanski jezik. Delavnica je potekala v prvi polovici leta. 
- Za vse tujce, ki slovenščine ne razumejo in za otroke, ki se radi preizkušajo v razumevanju 

angleškega jezika, smo organizirali v prvi polovici leta enkrat mesečno uro pravljic v angleškem 
jeziku.  
- Že več let pripravljamo računalniško delavnico Kako si sam poiščem knjigo, pri kateri se otroci 

seznanijo z osnovami kataloga Cobiss, naučijo se poiskati knjižnično gradivo v katalogu in se 
seznanijo z Univerzalno decimalno klasifikacijo. Dejavnost se izvaja tedensko, individualno ali v 
manjših skupinah. 
- Knjižnica Šiška je imela 8. februarja, na slovenski kulturni praznik, dan odprtih vrat. Ta dan se je 

zvrstilo nekaj otroških dejavnosti: recital pesmi Povodni mož, film o Prešernu, ustvarjalna delavnica 
in fotografska delavnica. 
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Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
- Katalogizacijsko delo: v letu 2012 smo kreirali 3.401 novih bibliografskih zapisov, od tega 2.228 

novih zapisov domoznanskih člankov. 
- Neformalna nabava domoznanskih publikacij: v  aprilu 2012 smo pričeli sami neposredno naročati 

domoznanske publikacije, ki niso dostopne prek knjigarn in knjigotržcev. V tem času smo se z 
različnimi ponudniki dogovorili za naročilo 26 naslovov: iz katalogov v slovanskih jezikih smo naročili 
45 knjig, na razstavi Frankfurt po Frankfurtu smo naročili 7 tujejezičnih naslovov.  
- Oddelku za nabavo redno sporočamo želje po manjkajočih (predvsem domoznanskih) knjigah, še 

dostopnih na trgu ali iz antikvariata, v letu 2012 smo poslali približno 140 takšnih pobud. 
- Zbirka miniaturnih knjig dr. Martina Žnideršiča: v letu 2012 smo nadaljevali s katalogizacijo 

miniaturnih knjig v sistemu Galis, ki med drugim vključuje tudi vnašanje fotografskih posnetkov 
katalogiziranih knjig. Tako obdelane miniaturke so obiskovalcem medmrežja na ogled na internetni 
strani Muzeums.si (73 angleških miniaturk). 10. februarja 2012 nam je dr. Martin Žnidaršič poklonil 
še 273 miniaturnih knjižic, ki jih je naredil umetnik iz Sente Károly Andruskó med letoma 1971 in 
1996. Posebna vrednost zbirke je v tem, da so bile skoraj vse knjižice tiskane ročno in signirane.  
- Od različnih darovalcev smo prejeli še: Deset miniaturnih otroških knjižic zbirke A tiny golden book 

Walta Disneya, slovenski žepni koledar za leto 1992, avstrijski žepni koledar za leto 1944, pesniško 
zbirko S’m Tržičan iz leta 1955, dve miniaturki v nemščini Wenn ich Glück habe (1972) in Die 
Geschichte von der Erschaffung der Welt - Von Adam und Eva, von ihrem Sündenfall, von Abraham, 
Jakob und von Joseph und seinen Brüdern (1985). 
- Zbirka ekslibrisov: v letu 2012 smo prejeli celotno zbirko ekslibrisov gospe Nuše Lobnikar. Gre za 

1281 listov s slovenskimi in tujimi ekslibrisi, urejeno po državah. Poklonila nam jo je njena hčerka 
umetnica Darja Lobnikar Lovak. Poteka priprava za katalogizacijo ekslibrisov v sistemu Galis in 
njihovo objavo na medmrežju. 

 
Prireditve za odrasle 
- Domoznanske prireditve: v skladu z načrtom smo pripravili tri velike domoznanske razstave: o 

Tržaški cesti, osvetlitev življenja in dela lutkarja Lojzeta Lavriča in Dišeče izročilo, posvečeno starim 
ljubljanskim jedem in širše slovenskim kuharskim knjigam.  
- Cikel domoznanskih filmskih srečanj Ljubljana v gibljivih slikah smo realizirali s tremi večeri, ki so 

vsebovali projekcijo filma, predavanje ter manjšo tematsko razstavo - v aprilu Kongresni trg, v juniju 
Ljubljanski kolesarji ter v oktobru Tramvaj v Ljubljani. Za vse aktivnosti so bile pripravljene 
spremljevalne promocijske tiskovine, zgibanke.  
- Predstavitve slovanske kulture:  v skladu z načrtom smo izvedli cikel štirih ruskih filmov že tretje leto 

zapovrstjo, projekcije so bile dobro obiskane, podprte z brošuro z vsebinami in datumi predvajanja 
filmov za celo leto. Plakati in informativne zgibanke so bili razdeljeni po vseh OE.   
- V letu 2012 smo začeli sodelovati s Forumom slovanskih kultur in skupaj pripravili dva večera, 

posvečena prevajalki Pavčkovih pesmi v ruščino Žani Perkovskaji ter ukrajinski jezikoslovki Nataliji 
Horoz.  

 
 

Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- Potujoča knjižnica je v letu 2012 s sistematično uvedbo naročil po e-pošti, vsakodnevno pripravljala 

naročeno in rezervirano gradivo po seznamu, zato je v letu 2012 prišlo do velikega porasta rezervacij 
(1.431; leta 2011 jih je bilo 993) in naročil (2.509; leta 2011 jih je bilo 940). 
- V času poletnih počitnic smo izvedli preopremo za novo postavitev otroškega in mladinskega gradiva 

v skladišču in na bibliobusu. 
- Gradivo smo dodatno opremili s piktogrami. 
- Izvedli smo pregled mladinskih in otroških zbirk in pripravili seznam za dokup izgubljenega, 

poškodovanega ali zelo iskanega gradiva. 
- Uvajali smo prelokacije ali začasne prelokacije gradiva med enotami, kjer je povpraševanje večje. 
- V Potujoči knjižnici je potrebno vsako enoto gradiva, preden jo prestavimo na in potem iz avtobusa v 

skladišče, evidentirati preko računalnika (check in /check out). 
- Redno smo pripravljali izpise izposojenega gradiva od prejšnjega dne, pripravimo in uredimo gradivo 

na bibliousu za obisk novega sklopa postajališč. 
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- Izločamo in dodajamo gradivo (vsak dan pregled po UDK skupinah, izločanje dvojnic, dodajanje 
aktualnega gradiva, novitet, pregled in zbiranje darov). 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Udeležili smo se srečanja Potujočih knjižnic v Mariboru, kjer smo se predstavili z razstavo in s 

predavanjem za obiskovalce o delovanju bibliobusov v Sloveniji. 
- Poletni projekt Filmobus, ki je namenjen družinam in se odvija v Parku slovenske reformacije, je v 

letu 2012 prerasel v tridnevni ustvarjalno-glasbeno-filmski dogodek. Vsak večer se je z glasbo in 
plesom predstavila ena od izbranih držav: Grčija, Španija in Slovenija. Po predstavitvi je v poznih 
večernih urah sledil še ogled grškega, španskega ali slovenskega filma. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- V februarju smo sodelovali na festivalu Bobri, obiskali smo vrtec z večjim številom oddelkov v 

Dravljah. 
- Poletni Filmobus, je za otroke poskrbel z ustvarjalnimi delavnicami, bibliopedagoškimi urami in 

prikazovanjem risank. 
- Jeseni smo se pridružili  projektu Ciciuhec in obiskali enoti vrtcev v Šentjakobu in na Galjevici, ki sta 

precej oddaljeni od krajevne knjižnice. 
- Pomladanskega cikla obiskovanja vrtcev in ure pravljic so se razveselili otroci v vrtcu Gmajna, vrtcu 

Ostržek v Črnučah in vrtcu v Podgorici. 
- Z otroškimi risbami na temo bibliobusa in potujoče knjižnice smo obogatili razstavo za najmlajše 

obiskovalce Srečanja potujočih knjižnic v Mariboru. 
- Na Festivalu MUZA smo pripravili promocijo Mestne knjižnice in storitev, s poudarkom na igroteki 

Knjižnice dr. France Škerl.  
 
 

Trubarjeva hiša literature 
- V letu 2012 izpostavljamo uspešno sodelovanje s stanovskimi društvi, založniki, literarnimi festivali in 

univerzo.  
- Med najbolj odmevnimi dogodki so bile jesenske okrogle mize, ki smo jih oblikovali v sodelovanju s 

polmesečnikom Pogledi in so bile medijsko izredno dobro podprte ter sodelovanje pri pripravi in 
izvedbi programa največjega slovenskega literarnega festivala Vilenica, pri katerem je imela 
Trubarjeva hiša literature status partnerja.  
- V letu 2012 smo po zaslugi festivalskih in drugih mednarodnih povezav gostili tudi nekaj pomembnih 

tujih avtorjev, v decembru pa smo gostili petnajst otrok iz bosanskih mest Banja Luka, Doboj in 
Slatina, ki se učijo slovenskega jezika. Zanje smo pripravili nepozaben literarno-striparski dogodek. 

 
Podrobno poročilo Trubarjeve hiše literature je priloga tega vsebinskega poročila in njegov sestavni 
del. 
 
 
Pionirska - Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
Redno delo z zbirkami 
- Dopolnitev lokalnih šifrantov COBISS/3 s piktogrami in zlatimi hruškami (vsakoletno dopolnjevanje), 
- dopolnitev lokalnih šifrantov COBISS/3 s podatki o gradivu za projekt Ciciuhec – beremo z malčki 

2012/13, 
- dopolnitev signature ter dodajanje polj 996/997 v COBISS/3 za stari fond arhivskega gradiva. 
 
Dejavnosti za odrasle, otroke in mladostnike: 
Program Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, njena redna dejavnost kot tudi 
njeni projekti, sega tako na lokalno območje (MKL), kot tudi na  nacionalni nivo, prehaja pa tudi v 
mednarodni prostor: 
- Pri strokovnih sredah smo zasledovali rdečo nit o kakovosti in njenem uveljavljanju v osnovnih 

dejavnostih knjižnice. 
- Junija smo izvedli končno žrebanje 6. cikla MEGA kviza. Zaključno žrebanje je bilo posvečeno 

Danetu Zajcu, ki je bil predstavljen v 4. sklopu kviza, zato smo povabili njegovega sina, pisatelja 
Lenarta Zajca. Sklepno prireditev smo obeležili z razstavo papirnatih letal, ki so jih izdelali reševalci 
kviza. 
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- Obeležili smo 2. april, mednarodni dan knjig za otroke, v sodelovanju s Slovensko sekcijo IBBY. 20. 
letnico Slovenske sekcije IBBY smo počastili s pregledno razstavo in s strokovnim simpozijem o 
prevajanju mladinske književnosti, na katerem je sodelovala tudi Pionirska – CMKK s svojim 
prispevkom. 
- Z oblikovalko Zarjo Menart smo izdali družabno igro Deklica Delfina in lisica Zvitorepka. 
- Skupaj s Knjigarno Konzorcij smo pripravili prodajno razstavo mladinskih knjig v tujih jezikih, jubilejno 

20. »Bologno po Bologni« ter organizirali strokovno vodstvo po razstavi in pripravili ure pravljic. 
- V sodelovanju z JAK RS sodelujemo na državnem nivoju pri nacionalnem projektu »Rastem s 

knjigo«. Imamo vlogo koordinatorja za MKL, za kar pripravimo vse strokovno gradivo. 
- Vsako leto pripravimo razpisno dokumentacijo (za JAK) za pridobitev finančnih sredstev za 

realizacijo nacionalnih projektov s področja bralne kulture. 
- V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo pripravili vprašalnik za Dneve 

evropske kulturne dediščine z naslovom »Izkušnja dediščine«. 
- Skozi vse leto 2012 smo v Pionirski pripravljali Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 

2011, ki je izšel z naslovom Algoritem arene.  
- S knjigarno Konzorcij in z Mladinsko knjigo Trgovino smo se povezali ob prazniku Čebelice in na 

mladinskem oddelku Knjižnice Otona Župančiča pripravili razstavo ob prazniku Čebelice in jo 
povezali tudi z »zlatimi hruškami«.  
- Ob Dnevih medu v avgustu 2012 smo sodelovali  s strokovnim prispevkom o dr. Kristini Brenkovi in o 

knjižni zbirki Čebelica.  
- Celo leto 2012 smo pomagali pri novi postavitvi otroškega in mladinskega leposlovja na otroških 

oddelkih knjižnic v mreži MKL. 
- Strokovno smo se povezali s Slovansko knjižnico pri projektu Kulturna dediščina za družine.  
- V letu 2012 smo se medresorsko povezali z Ministrstvom za kmetijstvo RS za akcijo Slovenski zajtrk 

in pripravili izbor kakovostne otroške in mladinske literature. 
- V decembra 2012 smo na zadnji strokovni sredi slavnostno podelili priznanje »zlata hruška«.  
- Okrepili smo promocijo za zlate hruške. Na 28. Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu 

smo imeli razstavni prostor s promocijskim materialom »zlata hruška« in Priročniki. Na sejmu smo 
imeli tudi svojo debatno kavarno in »čeke za branje«.  
- Tudi v letu 2012 smo se strokovno povezovali z Andragoškim centrom, v  projektu Beremo in pišemo 

skupaj in pripravili predavanje in delavnico za mentorje v knjižnici.  
- Sodelovali smo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu; pripravili promocijsko gradivo za 

razstavni prostor v Cankarjevem domu, organizirali delavnico za strokovne delavce v vzgoji in 
izobraževanju ter pripravili gradivo za publikacijo Kulturni bazar 2012. 
- Skupaj s sodelavci na oddelku za otroke in mladino Knjižnice Otona Župančiča z rednimi pregledi 

oglednega gradiva skrbimo za nakup kakovostnih otroških in mladinskih knjig.  
- Društvo slovenskih pisateljev je v sodelovanju s Pionirsko - CMKK razglasilo deset nominirancev za 

nagrado Desetnica 2012. Nominirani avtorji so predstavili odlomke izbranih del, ki so bili tudi del 
razstave, pripravljene v sodelovanju s Sekcijo za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih 
pisateljev in s strokovno žirijo za nagrado desetnica 2012. 

 
Center za vseživljenjsko učenje: 
Center za vseživljenjsko učenje MKL sestavljajo izobraževanje uporabnikov v informacijskih servisih 
(Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja), 
programi izobraževanja uporabnikov v enotah MKL ter Učni center, ki je namenjen izobraževanju 
zaposlenih ter knjižničarjev osrednjeslovenske regije in Slovenije. V tem poglavju navajamo samo 
poročilo o delovanju posameznih servisov. Natančni statistični podatki o delu na drugih področjih so 
prikazani v poglavju 5.5 Izobraževanje ter v Prilogi 16 in Prilogi 17. 
 
Borza dela (BD) 
BD je izvajala svetovalno in informacijsko dejavnost na informacijskih točkah v KOŽ in Knjižnici Fužine 
ter organizirala in izvajala različne delavnice za izobraževanje uporabnikov. 
- V Knjižnici Fužine je Informacijska točka BD utrdila svoje mesto. Tri sodelavke iz knjižnice tedensko 

pomagajo obiskovalcem pri uporabi elektronskih virov, namenjenih iskanju dela, strokovna 
sodelavka BD v MKL pa mesečno izvaja brezplačne izobraževalne delavnice, predavanja in 
motivacijska srečanja. Izvedli in organizirali smo dvanajst izobraževalnih delavnic na temo 
zaposlovanja, poslovne komunikacije, govorice telesa, predstavljanja  in poslovnega oblačenja.  
Skupno jih je obiskalo  46 udeležencev. V Info točki je bilo individualno obravnavanih 60 
uporabnikov.   
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- Tretje leto sodelujemo z Univerzitetnim kliničnim centrom, Oddelkom za odvajanje od odvisnosti od 
prepovedanih drog. Izvajamo izobraževalne delavnice s področja samopodobe, iskanja zaposlitve, 
predstavljanja, poslovne komunikacije in govorice telesa. Delavnice so prilagojene udeležencem. Za 
to ciljno skupino smo izvedli enajst delavnic s skupno 85 udeleženci. 
- Izobraževalne delavnice smo izvajali v različnih enotah MKL. V KB sedem s skupno 40 udeleženci, v 

Knjižnici Dobrova tri s skupno 11 udeleženci, v KŠ pet s 25 udeleženci, v KPV dve z 12 udeleženci in 
v KOŽ 32 delavnic s skupno 410 udeleženci.  
-  V okviru projekta smo izvajali individualni karierni coaching za uporabnike. Izvedenih je bilo 151 

individualnih srečanj, v skupnem obsegu 275 ur za 59 različnih posameznikov.  
-  V okviru mednarodnega  projekta Academija, ki ga izvaja Zavod RS za zaposlovanje s partnerji iz 

EU, smo delo na BD, servise in KOŽ predstavili tujim zaposlitvenim svetovalcem iz devetih držav.  
- V sodelovanju z Ljubljansko mobilno infotočko za mlade smo sodelovali na sejmu Informativa '12, 

kjer nas je obiskalo 350 udeležencev. 
- Izvajali smo promocijo podatkovne zbirke gvin.com. 
- Sodelavka BD je 9. 9. 2012 kot gostja sodelovala v radijski oddaji Nočni obisk na Radiu Slovenija, 

kjer je predstavila delo BD v MKL.  
- V okviru Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 

2014 smo v sodelovanju z zunanjimi partnerji izvajali 50-urne izobraževalne programe: Bližnjice do 
dela in zaposlitve ter Misija: diplomska naloga. 
- Na podlagi interesa udeležencev izobraževalnega programa Bližnjice do dela in zaposlitve smo 

oblikovali novo storitev – Klub iskalcev zaposlitve, kjer udeleženci pod moderatorstvom sodelavke 
BD na mesečnih srečanjih izmenjujejo izkušnje in se medsebojno spodbujajo pri iskanju zaposlitve.  
- Organizirali in izvedli smo predstavitev ponudbe MKL in servisov trinajst skupinam s skupno 329 

udeleženci.  
- V letu 2012 je informacijski servis BD 1.175 uporabnikov obiskalo 3.243 krat.  
- Na predlog Zavoda RS za zaposlovanje je bila vodja BD izbrana za dobitnico nagrade 

Priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih, ki jo podeljuje Andragoški center Slovenije. 
- Dejavnosti BD v obdobju 2008–2012 smo prijavili za nagrado ERSTE Foundation Award for Social 

Integration 2013. 
 
 
Borza znanja (BZ) 
Osrednja BZ v MKL ima dve temeljni področji dela: izvajanje dejavnosti BZ v MKL ter koordinacijo 
Mreže enajstih BZ v Sloveniji. 
- V BZ v MKL smo v letu 2012 zabeležili 327 novo vpisanih udeležencev. Med vsemi udeleženci BZ 

(med novo vpisanimi in tistimi, ki so bili člani že pred 2012) smo zbrali 265 učnih ponudb in 842 
povpraševanj ter med njimi ustvarili 1.486 učnih povezav. 
- Med novo vpisanimi udeleženci je več žensk (76 %). Večina udeležencev prihaja iz širše ljubljanske 

regije. Največ udeležencev se uvršča v starostno skupno od 25 do 49 let (56 %). 25 % udeležencev 
je zaposlenih, manj kot tretjina je šolajoče se populacije (18 %). Nezaposlene uporabnike predstavlja 
29 % udeležencev. Izobrazbena struktura udeležencev je nadpovprečno visoka. Najbolj iskana so 
znanja ročnih spretnosti, pri ponudbah pa so na prvem mestu jeziki in računalništvo. 
- Na BZ sta opravljali 14-dnevno obvezno prakso dve študentki Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani. Podrobno sta spoznali dejavnost neformalnega izobraževanja na BZ, delo MKL ter njene 
servise.  
- Dejavnost BZ in znanje članov BZ smo promovirali predvsem z delavnicami in razstavami. 

Organizirali smo 35 ustvarjalnih delavnic (341 udeležencev), 43 izobraževalnih delavnic (129 
udeležencev), in 22 razstav izdelkov članov BZ. BZ je organizirala tudi dve glasbeni  prireditvi in 
sedem predavanj.  
- V letu 2012 smo dejavnost BZ predstavljali tudi v drugih knjižnicah v mreži MKL – tako smo 

organizirali šest delavnic v KŠ in šest v KB ter po eno delavnico v  Knjižnici Dobrava, Knjižnici dr. 
France Škerl in KJM. 
- Kot enodnevni dogodek smo v sodelovanju z zunanjimi partnerji organizirali prvi mednarodni 

matematični dan za vso družino, natančneje predstavljen pri opisu projekta Kristali v Ljubljani 
(družinski dan v knjižnici). 
- V okviru nalog koordinacije Mreže BZ redno svetujemo zaposlenim v ostalih borzah, izobražujemo 

novo zaposlene na borzah, objavljamo novice na spletni strani BZ, skrbimo za pravilno delovanje 
skupne spletne aplikacije za spremljanje delovanja Mreže BZ, pripravljamo poročila o delovanju. 
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- 11. aprila 2012  smo izvedli delovno srečanje Mreže BZ in izobraževalno delavnico Kako do 
kakovostnih fotografij promocijskih dogodkov borz znanja?. 
- Naloge koordinacije smo v letu 2012 zaradi napovedanega prenosa koordinacije Mreže BZ na 

Andragoški center Slovenije izvajali  v zmanjšanem obsegu. 
V letu 2012 smo v okolje, v katerem deluje Osrednja BZ, vnesli nove, aktualne vsebine, po katerih so 
iskalci znanj sami povpraševali, ponudnikom znanj pa smo omogočili, da je znanje našlo nadaljnje 
uporabnike. Predvsem smo vseskozi dokazovali, da se dandanes veliko ljudi uči zaradi osebnega 
zadovoljstva ob učenju, zaradi učenja samega, zaradi osebnostne rasti in lastnega razvoja. To 
dokazujejo skupine ljudi, ki precej svojega prostega časa kakovostno preživijo na predavanjih in 
delavnicah BZ in tako utrjujejo in nadgrajujejo že obstoječe znanje ter predvsem pridobivajo novo 
znanje. 
 
Tudi v letu 2012 je bilo delovanje Osrednje BZ v MKL financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
SSU v MKL je v letu 2012 obiskalo 459 udeležencev (leta 2011: 349), ki so skupno opravili 5.158 
obiskov (leta 2011: 5.141 obiskov). Od tega je ob 308 na novo vpisanih uporabnikov, 151 uporabnikov 
vpisanih pred 2012 je nadaljevalo z učenjem. Del slednjih je po nekajletnem premoru ponovno začelo 
obiskovati delavnice oz. se samostojno učiti. Število obiskov in število ur samostojnega učenja je v 
primerjavi z letom 2011 ostalo na enaki ravni. Dnevno se v SSU  samostojno uči do 20 uporabnikov. 
Najbolj zasedena sta termina med 10. in 12. uro  ter med 16. in 18. uro, zaradi česar vsem 
uporabnikom, ki bi se želeli samostojno učiti v teh terminih, ne moremo vedno zagotoviti prostora v 
učnih celicah. 
- Skladno z načrtom za leto 2012 smo nadaljevali z ustaljenimi aktivnostmi: uganka meseca, 

udeleženec meseca, udeleženec leta in čajanka. Udeleženci so aktivno sodelovali na delavnicah 
angleščine za začetnike Step by step, slovenskega znakovnega jezika Gibi govorijo, delavnicah 
začetne in nadaljevalne stopnje španščine ¿Así?, angleške konverzacije Let's talk!, slovenščine za 
tujce Korak za korakom, predstavitveni delavnici italijanščina Bongiorno in Prihraniti čas in denar z 
uporabo bankomata.  
- Zaradi zaposlitve strokovno usposobljenih kadrov preko javnih del smo lahko na področju 

računalniškega opismenjevanja popestrili in povečali ponudbo vsebin. Ob že ustaljenih delavnicah 
Prvi digi koraki in Hitrih 10 smo ponudili še dodatne delavnice računalniškega opismenjevanja za 
napredne uporabnike: Svet PowerPointa, Svet Excela (začetni in nadaljevalni), Izdelajmo si svoj 
Facebook profil in Skype. S tremi večdnevnimi delavnicami smo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci 
udeležencem približali program Movie Maker za pripravo filmov. Rezultat teh delavnic so krajši filmi, 
objavljeni na YouTube profilu MKL.  
- Z delavnico Splet in dohodnina smo se priključili tematskemu sklopu finance, pri majskih jezikovnih 

tečajih in delavnicah pa je bila obravnavana tematika šport. Prvič je bila izvedena praktična 
delavnica slovenskega pravopisa Sam svoj lektor. 
- Zaradi vladne prepovedi sklepanja avtorskih pogodb smo bili v aprilu in maju primorani odpovedati 

sedem delavnic, ki bi se jih na podlagi ocene obiska preteklih delavnic, udeležilo približno 60 
udeležencev.  
- V Knjižnici dr. France Škerl sta celo leto potekala tečaja španščine, pri katerih je  SSU koordinator in 

izvajalec. V okviru SSU so od meseca oktobra organizirani še štirje tečaji tujih jezikov - po dve 
stopnji nemščine in francoščine, ki jih vodijo zunanje sodelavke. V Knjižnici Fužine so bile izvedene 
delavnice Step by step. 
- Novost na področju učnih gradiv za samostojno učenje je dogovor s podjetjem E-learn, ki zagotavlja 

brezplačno uporabo spletne učilnice za učenje nemščine in angleščine. Izvajalka delavnic Skype in 
Izdelajmo si svoj Facebook profil je izdelala kakovosten priročnik, ki omogoča samostojno učenje 
navedenih vsebin.  
- Pripravili smo dvanajst mesečnih ugank, nagradili dvanajst udeležencev meseca in razglasili 

udeleženko leta 2012. 
- Samostojno učenje se je promoviralo na 23 dogodkih in predstavilo 517 osebam. Ob rednih obiskih 

skupin Zavoda Papilot, brezposelnih iz Izobraževalnega centra Cene Štupar, predstavitvah SSU na 
računalniških delavnicah S klikom v družbo znanja, čajankah in predstavitvah prostovoljcem, se je 
SSU predstavilo tudi udeležencem projekta Simbioza in na portalu Filternet. Svoje aktivnosti je SSU 
oglaševal na portalu varnastarost.si, napovednik.com, preglednica izobraževanj ACS, novičke  L'mit. 
Delavnice so bile redno objavljene v Mesečniku prireditev na internetni strani MKL. Odmevi, vsebine 
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in izdelki so bili predstavljeni na domači spletni strani, v e-Novičkah ACS, Knjižničarskih novicah, v 
internem glasilu bank, na spletni strani Mobin in na portalu YouTube. 

 
Tudi v letu 2012 je bilo delovanje SSU v MKL sofinancirano s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. 
 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Na TVŽU se odvijata dve vrsti dejavnosti, individualno mentorstvo, ki je posebnost tega servisa in 
organizirana izobraževanja. Pri mentorstvu skupaj z udeleženci ugotavljamo njihove potrebe, jim 
svetujemo in jih informiramo, pomagamo jim pri postavljanju učnih ciljev, motiviramo jih za učenje, 
pomagamo jim pri izbiri in uporabi učnega gradiva, jih učimo in spremljamo njihov napredek. Poleg 
mentorstva v sodelovanju s knjižnicami organiziramo jezikovne in računalniške tečaje, ustvarjalne 
delavnice ter strokovna in potopisna predavanja. 
- V letu 2012 smo organizirali 330 ur izobraževalnega programa v obliki tečajev, delavnic in predavanj, 

udeležilo se jih je 479 udeležencev.  
- Na Točkah smo opravili 491 ur individualnega mentorskega dela z udeleženci. Mentorstva se je 

udeležilo več žensk kot moških, po statusu pa je bilo največ upokojencev. 
- Največ udeležencev se je učilo različnih vsebin s področja računalništva, nekateri tudi tuje jezike. 
- Od 01. 01. do 29. 02. je bila, poleg ene mentorice za poln delovni čas, za polovični delovni čas 

zaposlena še ena mentorica na točkah v KB in KJM, saj smo tam beležili največji obisk. Tako smo 
zagotovili prisotnost mentorice na posamezni točki vsak teden.  
- V Knjižnici Rudnik smo izvajali samo mentorstvo. V KB smo poleg mentorstva organizirali začetni in 

nadaljevalni tečaj nemščine. V KJM je potekal tudi tečaj angleškega jezika in bralne delavnice. V KŠ 
pa smo ponudbo razširili s tečajem španščine. 
- V MKL smo po načrtu iz elaborata projekta Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije 

do 31. 08. 2012 koordinirali delo, organizirali izobraževanja in izvajali mentorsko dejavnost tudi na 
štirih TVŽU izven Ljubljane: v Cankarjevi knjižnici Vrhnika, Matični knjižnici Kamnik, Knjižnici Litija in 
Knjižnici Domžale. 
- Redno smo pripravljali poročila za financerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

ter za knjižnice, ki imajo TVŽU. 
 
Podrobnejši podatki o delovanju TVŽU so navedeni pri opisu projekta Center vseživljenjskega učenja 
Ljubljanske urbane regije (CVŽU LUR) v tem poročilu. 
 
Tudi v letu 2012 je bilo delovanje TVŽU financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport (ESS). 
 
 

5.5 Izobraževanje 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju izobraževanja 
Izobraževalna vloga je poleg kulturne, informacijske in socialne ena od štirih vlog, ki jih ima  splošna 
knjižnica v lokalnem okolju. To vlogo v MKL izpolnjuje Center za vseživljenjsko učenje MKL. MKL 
omogoča in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem vseživljenjsko neformalno izobraževanje 
in priložnostno učenje. 
 
Izobraževanje uporabnikov 
- Promocija dejavnosti Centra za vseživljenjsko učenje MKL v javnosti in med zaposlenimi v MKL. 
- Oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov. 
- Veliko izobraževanja uporabnikov so izvedli redno zaposleni v okviru svojega rednega delovnega 

časa in sodelavci, zaposleni prek programa javnih del. 
- Zunanji izvajalci so donirali več izvedb izobraževalnih delavnic (GiBit deset delavnic nordijske hoje, 

Kratos osem delavnic hitrega branja, Bankart pet delavnic uporabe bankomata En svet 
izobraževalne rešitve osem delavnic fotobranja, Društvo za nevrolingvistično programiranje pet 
predstavitev NLP coachinga). 
- Na lokalnih, nacionalnih in evropskih razpisih s področja izobraževanja smo pridobili dodatna 

finančna sredstva za izobraževanje uporabnikov. 



46 
 

- V sodelovanju s partnerji smo izvajali izobraževanja v okviru Javnega razpisa za splošno neformalno 
izobraževanje odraslih 2012–2014. 
- Aktivno smo sodelovali pri projektu Simbioz@, v katerem smo skupaj z drugimi knjižnicami pomagali 

starejšim pri učenju uporabe računalnika (deset delavnic v skupnem obsegu 20 ur, s skupno 118 
udeleženci). 
- Izobraževalne dejavnosti MKL smo kot primere dobrih praks vključili v mednarodni projekt Lady cafe 

– motivating activities for women aged 45+. 
 
 
Izobraževanje zaposlenih in izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in študentov 
bibliotekarstva 
- V letu 2012 so se zaposleni na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih izobraževali 

v skupnem obsegu 6.128 ur (6.050 v letu 2011). 
- Vsak od zaposlenih v MKL se je udeležil vsaj enega izobraževanja.  
- Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,36 % celotnega proračuna, kar je nekoliko manj 

kot je navedeno v IFLA smernicah, ki priporočajo višino sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje 
zaposlenih med 0,5 in 1 % celotnega letnega proračuna knjižnice.1 
- S strokovnimi sredami v prvi vrsti širimo znanja s področja mladinske književnosti in knjižničarstva 

med mladinske in šolske knjižničarje.  
- V primerjavi s predhodnim letom smo izvedli večji delež izobraževanj z internimi izvajalci. 
- Z organizacijo izobraževanj za knjižničarje osrednjeslovenske regije še dodatno spodbujamo 

uvajanje novosti in razvoj v knjižnicah regije.  
- Mentorski program za študente smo izvajali v skladu z Mentorskim programom MKL. 
 
 

5.5.1 Izobraževanje uporabnikov 

 
Izobraževanje uporabnikov 

Krajevna 
knjižnica 

otroci odrasli SKUPAJ 

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 
KB 73 741 192 1.448 265 2.189 
KJM 248 3.026 134 264 382 3.290 
KOZ 124 1.714 210 2.840 334 4.554 
KPV 289 4.885 172 1.403 461 6.288 
KŠ 207 2.336 71 225 278 2.561 
SK 0 0 11 107 11 107 
Potujoča k. 16 295 20 130 36 425 

CVŽU 0 0  915 2.094 915 2.094 

THL 13 531 11 158 24 689 

SKUPAJ 970 13.528 1.736 8.669 2.706 22.197 
 
 
Za odrasle: 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Bibliopedagoško delo 229 388 5733 
Računalniško opismenjevanje  45 317 363 
Tečaji  12 283 118 
Izobraževalne delavnice 258 745 2429 
Strokovne konference in simpoziji 1 3 26 
SKUPAJ 545 1.736 8.669 

 
Samostojno učenje*  2011 2012 

                                                 

1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 62–63. 



47 
 

Število obiskov BD 2.678 3.243 
Število novih članov BZ 286 327 
Število obiskov SSU 5.141 5.158 

Obisk servisov - skupaj  8.105 8.728 
Število povezav med člani BZ 1.310 1.486 
Število ur mentorstva v TVŽU  648 491** 

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

** Upad števila ur mentorstva zaradi zmanjšana števila ur prisotnosti mentorja na točkah zaradi dinamike financiranja projekta. 

Priloga 16: Število izobraževanj za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
 
 
Za otroke: 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur Število 

udeležencev 
Bibliopedagoško delo 570 789 12.629 
Računalniško opismenjevanje  23 15 52 
Tečaji  1 33 6 
Izobraževalne delavnice  93 133 841 
SKUPAJ 687 970 13.528 

Priloga 17: Število izobraževanj za otroke po krajevnih knjižnicah 
 
 

5.5.2 Izobraževanje zaposlenih 

 

Izobraževanja zaposlenih 

Število ur izobraževanja Število zaposlenih, ki so se izobraževali 
6.128 245 

 
 
Eksterna izobraževanja 
V IBC NUK se je skupno 127 izvedb tečajev udeležilo 77 zaposlenih iz MKL, tečajev na IZUM-u pa en 
zaposlen. Bibliotekarski izpit je opravilo deset delavcev. 
 
Poleg tega smo se zaposleni izobraževali na izobraževanjih, ki so jih izvajali drugi zunanji izvajalci: 
Združenje izobraževalnih institucij, Andragoški center Slovenije, Genroa, Mag-com, Andreja Pleničar, 
s. p., Policijska uprava Ljubljana idr. Zunanji izvajalci so izvedli sledeča izobraževanja: Priprava E-
gradiv in učnih pripomočkov, Ravnanje s težavnimi uporabniki, Prvi vtis - vaš adut ali šibka točka?, 
Uvod v sistemsko rešitev na področju kompetenčnega modela, Ropi, vlomi in pravilno ravnanje v 
primeru kaznivih dejanj, Predstavitvena delavnica fotobranja, Izobraževanje za izvajanje izobraževanj 
za uporabnike bankomata, Varovanje osebnih podatkov, Digitalna fotografija za zaposlene, Varstvo pri 
delu, Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici, Vpliv medijev na mladostnike, Kako učinkovito 
komuniciramo s starejšimi uporabniki, Letni razgovor s sodelavci. Zaposleni v knjižnici so se udeležili 
še izobraževanj s kadrovsko-pravnega in računovodskega področja. 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj:  
- kongresa World Library and Information Congress 2012 (IFLA, Finska),  

- kongresa Društva slovenskih založnikov Knjiga na Slovenskem;  

- posvetovanja Knjižnica igrišče znanja in zabave - Biblioterapija v pop kulturi (Gradska knjižnica 
»Ivan Goran Kovačić« Karlovec, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto),  

- Mednarodnega srečanja knjižničarjev in pedagogov »Motivacijske aktivnosti z mladim bralcem« 
(Knjižnica za mlade Košice, Slovaška),  

- Dneva spletnega anketiranja (Center za družboslovno informatiko);  

- posvetovanja Knjižničar v akciji (ZBDS),  
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- delovnega srečanja projekta Lady cafe (Knjižnica Veliko Tarnovo, Boglarija),  

- konference Krepitev socialnega dialoga o pravicah ranljivih skupin v zaposlovanju (SVIZ, ŠKUC), 

- mednarodnega srečanja knjižničarjev in pedagogov (Košice, Slovaška),  

- Ljubljana v BiTiH – BiTi v Ljubljani,  

- Prvega Ljubljanskega kongresa digitalizacije kulturne dediščine (NUK),  

- posvetovanja Izzivi sodobnih tehnologij: konkurenčna prednost knjižničnih storitev (Sekcija za 
visokošolske in specialne knjižnice pri ZBDS),  

- mednarodnega simpozija Pripovedovalska dediščina posameznih evropskih držav  (Revija Otrok 
in knjiga, Mariborska knjižnica),  

- simpozija Branje otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, Branje otrok z različnimi 
potrebami (Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS), SEEDI konferenca 2012 (NUK),  

- Letnega posveta o izobraževanju odraslih 2012 (MIZKŠ, ACS). 

V okviru programa Vseživljenjsko izobraževanje, podprogram Grundtvig Obiski in izmenjave, smo 
izvedli 2-mesečni delovni obisk v Mestni knjižnici Linz, Avstrija, za eno osebo. V času trajanja obiska 
je bil oblikovan spletni dnevnik/blog, ki je služil sprotnemu poročanju o dogajanju na obisku, 
zapisovanju idej in primerjavi dobrih praks. Dostopen je: http://mkl-stolpznanja.blogspot.com/ in na 
podlagi zapisov bo v 2013 izdelan e-priročnik s primeri dobrih praks dela v avstrijskih knjižnicah. 
 
Obiskali smo sejem otroških knjig v Bologni, knjižni sejem v Frankfurtu, sejem knjig Frankfurt po 
Frankfurtu, knjižni sejem v Beogradu in Slovenski knjižni sejem. 
 
 
Interna izobraževanja 
Sodelavci so pripravili in izvedli naslednja izobraževanja za zaposlene v MKL: 
- Delavnice ob vpeljavi novega informacijskega sistema za zaposlene v knjižnicah KJM, KPV in KŠ. 

Delavnice začetne uporabe Excela (šest izvedb, 36 udeležencev) in PowerPointa (štiri izvedbe, 32 
udeležencev). 
- Delavnic napredne uporabe Excela (štiri izvedbe po štiri ure, 39 udeležencev). 
- Priprava e-gradiv za samostojno učenje uporabe strojne in programske opreme. Gradiva so 

dostopna na intranetu. 
- Izobraževanje o blagajniškem poslovanju (pet izvedb, enournih predstavitev). 
- Izobraževanje o novostih povezanih z uvedbo in uporabo Urbane. 
- Delavnica Cobiss3, urejanje podatkov o kompletih, (dve izvedbi, 19 udeležencev). 
- Delavnica za pripravo SWOT analize MKL (šest udeležencev). 
- Pridobivanje sponzorskih sredstev (devet udeležencev iz MKL). 
- Promocija knjižnice na družbenih omrežjih (trinajst udeležencev iz MKL). 
- Kako pravilno poročati in načrtovati (trinajst udeležencev). 
- Predstavitev aplikacije za beleženje informacij. 
 
V vseh organizacijskih enotah izvajamo redne sestanke zaposlenih, na katerih so predstavljene 
novosti in spremembe, potrebne za opravljanje rednih del in nalog.  
 

5.5.3 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in študentov bibliotekarstva  

 
Strokovne srede, izobraževanje šolskih in mladinskih knjižničarjev  
Strokovne srede so nacionalni projekt tako strokovnega izobraževanja mladinskih in šolskih 
knjižničarjev kot tudi širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih zanima promocija 
kakovostne mladinske knjige in kakovostnega branja, namenjene pa so udeležencem iz vse Slovenije.  
Potekajo v organizaciji Pionirske – Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo od leta 1972 
vsako drugo sredo v mesecu. V letu 2012 je bila rdeča nit srečanj: Kakovost knjižničnega gradiva ter 
promocija kakovosti v knjižnici. V okviru tega naslova so bile teme posameznih strokovnih sred v letu 
2012: 
11. januar: Promocija kakovosti in kakovostna bibliopedagogika, 
15. februar: Slovenske založbe predstavljajo dobro mladinsko knjigo,  
14. marec: Okrogla miza o nabavni politiki in kvaliteti knjižnične zbirke, 
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10. april: Simpozij o prevajanju mladinske književnosti (v sodelovanju s  Slovensko sekcijo IBBY), 
09. maj: Strokovna ekskurzija v Mestno knjižnico Kranj, 
12. september: Bralni programi državnih ustanov in društev, 
10. oktober: Predstavitev 7. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza, 
14. november: Predstavitev Priročnika Algoritem arene, 
12. december: Praznik »zlatih hrušk«. 
 
Devetih sred v letu 2012 se je udeležilo 640 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 70 
strokovnjakov. 
 

Vaje iz formalne in vsebinske obdelave gradiva 
MKL je kot osrednja območna knjižnica organizirala praktične vaje iz formalne in vsebinske obdelave 
gradiva za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje izvaja 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. V letu 2012 smo izvedli 
izobraževanji v mesecu maju in novembru, udeležilo se ju je 22 knjižničarjev. 
 
Za knjižničarje osrednjeslovenske regije smo pripravili 
- Individualna izobraževanja knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega 

domoznanskega portala Kamra preko programa spletnega učenja (štirje posamezniki). 
- V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili naslednja 

izobraževanja: 
o  »Pridobivanje sponzorskih sredstev«  (sedemnajst udeležencev), v izvedbi Službe za delo z 

uporabniki in Službe za razvoj in območnost. 
o  »Problematika vrednotenja mladinskih knjig« (šestnajst udeležencev), v izvedbi Pionirske – 

Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo MKL. 
o  »Promocija knjižnice na družbenih omrežjih« (21 udeležencev), v izvedbi Službe za delo z 

uporabniki in Službe za razvoj in območnost. 
 

5.5.4 Mentorstvo 

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

delavcem, ki so opravljali delo v različnih enotah MKL.  
- Knjižnica je sodelovala z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo kot partner po zaposlitvi 

njihovega rehabilitanda. 
- Skupinske predstavitve za študente in novo zaposlene so potekale po dogovorjenem urniku, ki 

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

 
V letu 2012 smo organizirali 24 skupinskih predstavitev služb, območnih enot in dejavnosti v MKL za 
novo zaposlene in študente bibliotekarstva. Predstavitve so bile razdeljene v osem sklopov s tremi 
ponovitvami (trajanje 75 ur) udeležilo se jih je skupno 26 slušateljev. 
 
 

5.6 Domoznanska dejavnost 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti 
V letu 2012 smo sodelovali z ustreznimi službami MKL pri pripravi vsebin za domoznansko podstran 
ob prenovi spletne strani MKL. Dodatno smo pripravili predstavitve posebnih zbirk, miniaturnih knjig in 
seznam mikrofilmov, dopolnjuje se elektronski katalog domoznanskih gradiv. 
 
Za potrebe enotnega označevanja domoznanskih vsebin v digitalni in analogni obliki smo ob pomoči 
oblikovalke septembra 2012 dokončali domoznanski logotip »Ljubljanske zgodbe iz Slovanske 
knjižnice«. 
 
Izgrajujemo bazo domoznanskih člankov, za katero smo v začetku leta 2012 pripravili obsežen 
domoznanski šifrant za označevanje domoznanskih zapisov. Vnosa člankov v Cobiss ne bomo 
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nadgradili s hemeroteko skeniranih člankov, dokler se ne uredi vprašanje avtorskih pravic, ki širšo 
uporabo in s tem smiselnost takšne hemeroteke ovira. Namesto tega skrbimo za redno digitalizacijo iz 
našega starejšega gradiva in vnos na d-LIB ter pripravljamo slikovna gradiva iz starejših, avtorsko-
pravno prostih serijskih publikacij, iz katerih se oblikujejo spletne razstave. Do sedaj so pripravljene tri 
spletne razstave:  
- Ljubljanski fotograf Davorin Rovšek,  
- Ljubljanski kolesarji nekoč in danes, 
- Ljubljanske jedi, recepti, reklame in kuharske knjige.  
 
Zbirka miniaturnih knjig je obogatena z dodatno donacijo 273 miniaturk dr. Žnideršiča. Včlanili smo se 
v dve društvi v tujini, zaradi česar prejemamo strokovno literaturo. Promocija nove donacije miniaturk z 
razstavo in katalogom je prestavljena na naslednje leto. 
 
Za poenotenje označevanja domoznanskih prireditev smo v začetku leta pripravili skupna navodila in 
jih objavili na intranetu, dogovorili smo se tudi za poenoteno označevanje prireditev v mesečniku. 
Prakso kroženja domoznanskih razstav med knjižnicami v mreži MKL smo pričeli z razstavo »Dišeče 
izročilo«. Sodelovali smo s Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri pripravi 
priporočilnih seznamov za Kulturno dediščino za družine. 
 
V februarju 2012 smo skupaj z delovno skupino delno prenovili smernice za delovanje repozitorija, da 
bi tako dosegli večji izkoristek: določili smo večjo količino gradiv, ki se jih mesečno pregleda s pomočjo 
pripravljenih seznamov. 
 
V delovni skupini za koordinacijo domoznanske dejavnosti smo dogovorili postopke pri prodaji 
domoznanske serijske publikacije v območnih enotah, sodelovanje pri projektu Kulturna dediščina za 
družine.   
 
V letu 2012 smo v Slovanski knjižnici pridobili aktivnega in samostojnega vnašalca vsebin na regijski 
spletni portal Kamra, ki se je redno udeleževal izobraževanj. Na portalu je pripravil in objavil:  
- digitalno zbirko »Tržaška cesta v Ljubljani«, 
- digitalno novico o odprtju domoznanske razstave »Dišeče izročilo«, 
- digitalno zbirko »Slovenska kuhinja skozi čas«. 
 
Domoznanske dejavnosti v drugih OE: 
 
Knjižnica Prežihov Voranc: V mesecu februarju smo gostili razstavo »Od starih pričevanj k sodobni 
odrski preobleki« Tadeje Pance. Predstavljeni so bili folklorni kostumi, reprodukcije fotografij ter skice 
priprave kostumografije za folklorno skupino s konca 19. in z začetka 20. stoletja na Viču. 
Knjižnica Velike Lašče: Razstava Zadružništvo (sodelovanje Slovanske knjižnice - centra za 
domoznansko dejavnost z gradivi). 
Knjižnica Podpeč: »Barjanski kotiček« je nastal v sodelovanju knjižnice Podpeč in Krajinskega parka 
Ljubljana in ponuja med drugim tudi informativno gradivo o Ljubljanskem barju. 
Knjižnica Fužine: izvedba prireditve v okviru DEKD- Kulturna dediščina za družine (Nove stare otroške 
igre). 
Knjižnica Zadvor: izvedba prireditve v okviru DEKD- Kulturna dediščina za družine (Naši gasilci). 
Knjižnica Zalog: izvedba prireditve v okviru DEKD- Kulturna dediščina za družine (Naši gasilci). 
Knjižnica Šiška: izvedba prireditve v okviru DEKD- Kulturna dediščina za družine (Poznaš Ljubljanski 
grad?). 
Služba za razvoj in območnost: dokončana je digitalizacija zbirke dokumentov španskih borcev, ki je 
last Knjižnice Jožeta Mazovca. 
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5.7 Projekti 
 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
V letu 2012 smo izpeljali večino v programu dela načrtovanih projektov, ki so podpirali tudi glavna 
izhodišča Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja, Mednarodnega leta 
zadrug (Združeni narodi), Mednarodnega dneva starejših (1. oktober). Projekti so bili usmerjeni na 
nove aktivnosti za ciljne skupine prebivalcev, še posebej za družine. 
Od načrtovanih 55 projektov iz Programa dela MKL 2012 smo popolnoma ali deloma izvedli 44  
projektov, dodali smo 2 nova projekta (Lady cafe in »Znani BEREjo in priPOROČAjo«), tako smo v 
letu 2012 izpeljali skupno 46 projektov. Razlogi za opustitev projektov: 
1. Plačljiva dostava in odvoz gradiva: Projekt se nanaša na prenovo Potujoče knjižnice, ki je 

predvidena v novem SN 2013-2016. 
2. Igrarium: Konec leta 2011 je knjižnico zapustil glavni organizator dogodka, odločili smo se za 

nadgradnjo projekta in ponovno izvedbo decembra 2013. 
3. Potokrog za starejše: Potokrog za starejše bo v letu 2013 izveden v dveh mesečnih ciklusih 

predavanj v mesecu aprilu in oktobru, ki bosta posvečena naravnim in kulturnim znamenitostim 
Slovenije. 

4. SvetAvto: Projekt je prestavljen v 2013. 
5. Aplikacija za beleženje prireditev: Aplikacija ni bila narejena zaradi drugih prednostnih nalog pri 

izdelavi različnih aplikacij za potrebe knjižnice. 
6. Medijska pismenost: Pripravljen je koncept za izvedbo, potrebno je izbrati samo še izvajalce 

izobraževanj (preneseno  v 2013 v okvir redne dejavnosti CVŽU).  
7. Knjigobralci: Projekt ni bil izveden zaradi pomanjkanja kadra (porodniški dopust v SDU). 
8. Kobacajčki: Projekt ni bil izveden zaradi pomanjkanja kadra (porodniški dopust v SDU). 
9. Model trženja storitev, aplikacij in produktov v MKL: Izvedba projekta je prestavljena v leto 2014, 

saj smo se odločili pripraviti Model razvoja marketinga v MKL, katerega del bo tudi omenjeni 
projekt. Za potrebe priprave Modela razvoja marketinga v MKL bo ustanovljena posebna delovna 
skupina, ki se bo ukvarjala z vsemi vidiki marketinga, tudi trženjem storitev, aplikacij in produktov.  

10. Komunikacijsko načrtovanje: Projekta do konca leta nismo uspeli končati zaradi drugih dodatnih 
obveznosti. Zaključek je predviden v začetku leta 2013, ko bo bomo vanj vključili še poglavje o 
interni promociji knjižnic MKL. 

11. Spominski zbirki Saša Vegri, Dane Zajc: izkazalo se je, da bi za izvedbo obeh spominskih zbirk 
potrebovali več sredstev od načrtovanih, zato je projekt začasno opuščen. 

 
Na različne razpise smo prijavili 10 projektov:  
- Razpis JAK za promocijo branja: prijavljeni trije projekti in potrjeni trije projekti. 
- Neposredni poziv MIZKŠ za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih 

nalog OOK za leto 2012: načrt je prejel 90% od prijavljenih sredstev. 
- Projektni razpis MIZKŠ za nakup knjižničnega gradiva: na razpisu smo bili uspešni. 
- Razpis MIZKŠ za izobraževanje odraslih: uspešno smo prijavili koordinacijo projektov v TVU. 
- Na razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska smo uspešno prijavili 

domoznansko serijsko publikacijo Ljubljana med nostalgijo in sanjami. 
- Na razpis EU Vseživljenjsko izobraževanje / podprogram Grundtvig Učna partnerstva smo v 

partnerstvu (8 držav) prijavili projekt Lady cafe. 
- V okviru programa Vseživljenjsko izobraževanje / podprogram Grundtvig Obiski in izmenjave smo 

uspešno prijavili dvomesečni delovni obisk v Mestni knjižnici Linz (Avstrija) za eno osebo v letu 
2012. 

- V okviru programa Vseživljenjsko izobraževanje / podprogram Študijski obiski, smo uspešno 
prijavili petdnevni študijski obisk How Cities can Inovate Education (Partugalska) za eno osebo v 
aprilu 2013. 
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Projekti za poenotenje delovanja MKL: 
 
 
1. Priprava Strateškega načrta MKL 2013-2016 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Celo leto 2012 smo posvetili pripravi SN 2013-2016. Najprej smo pripravili Poročilo o izvajanju SN 
2010-2012, Raziskavo zunanjega okolja in Swot analizo elementov, ki vplivajo na delovanje MKL. 
Oblikovali smo šest strateških področij s strateškimi cilji, ki jih opredeljujejo aktivnosti, pričakovani 
učinki in kazalniki uspešnosti.  
V pripravo posameznih ciljev SN 2013-2016, ki jo je koordinirala posebna delovna skupina, je bilo 
vključeno več kot 50 sodelavcev, vsi zaposleni MKL pa so prek foruma na intranetu spremljali 
nastajanje dokumenta in imeli možnost podajanja predlogov. SN 2013-2016 je Svet zavoda potrdil na 
seji 13. novembra 2012. Do konca februarja 2013 bo oblikovana promocijska verzija SN 2013-2016 v 
slovenski in angleški različici, ki bo namenjena domači in tuji strokovni javnosti ter zainteresirani širši 
javnosti. V začetku marca bo SN 2013-2016 še enkrat v celoti predstavljen vsem zaposlenim MKL. 
Doseženi cilji: 
S SN  je MKL začrtala okvir svojega delovanja in razvoja v obdobju 2013-2016 
 
2. Implementacija kompetenčnega modela 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt smo začeli že v letu 2011, v prvi polovici leta 2012 pa je razširjeno vodstvo MKL na skupni 
delavnici 10.05. ob podpori zunanjega izvajalca oblikovalo Kompetenčni model – matriko in delovne 
pozicije po zahtevnosti. V faznem načrtu smo načrtovali zaključek projekta do konca leta 2012, vendar 
nismo uresničili tretje faze projekta, to je implementacije modela. 
Doseženi cilji: 
Z Modelom ključnih kompetenc je MKL pridobila orodje za uresničevanje poslovne strategije in ciljev, 
model kompetenc se bo uporabljal kot kriterij v različnih kadrovskih procesih: za ocenjevanje 
zahtevnosti posameznih delovnih mest, za ocenjevanje uspešnosti poskusnega dela, za 
napredovanje, za ugotavljanje razvojnega potenciala zaposlenih, za identifikacijo ključnega kadra in 
za letne razgovore.   
 
3. Vračanje gradiva v drugi knjižnici MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2012 je bila ustanovljena delovna skupina, ki je pripravila izhodišča in ugotovitve za pripravo 
storitve. Glavna naloga, ki nas čaka pri izpeljavi te storitve, je tehnične narave in zaobjema preopremo 
700.000 enot gradiva.  
Doseženi cilji: 
Ugotovljene možnosti za izpeljavo v obdobju novega strateškega načrta 2013-2016. 
 
4. Vpeljava RFID v Mestni knjižnici Ljubljana 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V MKL bi z uvedbo sistema RFID v veliki meri izboljšali učinkovitost knjižnice na področju izposoje 
oziroma vračanja gradiva (hitrejše transakcije, možnost samopostrežne izposoje in vračanja gradiva) 
ter pri pregledovanju stanja zaloge (hitrejše in bolj natančne inventure, iskanje založenih izvodov). 
Zaradi pomanjkanja sredstev za nakup sodobne IKT opreme MKL že krepko zaostaja za nekaterimi 
območnimi knjižnicami v Sloveniji. Prav zato smo se v Oddelku za informatiko odločili, da namesto 
dokumenta, ki bi obravnaval vpeljavo RFID v celotno mrežo MKL, raje pripravimo nabor potrebne 
opreme ob izdelavi idejnih načrtov za posamezne knjižnice. V letu 2012 smo tako pripravili nabor 
opreme za Knjižnico Šentvid, Knjižnico Dobrova in Knjižnico Savsko naselje (v letu 2011 pa že za 
Knjižnico Jožeta Mazovca in Knjižnico Polje). 
Doseženi cilji: 
MKL ima vzpostavljen model za načrtovanje opreme za vpeljavo sistema RFID v mrežo knjižnic. 
 
5. Izboljšanje dostopa do interneta v krajevnih knjižnicah 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Trenutni dostop do interneta v krajevnih knjižnicah (KK) omogoča mešanica optičnih, xDSL ter 
kabelskih priklopov, ki jih bomo v sklopu projekta MOL zamenjali z 1GB optičnim priklopom v vseh KK 
znotraj MOL ter 10/10 MBPS SHDSL povezavo v vseh KK v občinah pogodbenih partnericah MKL. 
Nove povezave bodo omogočale nemoteno delo zaposlenih, saj bodo povezave bolj stabilne in 
hitrejše. Ta del projekta bo predvidoma zaključen v prvi polovici 2013.  
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V sklopu projekta predvidevamo tudi vzpostavitev brezžičnega omrežja v vseh knjižnicah v mreži MKL. 
V ta namen smo že kupili potrebno količino brezžičnih dostopnih točk, ki jo postopoma nameščamo v 
mreži knjižnic. Brezžični dostop bo urejen tako za uporabnike prek brezžičnih omrežij Eduroam in 
Libroam kot za prenosne računalnike v lasti MKL. Načrtujemo tudi vzpostavitev dodatnega omrežja za 
obiskovalce knjižnice, ki jim bomo dodeljevali začasna gesla. 
Doseženi cilji: 
Z aktivnostmi znotraj projekta smo začeli izboljševati kvaliteto in hitrost povezav v mreži knjižnic MKL. 
 
6. Model beleženja informacij v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2012 je bila v Oddelku za informatiko (OI) na podlagi dokumenta »Model beleženja informacij v 
MKL« izdelana aplikacija, ki omogoča beleženje posredovanih informacij iz gradiva in o gradivu v 
mreži knjižnic MKL. Opredelili smo šest tednov v letu glede na frekvenco izposoje (trije tedni z visoko, 
dva s srednjo in en teden z nizko frekvenco izposoje) v katerih bomo izvajali beleženje. Upoštevali 
smo: način posredovanja informacij (osebno, po telefonu, prek e-pošte); čas, ki je potreben za 
posredovanje informacije; namembnost gradiva (gradivo za otroke in gradivo za odrasle); delitev 
informacij po vsebini (UDK skupine); realizirane (iz lastnega gradiva, iz drugih virov) in nerealizirane 
informacije. 
Model in aplikacijo smo na štirih srečanjih predstavili vsem informatorjem MKL. V letu 2012 smo 
opravili dve testiranji v celotni mreži MKL (glej 5.4.5 Posredovanje informacij).  
Z aplikacijo beležimo tudi interno delo glede na kategorijo internega dela in porabljeni čas. 
Doseženi cilji: 
Z aplikacijo je MKL dobila dobro orodje za beleženje posredovanih informacij in bo tako v prihodnje 
lahko poleg izposoje, članstva in obiska izmerila tudi posredovanje informacij kot ene od osnovnih 
storitev knjižnice. 
 
Vpeljava agilne metodologije za vodenje projektov v Oddelku za informatiko 
Poročilo o izvajanju projekta: 

V letu 2012 je bil oblikovan dokument »Organizacija dela v Oddelku za informatiko z uporabo agilne 
metodologije«, ki vsebuje osnovna izhodišča za delovanje OI v knjižnici. Implementacija  projektov in 
novosti s področja IKT je pogosto zelo težka, kar kaže tudi visok odstotek opuščenih projektov. Med 
OI in drugimi oddelki v knjižnici (naročniki) pogosto prihaja do razhajanj pri pripravi in izvedbi 
projektov, predvsem pri postavitvi nalog v projektu, globini zajemanja podatkov in razumevanju 
delovnih procesov.  
Uporaba agilnih metodologij ima za posledico hitro vidne rezultate, odzivanje na spremembe, 
osredotočenost na prioritetne naloge, izvajanje rednih kontrol ter zavedanje o pomenu znanja v 
organizaciji. Odločili smo se za metodologijo Scrum in orodje Sprintometer, ki to metodo podpira. 
Orodje ni komercialno, sneti ga je mogoče s spleta in naložiti na lokalno postajo. Konec leta 2012 smo 
začeli s testiranjem orodja na projektih OI. 
Doseženi cilji: 
Cilj uporabe agilnih metodologij je skrajšanje časa, znižanje stroškov ter povečanje fleksibilnosti 
razvoja in same implementacije produktov (programske opreme, storitev). 
 
7. Prenova spletne strani 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Prenova spletne strani MKL se je v letu 2012 nadaljevala in bo javnosti predvidoma na voljo aprila 
2013. Za prenovo smo januarja izvedli javni razpis in izbrali po vnaprej določenih kriterijih izvajalca, s 
katerim smo vse leto intenzivno sodelovali tako z oblikovalskega kot s programerskega vidika. Za 
potrebe nove spletne strani smo sami kot pomembno novost razvili aplikacijo za priporočanje gradiva 
in nadgradili aplikacije in komponente za slikovni prikaz obvestil, koledar prireditev, spletno galerijo, 
anketo, naročanje na novice. Postavili smo tudi osnove za prenovo angleške strani ter za prilagojeni 
strani za slabovidne ter za disleksike. Pripravili smo večino potrebnega za zagon posebnih podstrani: 
Otroci, Mladi, Odrasli, Starejši, Virtualna knjižnica, Ljubljanske zgodbe. Leto 2012 je pri prenovi 
spletne strani pomenilo prenos idej in načrtov v prakso v čim bolj optimalni obliki, upoštevajoč načrte 
ter finančne in časovne okvirje. 
Doseženi cilji: 
- Nameščena je instalacija spletne strani na novi verziji Joomle 2.5, ki jo vzporedno z obstoječo 

gradimo in urejamo. 
- Izdelane in na novo so objavljene kategorije, vsebine, meniji, slikovno gradivo, dokumenti in 

komponente. 
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- Dodana je večina povezav znotraj spletne strani in z drugimi spletnimi stranmi. 
- Razvili smo aplikacijo za poenoteno in interaktivno priporočanje gradiva (knjige, filmi, glasba, 

igrače O). 
- Izvedeno je bilo izobraževanje ožje ekipe sodelavcev za delo z novo verzijo Joomle. 
 
9. Nova socialna omrežja 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Redno objavljamo vsebine na YouTube, v lanskem letu je bilo tako objavljenih na novo 46 posnetkov, 
kar predstavlja polovico vseh objav. Objavljenih je bilo tudi sedem seznamov predvajanj, precej je tudi 
posnetkov z izobraževalnih delavnic in objava e-gradiv. 
Med socialnimi omrežji MKL smo testno dodali Pinterest, vendar ta še ni polno zaživel, saj manjka 
urednik ali uredniški odbor, ki bo za objave redno skrbel. 
Opustili smo idejo za zagon LinkedIn diskusij, saj bi nam to vzelo veliko preveč časa v primerjavi s 
številom ljudi, ki so pri nas v knjižničarski sferi prisotni na tem omrežju. 
Doseženi cilji: 
- testiranje novega in hitro rastočega socialnega omrežja Pinterest. 
- redno objavljanje na YouTube profilu. 
 
 
Projekti za otroke: 
 
 
10. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012 – Algoritem arene 
Poročilo o izvajanju projekta: 
S Priročniki za branje kakovostnih mladinskih knjig želi MKL pregledno in sistematično predstaviti 
produkcijo mladinskih knjig obravnavanega leta. V njem letno produkcijo Pionirska – center za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo ne le evidentira, temveč tudi kritično ovrednoti, kar je izjemno 
pomembno, ker je trenutna situacija na slovenskem knjižnem trgu takšna, da kar nekaj več kot 
polovica izdanih knjig ne dosega minimalnih standardov kakovosti. Najboljše knjige so anotirane in 
označene z znakom »zlata hruška«. Priročnik namenjamo najširši strokovni javnosti, pa tudi laični 
javnosti (starši, otroci, mladi O). Izšel je v manjši nakladi v tiskani obliki, dostopen pa je tudi na: 
http://www.mklj.si/images/stories/documents/digitalna_knjiznica/priporocilni_seznam_za_mlade/Algorit
em%20arene.pdf. 
Podpora JAK in drugih najvidnejših strokovnjakov s področja mladinske književnosti in mladinskega 
knjižničarstva pričajo o tem, da delo za Priročnik in njegov domišljeni koncept vrednotenja sprejema 
velik del strokovne javnosti po vsej Sloveniji. 
Doseženi cilji: 
Cilje smo dosegli: s številnimi odzivi v medijih; z nalepko »zlata hruška« kot znakom za kakovostne 
mladinske knjige, ki že dosega številne splošne in šolske knjižnice ter knjigarne po vsej Sloveniji 
(enako velja tudi za vse ostalo promocijsko gradivo zaščitene blagovne znamke MKL »zlate hruške«: 
plakati, razglednice, kazalke, nalepke); z odmevno zaključno prireditvijo v MKL decembra 2012 
(praznik zlatih hrušk) s podelitvijo priznanj »zlata hruška«; s prisotnostjo na Slovenskem knjižnem 
sejmu (ček za branje, označene stojnice tistih slov. založnikov, ki izdajajo kakovostno mladinsko 
literaturo – »zlate hruške« na osnovi seznamov Pionirske od leta 2008 do 2011); z dvema debatnima 
kavarnama na Slovenskem knjižnem sejmu; z obiski študentov Filozofske in Pedagoške fakultete iz 
Ljubljane.  
 
11. Ciciuhec 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2011 ja bil oblikovan projekt Ciciuhec, katerega namen je ustvarjanje pogojev za razvoj bralnih 
navad in bralne kulture, spodbujanje branja v družinskem krogu, bogatenje besednega zaklada in 
seznanjanje otrok s knjižnico. Namenjen je predšolskim otrokom in izvajamo ga v vseh knjižnicah v  
mreži MKL v sodelovanju z lokalnimi vrtci. V šolskem letu 2011/12 je pri projektu sodelovalo 3.681 
otrok, ki so obiskali vsaj eno knjižnico, prisluhnili pravljici in razlagi o pomenu branja in knjig.   
Za šolsko leto 2012/13 smo projekt nadgradili s prepoznavnimi plakati za knjižnice in namenskimi za 
vrtce, ki ga ob obisku odnesejo s seboj. Pridobili smo knjižne darove – slikanice, ki smo jih ob obisku 
poklonili vrtčevski skupini. Za namen kvalitetnega branja s starši smo pripravili priporočilni seznam 
knjig.  
Doseženi cilji: 
- promocija branja med najmlajšimi, 
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- spodbujanje družinskega branja, 
- prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju, 
- povečana izposoja knjig. 

12. Poletavci – poletni bralci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt spodbujanja branja med poletnimi počitnicami pri otrocih med 7. in 12. letom starosti smo v 
letu 2012 nadgradili (leta 2011 je bil projekt prvič izveden in je med mladimi bralci požel veliko 
zanimanja) in k sodelovanju povabili knjižnice osrednjeslovenske regije, od katerih so se štiri tudi 
odzvale: Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Litija in Cankarjeva knjižnica Vrhnika. 
Skupaj je pri projektu sodelovalo 580 otrok, od tega 438 v Mestni knjižnici Ljubljana. 
Projekt je stekel 14. junija s premišljenim in preizkušenim promocijskim gradivom, pridobili pa smo 
veliko donatorjev za številne nagrade, ki smo jih podelili na zaključni prireditvi konec septembra v 
Parku slovenske reformacije. Zaključnega dogodka se je udeležilo 220 otrok in 150 odraslih. Bralni 
projekt je bil tudi dobro medijsko pokrit in promocijsko podprt. 
Doseženi cilji: 
Nekoliko se je povečal vpis mladih bralcev v knjižnice, povečala se je uporaba spletne strani MKL in 
izposoja knjig, pasivni in začetni bralci so prek projekta Poletavci-poletni bralci postali aktivni bralci in 
obiskovalci knjižnic. 
 
13. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MEGA kviz strokovno pripravlja in organizira MKL, Pionirska - center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije. Projekt poteka v 
šolskem letu, od oktobra do maja, namenjen je predvsem učencem tretjega triletja devetletke in 
srednješolcem. Cikel v vsakem šolskem letu obsega pet sklopov, ki obravnavajo znamenite Slovenke 
in Slovence z različnih področij znanja in umetnosti. Kviz je dostopen na spletni strani 
www.megakviz.si. 
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2011/2012 je potekal šesti cikel, s katerim smo zbrali 8.939 rešitev. Sedmi cikel, ki 
poteka v šolskem letu 2012/2013, je do 31.12. 2012 reševalo okrog 700 reševalcev. 
 
14. Moja naj knjiga 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Moja najljubša knjiga, priznanje po izboru mladih bralcev, se podeljuje vsako leto od 1998 leta dalje. 
Priznanje so osnovali Knjižnica Otona Župančiča iz Ljubljane, Slovenska sekcija IBBY in Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije, da bi med mladimi bralci spodbujali branje in zanimanje za 
mladinsko književnost. Glasovanje poteka prek spleta www.naj-knjiga.si; glasove mladih bralcev lahko 
oddajajo le registrirani mentorji. Glasovanje poteka vsako šolsko leto, od 15. oktobra do 15. marca.  
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2011/2012 je glasovalo 20.670 mladih bralcev. Moja najljubša slovenska knjiga po 
izboru mladih bralcev za leto 2012 je knjiga BLAZNO RESNO O ŠOLI Dese Muck z ilustracijami 
Mateja De Cecca. Moja najljubša tuja knjiga po izboru mladih bralcev za leto 2012 je knjiga GROZNI 
GAŠPER Francesce Simon z ilustracijami Tonyja Rossa. 
Priznanja ustvarjalcem prvonagrajenih knjig smo podelili na svečanosti ob 2. aprilu – mednarodnem 
dnevu knjig za otroke. V šolskem letu 2012/2013 pripravljamo prenovo projekta, ki bo na novo zaživel 
v šolskem letu 2013/2014. 
 
15. Dajmo jim vetra 
Poročilo o izvajanju projekta: 
2. aprila smo v Knjižnici Prežihov Voranc začeli s projektom »Dajmo jim vetra« za leto 2012. S tem 
projektom smo zbirali predloge mladih za počitniško branje. Ker je 11. februarja minilo 90 let od rojstva 
mladinske pisateljice Ele Peroci, je bil letošnji projekt v znamenju njene najbolj znane pravljice Muca 
Copatarica. V ta namen smo izdelali glasovnice in postavili malo knjižno razstavo Muce Copatarice na 
različnih medijih in v različnih izdajah, ki smo jo dopolnili s plakatom z bibliografijo pisateljice. Po 
koncu obdobja zbiranja predlogov smo knjige, ki so jih mladi priporočili, postavili na razstavni pano ob 
vhodu v knjižnico. Nastal je priporočilni seznam, ki smo ga objavili tudi na spletni strani Mestne 
knjižnice Ljubljana. 
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V začetku poletnih počitnic smo organizirali tridnevno ustvarjalno delavnico. Izdelovali smo muce, 
copatke in druge like iz pravljic v različnih tehnikah in iz različnih materialov (predvsem ekoloških 
materialov). Ob dnevu splošnih knjižnic, 20. novembra pa smo pričeli z novim sklopom projekta.   
Doseženi cilji: 
- Mladi koristno in aktivno preživljajo prosti čas. 
- Knjižnica aktivira leposlovno zbirko in aktualizira starejša literarna besedila ter širi bralno kulturo. 
- Razstava knjig s predlogi mladih za počitniško branje aktivno vključuje mlade bralce v proces 

širjenja bralne kulture. 
- Mladi razvijajo različne vrste ustvarjalnosti. 
- Knjižnica širi tudi ekološko zavest. 
- Krepi se medgeneracijsko sodelovanje. 
 
16. Kulturna dediščina za družine 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V juliju 2012 smo pripravili vsebinsko zasnovo projekta in izdali štiri brošure, namenjene izpeljavi 
prireditev za družine v območnih enotah in krajevnih knjižnicah. Pripravili smo tudi plakate in nekaj 
spremljevalnih gradiv, primernih za otroke (dva kompleta sestavljanke puzzle, možnost projekcije, 
spremljevalni film viških gasilcev). Naslovi brošur so: Poznaš Ljubljanski grad? (kviz),  Naši gasilci 
(predstavitev), Nove stare otroške igre (animacijski vprašalnik), Baron Anton Codelli (predstavitev). 
Besedila so iz knjižničnih gradiv pripravili trije bibliotekarji Slovanske knjižnice, pri pripravi priporočilnih 
seznamov literature za nadaljnje branje pa so aktivno sodelovali bibliotekarji iz Pionirske - centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
Prva izvedba je potekala v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 2012 (od 22. do 29. septembra) 
– Izkušnja dediščine. Po eno prireditev smo izvedli v Knjižnici Fužine, Knjižnici Zadvor, Knjižnici Zalog 
in Knjižnici Šiška. Datumi prireditev in predstavitev so bili vključeni v programsko knjižico DEKD. 
Projekt je bil predstavljen zunanji strokovni javnosti 12. septembra na Strokovni sredi MKL in 19. 
novembra (Dan slovenskih splošnih knjižnic)  v Slovanski knjižnici. 
Doseženi cilji 
- Seznanjanje otrok s kulturno dediščino in vzpodbujanje poznavanja rojstnega kraja, 
- promocija domoznanskih vsebin, 
- dvig splošne in bralne kulture pri otrocih, 
- krepitev medgeneracijskega povezovanja. 
 
17. Kristali v Ljubljani (družinski dan v knjižnici) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Borza znanja Ljubljana je v Knjižnici Otona Župančiča v sodelovanju z Zavodom Mathema in drugimi 
partnerji organizirala matematični dan za vso družino. Odvijala so se poljudna predavanja, različne 
ustvarjalno-izobraževalne delavnice, video projekcije in razstave. V čast Danu Shechtmanu, 
Nobelovemu nagrajencu za kemijo v letu 2011, so bili osrednja tema dogodka kristali in kvazikristali. 
Slavik Jablan z Matematičnega inštituta iz Beograda je izvedel predavanje Očitne iluzije in skrite 
resničnosti: vizualna matematika na delu in delavnico Poglej in sestavi - Vasarelyjeva igralnica. 
Madžarski strokovnjak György Darvas je izvedel predavanje Petkratna simetrija v neživi naravi - 
skrivne povezave odkritja kvazikristalov. Mediateka je bila popestrena še z dvema razstavama, 
Kvazikristalni svet slikarke Teje Krašek in Kristali, kot jih oblikuje narava, ki jo je pripravil Prirodoslovni 
muzej Slovenije. Na mladinskem oddelku je bila matematično obarvana ura pravljic, ki ji je sledila 
ustvarjalna delavnica Barviti vzorci. Prav tako je bila na mladinskem oddelku v sklopu matematičnega 
dne cel april razstava Vesolje poliedrov.  
Doseženi cilji: 
Promocija naravoslovja, izvedba pestrih dogodkov, pridobitev nove ciljne publike, mednarodno 
sodelovanje. Dogodka se je udeležilo približno 100 obiskovalcev. 
 
18. Rastem s knjigo 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt organizacijsko pripravlja JAK RS v sodelovanju z MIZKŠ, MKL, Pionirsko - centrom za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo ter Združenjem splošnih knjižnic, izvajajo pa ga splošne 
knjižnice. V okviru projekta se vsako šolsko leto podeli vsem učencem 7. razredov OŠ in dijakom 1. 
letnikov SŠ knjigo, projekt vsebuje obvezen obisk splošne knjižnice. Splošne knjižnice sprejemamo 
učence in dijake na obisk, jim predstavimo knjižnico in njene dejavnosti, s poudarkom na KIZ in 
motivaciji za branje, ter izročimo knjige.  
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Doseženi cilji: 
V letu 2012 (druga polovica šolskega leta 2011/2012 in prva polovica šolskega leta 2012/2013) nas je 
obiskalo 121 skupin iz 7. razredov OŠ (2.587 osnovnošolcev) in 121 skupin iz 1. letnikov SŠ (3.723 
srednješolcev). 
 
19. Festival Bobri 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V letu 2012 smo že tradicionalno sodelovali pri ljubljanskem Festivalu Bobri, ki  je bil osredotočen na 
likovno umetnost. V času dveh tednov smo za otroke pripravili osem delavnic na temo risanja, stripa in 
likovnega ustvarjanja, z bibliobusom smo obiskali dva ljubljanska vrtca in najmlajšim predstavili zbirko 
igrač v naši igroteki. 
Za tiskan katalog smo pripravili seznam priporočene literature za otroke in starše s področja likovnih 
umetnosti. 
Doseženi cilji: 
MKL se s sodelovanjem pri Festivalu Bobri uvršča med prepoznavne ljubljanske zavode, ki so odprti 
za kulturo ter otroke in družine. Zanimanje javnosti za knjižnico se je povečalo. 
 
20. Kriškraš 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo aktivno deluje na področju spodbujanja 
branja najmlajših v okviru tedenske TV oddaje Studio Kriškraš na TV Slovenija, za katero je v letu 
2012 pripravila obsežen tematski seznam kakovostnih knjig za otroke v starostnem obdobju (3-6 let). 
Seznam knjig, namenjen celoletnemu programu oddaje, smo opremili z osnovnimi informacijami in 
kratkimi utemeljitvami izbora.  
Doseženi cilji: 
S tem projektom je bila dosežena skrb za kakovostno kulturno vzgojo in promocijo kvalitetnega branja 
med mladimi bralci. S sodelovanjem spodbujamo tudi branje v družinskem krogu, ki je namenjeno 
zlasti nesamostojnim bralcem. Ob promociji dobrega branja ponuja oddaja kar nekaj informacij, 
namigov in spodbud za obisk knjižnice in njenih prireditev za otroke. 
 
 
Projekti za mladostnike: 
 
21. Video igre H v knjižnici? 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Septembra 2012 je bil oblikovan model uvajanja videoiger v knjižnico. Uvedba videoiger v MKL 
nadgrajuje koncept Oddelka za mladostnike, knjižnice za družine, kjer se družine tudi igrajo in že 
uveljavljenega dogodka Igrarium. 
Danes si ljudje tudi v knjižnici pri uporabi različnih storitev ne želijo več samo gledati in poslušati, želijo 
biti vključeni, razpravljati, ocenjevati, govoriti o lastni izkušnji in imeti priložnost lastnega izražanja. 
Knjižnica lahko z gradivom in znanjem zaposlenih naredi potrebno povezavo med igranjem, učenjem 
in različnimi oblikami pismenosti, tudi ob podpori videoiger. Model ne predvideva izposoje videoiger na 
dom, ker bi tako opustili enega od glavnih razlogov za njihovo vpeljavo, to je povečanje obiska 
mladostnikov, še posebej fantov v knjižnici. En del ponudbe predstavljajo videoigre, ki se igrajo na Wii 
konzolah (Wii je primeren za družabno igranje in druženje, na Wii konzolah lahko simultano igrajo 
štirje igralci in so zabavne tudi za opazovalce, gibalni senzorji v krmilnikih zahtevajo premikanje 
igralcev med igro, ni več dovolj pritiskanje na gumbe). Drugi del ponudbe so didaktične računalniške 
igre za otroke, ki so dostopne na vseh računalnikih v oddelkih za otroke v mreži knjižnic MKL. 
Videoigre bomo v letu 2013 poskusno uvedli v Knjižnici Nove Poljane, prav tako smo jih vključili v 
idejni načrt za novo Knjižnico Dobrova. 
Doseženi cilji:  
Za MKL je pomembno, da tudi prek videoiger uresničuje svoje osnovno poslanstvo – svetovanje in 
izobraževanje uporabnikov. 
 
22. Strip ob bok knjižnim klasikom 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Strip kot deveta umetnost je med ljubitelji risbe že dolgo več kot lahkotno branje in ima visoko likovno 
vrednost. Z delavnicami, razstavami in pogovornimi večeri z uglednimi avtorji smo promovirali bogato 
zbirko stripov – Stripoteko v Knjižnici Otona Župančiča. Na dveh ločenih dogodkih smo predstavili dva 
izmed bolj prepoznavnih slovenskih striparskih avtorjev, Zorana Smiljanića in Iztoka Sitarja, ki sta se 
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predstavila s samostojno razstavo ter pogovornim večerom o stripovski umetnosti in položaju stripa v 
Sloveniji in v tujini. Razstave in pogovorne večere z avtorji pripravljamo v sodelovanju s Stripartnico 
BUCH, predstavitvene večere z avtorji pa je vodil Aleksander Buh.  
Doseženi cilji:  
Promocija stripovske umetnosti, prepoznavnost MKL kot stripu naklonjene knjižnice, povabilo mladim 
za obisk knjižnice. 
 
23. Naslov projekta: »Pametne finance« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt finančnega opismenjevanja je bil načrtovan za mlade uporabnike knjižnice, katerim želimo 
približati osnovne pojme s področja osebnih financ, bančništva in investiranja. V letu 2012 smo v 
sklopu projekta pričeli s pripravo vsebinskih izhodišč. Na podlagi strokovnih priporočil in strokovne 
literature so bili določeni vsebinski sklopi: 
- Osnove finančne pismenosti 
- Denar  - zgodovina in razvoj 
- Finančne ustanove (banke in hranilnice, borzno-posredniške hiše, borza) 
- Finančne naložbe (Delnice, Obveznice, Vzajemni skladi) 
- Finančno svetovanje  
- Varčevanje – kaj je to? 
- Družinska ekonomika 
- Vodenje osebnih financ (osebni račun, finančne transakcije, uporaba brezgotovinskega poslovanja 

debetne in kreditne kartice), spletno in mobilno bančništvo 
- Projekti finančnega ozaveščanja 
Izobraževanje bo potekalo s pomočjo namenskih spletnih orodji, prvenstveno v obliki spletnih 
seminarjev (do 10 minutni izobraževalni videi, objavljeni na namenski spletni podstrani MKL). Za 
izdelavo spletnih seminarjev smo izbrali orodje VOX spletne konference. Implementacija orodja in 
izvedba posameznih spletnih seminarjev bo izvedena v letu 2013. V podporo bodo služili priročniki in 
navodila v elektronski obliki, ki so jih namensko pripravile inštitucije in agencije s finančnega področja 
(Banka Slovenije, Ministrstvo za finance RS, Zveza potrošnikov Slovenije in drugi). Določena gradiva 
bomo do zaključka projekta razvili tudi sami v okviru strokovnih služb knjižnice. 
Doseženi cilji 
Določeni so bili vsebinski sklopi izobraževanj, izbrano je bilo orodje za spletne seminarje - VOX 
Spletne konference, pridobljeno je bilo AAI uporabniško ime za sodelovanje v Arnes AAI federaciji, ki 
je pogoj za uporabo samostojnih VOX Spletnih konferenc.  
 
24. Robinzonijada v informacijski džungli 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Robinzonijada v informacijski džungli je projekt, ki ga v Knjižnici Prežihov Voranc izvajamo od leta 
2000. Namenjen je višjim razredom osnovnošolcev in dijakom, ki se na podlagi nalog seznanjajo s 
knjižnično zalogo in postavitvijo gradiva, se učijo brskati po elektronskem knjižničnem katalogu ter 
kritično vrednotiti informacije, pridobljene s spleta. 
V letu 2012 je bilo število sodelujočih pri Robinzonijadi majhno, tako da smo že v tem  letu začeli s 
pripravo dokumenta za prenovo projekta.  
Reševanje bo odslej potekalo izključno prek spletne strani MKL, projekt bo postal skupen za celotno 
MKL, reševalci bodo spoznavali baze, dostopne prek spletne strani MKL, ter nekatere druge 
referenčne elektronske vire. Kviz bomo zaključili s prireditvijo ob svetovnem dnevu knjige.  
 
25. Filmobus 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Filmobus (27.-29. avgust) je letos prerasel v tridnevni ustvarjalni glasbeno-plesno-filmski festival, ki je 
popestril zadnje dneve in večere poletnih počitnic. V treh dneh so v zgodnjih popoldanskih urah po 
posameznih sklopih na temo ene od izbranih držav Slovenije, Grčije in Španije potekale za otroke 
ustvarjalne delavnice, proti večeru pa še predstavitev grške/španske/slovenske glasbe in plesa z 
zanimivimi gosti in v poznih večernih urah še projekcija filma, ki se je nanašal na posamezno državo.  
Pri izvedbi smo sodelovali s številnimi zunanjimi izvajalci (veleposlaništva in društva). 
Vsi trije dnevi festivala so bili zelo dobro obiskani. Ciljna skupina festivala so družine iz okoliških 
blokov, ugotovili pa smo, da projekt Filmobus zaradi zanimive vsebine in dobre lokacije pritegne tudi 
številne mimoidoče, ki so poletne ponudbe v mestu vse bolj vajeni in jo sprejemajo z zanimanjem in 
odzivom. 
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Doseženi cilji 
- promocija in boljša prepoznavnost MKL in njenih storitev, 
- predstavitev Potujoče knjižnice prebivalcem Ljubljane, 
- pridobivanje novih članov, 
- spodbujanje branja. 
 
 
Projekti za odrasle: 
 
 
26. Mesto bere 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mesto bere je projekt na področju spodbujanja bralne kulture za odrasle, ki se izvaja v vseh  knjižnicah 
MKL. Delovna skupina dvanajstih zaposlenih iz vseh območnih enot (OE) in oddelkov MKL je na 
sestankih pripravila vse elemente projekta, kar je postavilo temelj za sodelovanje vseh v naslednjih 
letih. Izvajali so ga informatorji in knjižničarji ter organizatorji prireditev po posameznih OE. 
Posamezne sklope projekta so oblikovali in vodili sodelavci iz SDU. 
Projekt smo uradno začeli s tiskovno konferenco 23. 11. 2011 in prvo leto izvajanja projekta zaključili 
ob dnevu MKL 29. 5. 2012. V prvem letu z naslovom »Mesto bere Slovenske avtorje« se je z oddanimi 
kupončki bralnemu projektu pridružilo 161 bralcev. Uspešno jih je branje zaključilo 154. Naši bralci so 
si izposodili knjige iz seznama ali jih podaljšali kar 10.429-krat (7.097 izposoj, 3.031 podaljšanj, 301 
rezervacij), kar kaže, da je veliko bralcev dela sicer bralo, a letos z nami še niso delili misli o 
prebranem. Bralci so na zgibanke in splet napisali 933 refleksij. Knjige so lahko prebirali tudi na 
bralnikih (10 naslovov). 
Ker naš cilj ni bil le branje, temveč tudi pogovori o knjigah in izobraževanje na področju branja in 
pisanja, smo v okviru projekta pripravili 28 prireditev, od tega 26 literarnih večerov v devetih knjižnicah. 
Kar na dvajsetih je bil prisoten avtor predstavljene knjige. Skupaj se je literarnih in bralnih večerov, ter 
uvodne in zaključne prireditve, udeležilo 841 obiskovalcev. Organizirali smo delavnico hitrega branja in 
kreativnega pisanja. Izvedli smo 42 ur izobraževanj v osmih knjižnicah, ki se ga je udeležilo 193 
udeležencev. Pripravili smo tudi bralna priporočilna seznama za spoznavanje izbranih tem.  
Bralce smo obveščali o projektu in prireditvah ter izobraževanjih prek Mesečnikov MKL, ki je vsak 
mesec imel posebno dvostransko prilogo. Pripravljali smo plakate, letake, bili prisotni na spletu, 
socialnih omrežjih in v medijih. Polepili smo dva avtomobila, ki sta projekt vsakodnevno promovirala v 
mestu. Zaključek projekta s podelitvijo priznanj in nagrad je potekaj v okviru dneva MKL v središču 
Ljubljane. 
S 1.12. 2012 smo pričeli z drugim letom izvajanja projekta. Tema druge sezone je »Sosedi pišejo, 
mesto bere«. Bralci lahko tokrat izbirajo med deli avstrijskih, hrvaških, italijanskih, madžarskih in 
slovenskih avtorjev. V projektu sodeluje tudi Trubarjeva hiša literature z mesečnimi predstavitvami 
leposlovja sosednjih držav. 
Doseženi cilji projekta: 
Cilje projekta smo v prvem letu dosegli. Izvedli smo projekt s področja bralne kulture za odrasle, 
promovirali smo kvalitetna dela slovenskih avtorjev, aktivirali smo zbirke gradiva (izposoja izbranih del 
se je povečala za 78%). Na prireditvah in izobraževanjih smo omogočali bralcem druženje in 
izmenjavo mnenj. Bralci so na srečanjih spoznavali tudi izbrane avtorje.  
 
27. »Znani BEREjo in priPOROČAjo« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
»Znani BEREjo in priPOROČAjo« je projekt MKL Knjižnice Bežigrad, namenjen promociji knjižničnega 
gradiva in spodbujanju bralne kulture. Projekt je pripravljen po vzoru priporočilnih seznamov branja za 
odrasle, ki k priporočanju v branje vabi znane Slovenke in Slovence. Ker v MKL Knjižnici Bežigrad 
opažamo, da odrasli radi segajo po knjigah s priporočilnih seznamov, smo se odločili, da sezname 
obogatimo s sugestijami naključno izbranih znanih Slovencev in Slovenk.  
Projekt se je pričel izvajati 1. septembra 2012, ko smo predstavili priporočilna seznama prvih dveh 
znanih Slovencev in razstavili knjige s seznama. Do konca leta 2012 je v branje priporočalo osem 
znanih Slovencev in Slovenk: Milena Mileva Blažič, Boštjan Gorenc, Tanja Lesničar Pučko, Bogdan 
Novak, Tjaša Železnik, Sergej Verč, Janja Vidmar in Marcel Štefančič. Skupaj pa so priporočili v 
branje 80 različnih naslovov knjig.   
Promocija projekta »Znani BEREjo in priPOROČAjo« se je izvajala prek spletne strani MKL, prek 
strani Facebook Knjižnica Bežigrad in Mestna Knjižnica Ljubljana ter v Knjižnici Bežigrad in mreži 
njenih krajevnih knjižnic.  
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Doseženi cilji projekta: 
Cilj projekta je ob polletnem izvajanju dosežen. Izvaja se projekt s področja bralne kulture in izvaja se 
aktivacija izposoje raznovrstnega znanega in manj znanega gradiva. 
 
28. Bralni krog 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2012 je Bralni krog potekal že četrto sezono, izvajalec projekta je Knjižnica Otona Župančiča. 
Bralni krog poteka od januarja do maja in se nadaljuje od oktobra do decembra. Vseh srečanj se je 
udeležilo približno 100 obiskovalcev. Ciljna skupina so predvsem starejši (ljudje v tretjem življenjskem 
obdobju). Na vsakem srečanju Bralnega kroga predstavimo tri otroške, tri mladinske in tri knjige za 
odrasle, skupaj približno 70 naslovov. 
Doseženi cilji :  
Spodbujamo branje med starejšimi, pritegnemo jih v knjižnico in k branju otrokom. Udeleženci dobijo 
zaokroženo strokovno informacijo o knjigah, uživajo v literaturi in prijetnem druženju. 
 
29. Skriti zakladi sveta 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt ''Skriti zakladi sveta'' je bil izveden v organizaciji MKL– Knjižnice Otona Župančiča z namenom 
promoviranja branja literature z manj poznanih geografskih področij (azijsko, južno-ameriško, afriško 
leposlovje) ter starejših, manj branih knjig. Posebno pozornost smo posvetili slovenskim avtorjem. Z 
dodajanjem strokovnih in mladinskih knjig smo želeli ljubitelje leposlovja vzpodbuditi, da posežejo tudi 
po strokovni in zahtevnejši kvalitetni mladinski literaturi. Projekt se je odvijal v času dopustov (čas 
počitniškega branja). Pakete smo opremili z nalepkami s simboli (z obrisom celine in z zastavo za 
posamezne države). ''Skrite zaklade sveta'' smo ponudili članom 19. junija v starinskem kovčku v 
pritličju Knjižnice Otona Župančiča. Obiskovalce smo vabili k izposoji ''skritih zakladov sveta'' tudi na 
spletni strani, prek terminalov in s plakati po knjižnici.  
V času trajanja projekta smo pripravili skupno 372 paketov, v katerih smo ponudili bralcem 1.116 
izvodov knjig (987 leposlovnih, 78 strokovnih in 51 mladinskih knjig). Izposodili smo 358 paketov, 
oziroma 1.074 knjig. Projekt smo zaključili 11. septembra 2012.  
Doseženi cilji: 
Cilj projekta je bil povečati izposojo literature z manj znanih geografskih področij ter starejših knjig in 
del slovenskih avtorjev, kar smo z izbiro gradiva tudi dosegli. Odziv članov knjižnice je bil zelo dober, 
saj smo morali ponudbo paketov stalno dopolnjevati, predvsem z literaturo manj znanih (ne)evropskih 
literatur. Bralci, ki so spoznali vrednost njim manj znanih knjig, bodo bolj verjetno po njih posegali tudi 
po koncu samega projekta. Knjižničarji smo bili predvsem prijetno presenečeni nad odzivom mladih 
bralcev, prav tako pa tudi veseli pohval o odlični izbiri knjig. 
 
30. Knjižnica, moj azil 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Zaradi bližine azilnega doma Knjižnico Prežihov Voranc v večjem številu obiskujejo prosilci za azil in 
begunci. Največje povpraševanje je po uporabi računalnikov oziroma dostopu do interneta. Knjižnica 
skrbi, da so člani oproščeni članarine, upoštevamo želje glede nakupa literature za učenje 
slovenskega jezika. V sodelovanju z društvom Afriški center in Zavodom Global organiziramo 
prireditve in izobraževalne delavnice. V Azilni dom redno pošiljamo obvestila o prireditvah za odrasle 
in otroke. V okviru projekta Knjižnica - moj azil je marca potekal Večer pripovedi sveta. Večer 
pripovedi sveta je bil sestavljen iz ljudskih pripovedi in zgodbic Zimbabveja, Gane, Afganistana, 
Tunizije, Kameruna, in Madagaskarja v sodelovanju z Zavodom za globalno učenje in razvoj projektov 
- Pripovedovanje in zapisovanje ljudskih pripovedi sveta. Namen projekta je bil povečanje 
zaposljivosti, zaposlovanja in socialne vključenosti pripadnikov izbrane ranljive skupine v slovensko 
družbo. V aprilu smo gostili delavnico Kritični pregled literature, ki jo uporabljamo pri medkulturnem 
izobraževanju otrok, ki je bila namenjena učiteljem prvega razreda osnovne šole in vzgojiteljem v 
vrtcih. Kritično smo pregledali otroško literaturo in druge pripomočke, ki jih uporabljamo pri 
medkulturnem izobraževanju otrok. 
V novembru je Zavod Global predstavil projekt Skuhna. V okviru tega projekta poteka izobraževanje 
tujcev, ki živijo v Sloveniji in bi želeli Slovencem ponuditi svoje tradicionalne jedi. S priključitvijo k 
projektu Skuhna jim nudijo tudi redno zaposlitev ali pa priložnostna dela (catering). 
Doseženi cilji: 
- integracija prosilcev za azil in beguncev v okolje, 
- dostop do oddaljenih virov informacij, 
- možnost izobraževanja, 
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- opozarjanje slovenske javnosti na problem begunstva,  
- odpravljanje predsodkov do držav iz  tretjega sveta. 

31. Slovenska reportažna fotografija 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt, ki se je začel v letu 2011, je posvečen sodobni slovenski reportažni fotografiji in ga izvajamo v 
obliki fotografskih razstav, pogovornih večerov ter predstavitev slovenskih reportažnih fotografov. V 
začetnem letu 2011 smo predstavili nekaj vodilnih slovenskih reportažnih fotografov, kot so Arne 
Hodalič, Manca Juvan in Meta Krese, v letu 2012 pa sta bila predstavljena mednarodno najbolj 
prepoznavna slovenska fotografa, Matjaž Krivic in Jure Eržen. Oba avtorja sta se predstavila s 
samostojno razstavo, fotografsko projekcijo in pogovornim, predstavitvenim večerom, na katerem smo 
se seznanili z njunimi pogledi na reportažno fotografijo in tudi svetovnimi trendi tovrstne fotografije. 
Spregovorili smo tudi o pomenu sporočilnosti fotografije ter njene vloge v smislu družbene kritičnosti in 
angažiranosti v kontekstu novinarskega sporočanja. Pogovorne večere z avtorji vodita Arne Hodalič in 
Mare Lakovič. Razstave in predstavitve avtorjev potekajo v Knjižnici Prežihov Voranc, Knjižnici Otona 
Župančiča in Knjižnici Šiška. Ob koncu projekta bo izdelana tudi predstavitvena publikacija o slovenski 
reportažni fotografiji. 
Doseženi cilji:  
Uporabnike in tudi širšo javnost smo opozorili na pomembnost reportažne fotografije in na njeno vlogo 
v sodobnem medijskem prostoru. Dogodki so bili dobro obiskani, odziv naših uporabnikov in širšega 
okolja je bil razmeroma velik, dobra je bila tudi medijska pokritost dogodkov. 
 
32. KampaKam – razstava popotniških fotografij 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V MKL, Knjižnici Otona Župančiča, smo v letu 2012 začeli z razstavami popotniške fotografije. S štirimi 
fotografijami smo želeli predstaviti utrinke popotnikov z različnih kontinentov. Fotografije posameznega 
popotnika so razstavljene 2-3 mesece na strokovnem oddelku  pri popotniških vodnikih in geografiji. V 
letu 2012 smo imeli 4 razstave:   
- januar/marec – Madagaskar 
- april/junij -    Islandija 
- julij/oktober – Nova Zelandija 
- november/december – Nizozemska 
Doseženi cilji: 
Namen in cilj menjajoče razstave je predstavitev pestrosti različnih držav, njihovih naravnih in 
družbenih zanimivosti. Z razstavo smo želeli estetsko poživiti in obogatiti strokovni oddelek, vzbuditi 
zanimanje obiskovalcev za popotniško literaturo in aktivno vključiti uporabnike v knjižnico. 
 
33. Mladi sodobni slovenski likovniki 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V projektu Mladi slovenski likovniki smo v letu 2012 nadaljevali s ciklusom predstavitev mladih in 
uspešnih slovenskih likovnikov, kot sta slikarki Vesna Drnovšek in Barbara Demšar, ki sta se 
predstavili vsaka s svojo samostojno razstavo in pogovornim večerom, na katerem smo spregovorili o 
trendih sodobne likovne umetnosti pri nas in v tujini ter družbenih okoliščinah v času, ki umetnosti ni 
preveč naklonjen. Na pogovornih večerih z avtorji predstavljamo umeščenost sodobne slovenske 
likovne scene v evropski kulturni prostor, trende sodobne umetnosti in težave iskanja lastne identitete 
in prepoznavnosti v sodobnem, izredno raznolikem evropskem likovnem prostoru. Pogovorne večere 
so vodili umetnostni zgodovinarki in likovni kritičarki Nuša Podgornik in Elizabeta Rogović ter Mare 
Lakovič. 
Doseženi cilji:  
Uspešna predstavitev sodobnih mladih slovenskih likovnih ustvarjalcev širši javnosti in krepitev 
prepoznavnosti MKL kot razstavnega prostora. 
 
34. Svet med nami – Teden japonske kulture v MKL  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V projektu Svet med nami v Mestni knjižnici Ljubljana vsako leto izvedemo teden dogodkov in 
prireditev, posvečenih kulturi ene izmed držav Evropske unije ali sveta. V letu 2012 smo pripravili 
teden japonske kulture (ob 20. obletnici diplomatskih odnosov med Slovenijo in Japonsko) s številnimi 
predstavitvenimi dogodki v celotni mreži knjižnic MKL. Pri organizaciji dogodkov smo sodelovali z 
Veleposlaništvom Japonske in posameznimi pripadniki te države, ki so sodelovali v bogatem 
enotedenskem predstavitvenem kulturnem programu o Japonski: razstave, strokovna predavanja, 
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ustvarjalne delavnice, jezikovni tečaji, filmske projekcije ter literarni dogodki v obliki promocije in 
predstavitve japonske literature in stripa. 
 
Doseženi cilji:  
- obširna predstavitev japonske kulture, 
- široko sodelovanje z veleposlaništvom Japonske, Filozofsko Fakulteto - oddelkom za japonologijo, 

društvi, itd., 
- kulturno zbliževanje in sodelovanje ter premagovanje kulturnih razlik in predsodkov. 
 
35. Zdravstveni kotiček – splošna knjižnica za zdravje občanov 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Knjižnica Otona Župančiča v okviru projekta ponuja uporabnikom v svojih prostorih kotiček z mizo in 
osebnim računalnikom, ki je na voljo za informativni pogovor z informatorjem ali gostujočim 
strokovnjakom o temi, ki uporabnika zanima, ter virih in o gradivu, ki ga na to temo nudi knjižnica. Gre 
izključno za pomoč in usmerjanje pri iskanju gradiva in kvalitetnih zdravstvenih/medicinskih virov, ki so 
dostopni preko spleta, in nikakor ne za zdravstveno svetovanje obiskovalcem. Uporabnikom, ki želijo 
pomoč pri iskanju zdravstvenih informacij, informator poleg spletnih virov predstavi tudi postavitev 
gradiva v knjižnici in iskalne strategije v OPAC-u. V oktobru 2012 je knjižnica poleg kotička uredila tudi 
nov knjižni regal, v katerega  je bilo premeščeno primerno gradivo, večinoma brošure s področja 
zdravja. Knjižnica v okviru možnosti organizira tudi redna srečanja s strokovnjaki z ustreznega 
področja (zdravniki, farmacevti), ki kot prostovoljci svetujejo uporabnikom knjižnice. V februarju in 
marcu 2012 je magistra farmacije enkrat tedensko v kotičku prisluhnila vprašanjem obiskovalcev in jih 
usmerjala na kvalitetne vire informacij (osmih svetovanj se je udeležilo deset uporabnikov).  
V okviru Zdravstvenega kotička je KOŽ navezala stike s številnimi društvi pacientov in skupinami za 
samopomoč, ki so se z veseljem odzvali na vabilo k sodelovanju.  
Z rednimi tematskimi razstavami gradiva na strokovnem oddelku je knjižnica že doslej obeleževala 
pomembne datume, ki se tičejo zdravja (Svetovni dan boja proti kajenju, Svetovni dan zdravja, 
Mednarodni dan Rdečega križa, Svetovni dan hrane, Mednarodni dan boja proti aidsu, itd.). V okviru 
Zdravstvenega kotička je bilo v letu 2012 skupaj 14 tematskih razstav gradiva. Mestna knjižnica 
Ljubljana uporabnike na delovanje Zdravstvenega kotička opozarja s posebno zloženko. 
Doseženi cilji:  
- ureditev zdravstvenega kotička,  
- več tematskih razstav knjižničnega gradiva za obeležitev obletnic na področju zdravstva, 
- svetovanje strokovnjakinje (magistre farmacije), 
- dobro sodelovanje z društvi in skupinami za samopomoč,  
- organizacija tematskih predavanj in razstav društev in skupin v prostorih knjižnice. 

36. Planinski kotiček 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Planinski kotiček je nastal v okviru sodelovanja Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS) in 
MKL. Knjižnici je PZS darovala približno 250 enot gradiva, katerega izbor smo opravili v knjižnici. 
Odločili smo se za oblikovanje posebnega Planinskega kotička v Knjižnici Otona Župančiča. Na 
slavnostni otvoritvi 5. junija je bil častni gost Tone Škarja, naš priznani alpinist, gorski reševalec in 
avtor številnih člankov in knjig s področja gorništva in alpinizma. Predstavil je svojo knjigo Po svoji 
sledi. Otvoritve se je udeležilo okrog 80 udeležencev.  
Planinski kotiček predstavlja več oblik sodelovanja MKL s PZS-jem. Gre za svojevrstno promocijo 
gorniške literature, ki smo jo razvrstili v dve skupini. Prva skupina so monografije na temo gorništva in 
alpinizma, druga pa so planinski vodniki. Nadaljnje sodelovanje predstavljajo brezplačni izvodi vsake 
nove izdaje v založbi PZS.  
Doseženi cilji 
S vzpostavitvijo kotička  smo zagotovili promocijo gorniške literature in promocijo Planinske zveze v 
knjižnici (zgibanke, promocijski letaki, emblem Planinske zveze Slovenije v kotičku) ter promocijo 
knjižnice med članstvom PZS. 
 
37. Ljubljana med nostalgijo in sanjami 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Novembra 2012 smo izdali prvi dve številki serijske publikacije »Ljubljana med nostalgijo in sanjami – 
revija za domoznanske vsebine« (v okviru razpisa za sofinanciranje znanstvenega in strokovnega 
tiska MOL). Serijska publikacija, ki je posvečena izključno ljubljanski kulturni dediščini, zapolnjuje vrzel 
v našem prostoru. Prvi dve številki sta, razen dveh gostujočih prispevkov, v celoti delo zaposlenih 
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MKL. Članke je pripravilo devet bibilotekarjev Slovanske knjižnice ob svojem domoznanskem 
razstavnem delu. Prva številka je posvečena razvoju ključnih urbanih točk Ljubljane in tako s tremi 
članki predstavlja glavni kolodvor, opero ter Plečnikov stadion. Druga številka prinaša dva prispevka o 
ljubljanskih ulicah in trgih: Tržaški cesti in Kongresnem trgu. 
19. novembra (Dan slovenskih splošnih knjižnic) je bila v Slovanski knjižnici pripravljena predstavitev 
publikacije za novinarje in knjižničarje. V decembru smo začeli s prodajo posameznih izvodov v 
Slovanski knjižnici in v vseh območnih enotah.  
Doseženi cilji 
- doseganje širšega kroga uporabnikov z vsebinami domoznanskih razstav, 
- nudenje širših bibliografskih informacij na temo izbranih vsebin,  
- prispevek k ozaveščenosti prebivalcev Ljubljane o lokalni kulturni dediščini, 
- promocija domoznanske dejavnosti Centra za domoznanstvo MKL. 
 
38. Vsi za enega, eden za vse!« 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V začetku mednarodnega leta zadrug (razglas OZN) smo pisno povabili dvanajst društev, ki delujejo v 
nekdanjih zadružnih domovih na območju vzhodne Ljubljane, k sodelovanju in predstavitvi njihovih 
dejavnosti v knjižnici. Skupno se je na vabilo odzvalo osem društev, predstavljala pa so se skozi vse 
leto, vsako po mesec dni. 
V Knjižnici Zalog smo gostili dve bližnji društvi: Gasilsko društvo Zalog z učno uro za otroke iz 
bližnjega vrtca in praktičnim prikazom opreme; Četrtni mladinski center Zalog (ČaMaC) s projektom 
Zalograd.  
Knjižnica Zadvor je sodelovala s šestimi društvi: Čebelarsko društvo Moste-Polje s predstavitvijo 
čebelarskih izdelkov in gradiva; Turistično društvo Zadvor je s fotografsko razstavo prikazalo svoje 40-
letno delovanje; Društvo upokojencev Zadvor je razstavilo fotografije s svojih prireditev; Športno 
društvo Zadvor je z razstavo promoviralo zdrav načina življenja in šport;  Prostovoljno gasilsko društvo 
Sostro se je predstavilo skupini otrok iz vrtca na učni uri s pravljico o gasilcih in s praktičnim prikazom 
opreme in dejavnosti prek  predstavitvenega filma; Sadjarsko društvo J. E. Krek Sostro je dogovorjeno 
za predstavitev v marcu 2013 z aktualno sadjarsko tematiko.  
Doseženi cilji 
Menimo, da smo idejo zadružništva, povezovanja ljudi s skupnimi interesi in delom za skupno dobro s 
tem projektom dobro promovirali. Knjižnico smo povezali z nekaterimi društvi, s katerimi prej še nismo 
imeli stikov, in tako postavili temelj za možno prihodnje sodelovanje in obveščanje o dogodkih. Hkrati 
smo jim za njihov razvoj ponudili naše gradivo in storitve, saj je splošna knjižnica v kraju tisto središče, 
kjer lahko vsak posameznik ali društvo najde aktualno gradivo zase. Ob razstavah smo oboji 
predstavili našo dejavnost in gradivo. Na razstavnem prostoru zunaj knjižnice smo pritegnili tudi 
zanimanje mimoidočih iz lokalnega okolja, torej potencialnih članov knjižnice in predstavljenih društev.  
 
39. Zadruge in zadružno življenje 
Poročilo o izvajanju projekta:  
S projektom smo želeli poudariti pomen zadružništva v Velikih Laščah in opozoriti na stoletnico 
Kmetijske zadruge Velike Lašče, ki jo bo ta praznovala leta 2013.  
V okviru projekta smo v Knjižnici Frana Levstika v sodelovanju z Zadrugo Velke Lašče pripravili 
razstavo o razvoju zadružništva v Velikih Laščah, v aprilu 2012 smo imeli voden ogled razstave in 
predstavitev projekta za osnovnošolce. Za predšolske otroke in učence prve triade osnovne šole smo 
pripravili  ustvarjalne delavnice na temo zadružništva in medsebojnega sodelovanja (182 sodelujočih).  
Učence druge in tretje triade osnovne šole smo povabili na obisk v knjižnico, kjer smo jim predstavili 
projekt ter na kratko prikazali razvoj zadrug in zadružništva v Velikih Laščah, ki je bil postavljen v 
splošnejši okvir razvoja zadružništva na Slovenskem in širše v Evropi in svetu. Del projekta sta bila 
tudi likovni in literarni natečaj na temo zadrug, zadružništva in zgodovine zadružništva v Velikih 
Laščah, na katerih so sodelovali učenci druge in tretje triade. Na oba natečaja je prispelo lepo število 
zelo dobrih izdelkov, ki so jih učenci naredili  pod vodstvom mentorjev - učiteljev. 
Na Ta veseli dan kulture, 3. 12. je bil projekt s podelitvijo nagrad natečaja in kulturnim programom 
uspešno zaključen, zaključna prireditev je potekala na osnovni šoli v Velikih Laščah. Nagrajencem je 
priznanja izročil župan občine Velike Lašče, ki je ob tej priložnosti pohvalil projekt, se zahvalil knjižnici 
ter učence povabil k obisku Knjižnice Frana Levstika.. 
Doseženi cilji: 
- promocija zadrug in zadružništva, 
- ozaveščanje javnosti o prispevku zadrug h gospodarskemu in socialnemu razvoju, 



64 
 

- sodelovanje z lokalnim okoljem, aktivno vključevanje aktualnih in potencialnih uporabnikov 
knjižnice. 

 
40. Misija: diplomska naloga  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Izobraževalni program je sestavljen iz več vsebinsko zaključenih delavnic, celoten niz delavnic pa 
obsega tematike, s katerimi se posameznik sreča od začetka do zaključka priprave diplomske naloge: 
Diplomirati ali ne diplomirati – to je zdaj vprašanje?; O metodologiji znanstvenega raziskovanja; 
Kakšna bi lahko bila moja diplomska naloga?; Učinkovito iskanje virov; Učinkovito obvladovanje 
najdenih virov; Kako se lotiti znanstvenega pisanja?; Spletna anketa – zakaj, kako in kdaj?; Lektorske 
zagate diplomske naloge – adijo!; Ukrotiti besedilo z Wordom; PowerPoint predstavitev; Izvrsten 
zagovor diplomske naloge. Program je rezultat sodelovanja med Centrom za vseživljenjsko učenje 
MKL in Službo za razvoj in območnost.  
Doseženi cilji: 
Izvedli smo enajst delavnic, v skupnem obsegu 50 andragoških ur, udeleženci so v anketnih 
vprašalnikih zapisali zelo pozitivne povratne informacije, za udeležbo na delavnici se prijavi veliko 
kandidatov (35 prijav za 15 mest). 
 
41. Karierni coaching v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Na podlagi dosedanjih izkušenj smo nadgradili obstoječi program in ponudili tudi izvajanje 
individualnega coachinga in tako uporabnikom knjižnice ponudili dodatno storitev. Izvajali smo ga v 
Knjižnici Otona Župančiča in Knjižnici Fužine. Z delom v obliki individualnih srečanj smo motivirali 
brezposelne osebe pri doseganju konkretno zastavljenih ciljev, ki so usmerjeni v končno zaposlitev. 
Glede na potrebe smo prilagajali število srečanj. V projekt se je vključilo 59 posameznikov, od tega je 
bilo 33 brezposelnih oseb, 15 zaposlenih, 6 samostojnih podjetnikov, 3 študentje in 2 tuja brezposelna 
državljana. Izobrazbena struktura uporabnikov je bila: 34 z univerzitetno, 17 s štiriletno strokovno ali 
splošno, 2 s poklicno, 2 z osnovnošolsko, 1 višjo strokovno izobrazbo in 3 s podiplomsko stopnjo 
izobrazbe.  
Doseženi cilji: 
V projekt smo vključili obe ciljni skupini: brezposelne osebe v starostni skupini od 18 do 55 let ter 
zaposlene, ki si želijo razvijati poklicno kariero. Skupno je bilo izvedenih 151 individualnih srečanj v 
skupnem obsegu 275 ur.  
 
42. Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije / CVŽU LUR 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V primerjavi z letom 2011 je največja sprememba na projektu formalni zaključek delovanja petih od 
osmih Točk vseživljenjskega učenja (TVŽU) in zaključek izvajanja izobraževanj s strani zunanjih 
izvajalcev, oboje s pričetkom novega poročevalskega obdobja 01. 09. 2012. 
V letu 2012 so se urniki delovanja TVŽU večkrat spremenili glede na obisk udeležencev, kadrovske 
možnosti in načrt delovanja točk v elaboratu projekta. Od 01. 01. do 31. 08. 2012 smo izvajali 
svetovalno in izobraževalno dejavnost na vseh osmih TVŽU, od 01. 09. do 31. 12. 2012 pa v skladu z 
elaboratom le še na treh TVŽU v Knjižnici Rudnik, Knjižnici Šiška in Knjižnici Bežigrad (zaradi velikega 
obiska in zanimanja udeležencev se mentorstvo izmenično izvaja v Knjižnici Bežigrad in Knjižnici 
Jožeta Mazovca). V knjižnicah, kjer od 01.0 9. 2012 ni več prisotnega mentorja iz projekta CVŽU LUR, 
smo izvajali uvajalne programe za mentorje TVŽU iz samih knjižnic. 
Od 01. 01. do 29. 02. je bila za polovični delovni čas zaposlena še ena mentorica na TVŽU, tako smo 
omogočili mentorsko in svetovalno dejavnost na najbolj obiskanih TVŽU vsak teden. V tem času je na 
TVŽU v Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Bežigrad, v Cankarjevi knjižnici Vrhnika in Knjižnici Litija 
tako potekalo mentorstvo za udeležence vsak teden. Na TVŽU v Knjižnici Rudnik in Knjižnici Šiška, v 
Matični knjižnici Kamnik in Knjižnici Domžale pa je potekalo mentorstvo vsakih 14 dni. Če bi bila na 
projektu stalno zaposlena dva mentorja, bi lahko pokrili potrebe in želje vseh udeležencev po učenju, 
vendar zaradi omejitev finančnih sredstev projekta to ni bilo možno. 
Za udeležence smo organizirali različna izobraževanja, od računalniških in jezikovnih tečajev do 
ustvarjalnih delavnic. Celotno ponudbo tečajev, delavnic, predavanj, mentorstva in druge novice 
objavljamo na spletnem portalu www.cvzu-lur.si. Zaradi prepovedi sklepanja avtorskih pogodb smo 
izvedli manj načrtovanih izobraževanj, zato je bil na nekaterih točkah manjši obisk in manj izvedenih ur 
izobraževalnega programa od načrtovanega. 
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Obisk na točkah vseživljenjskega učenja: 
 

ORGANIZACIJA št. udeležencev 
načrtovano št. 
udeležencev 

št. ur 
načrtovano 

št. ur 
MKL Knjižnica Bežigrad* 394 240 243 288 
MKL KPV Knjižnica Rudnik* 122 240 192 288 
MKL Knjižnica Šiška* 261 240 257 288 
MKL Knjižnica Jožeta Mazovca 193 160 129 192 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 552 160 171 192 
Knjižnica Litija 183 160 132 192 
Matična knjižnica Kamnik 224 160 150 192 
Knjižnica Domžale 113 160 98 192 
* V teh knjižnicah smo izvajali svetovalno in izobraževalno dejavnost vse leto, v ostalih pa le do 31. 08. 2012. 
 
Prednost projekta je omogočanje in spodbujanje brezplačnega vseživljenjskega učenja med ranljivimi 
skupinami prebivalcev. Prednost je tudi način izobraževanja in svetovanja, mentor z udeleženci dela 
individualno, tako so učne vsebine, cilji, hitrost učenja prilagojeni posamezniku, veliko višja je učna 
motivacija in odgovornost za učenje. Mentorstvo je velika prednost za popolne začetnike, ki tako lažje 
premagajo strah pred računalnikom ter za tiste, ki jim ne ustrezata ne skupinsko ne popolnoma 
samostojno učenje. 
Doseženi cilji: 
- Točke VŽU delujejo v okoljih z neustrezno oziroma nezadostno ponudbo različnih oblik 

vseživljenjskega učenja in samostojnega učenja, štiri točke so izven Ljubljane. 
- Udeleženci učinkovito izboljšujejo znanja ter s tem pridobivajo na kvaliteti življenja. 
- Vzpodbujanje novih oblik izobraževanja z uporabo računalniških programov za učenje tujih 

jezikov, uporabo svetovnega spleta za učenje in iskanje informacij. 
- S pridobivanjem novih znanj se veča socialna vključenost in povezovanje državljanov. 
- Točke predstavljajo tudi odlično priložnost za promocijo vseživljenjskega učenja ter povezovanje 

ponudnikov in uporabnikov različnih oblik neformalnega učenja. Pri tem gre za sodelovanje vseh 
partnerjev v projektu in za sodelovanje na nivoju mreže 16 Točk VŽU v Ljubljanski urbani regiji. 

 
43. Lady caffe 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V začetku leta 2012 smo skupaj s partnerji pripravili projekt in oddali razpisno dokumentacijo za 
prijavo v okviru programa Grundvig Učna partnerstva. Financiranje je bilo odobreno partnerskim 
organizacijam iz Bolgarije, Italije, Španije, Latvije, Irske, Turčije, Romunije in Slovenije. S sodelujočimi 
partnerskimi organizacijami bomo izmenjali primere dobrih praks pri neformalnem izobraževanju žensk 
45+, s poudarkom na računalniškem opismenjevanju. V okviru projekta bomo v dveh letih izpeljali 
dvanajst mobilnosti, od tega štiri mobilnosti udeležencev v izobraževanju odraslih. V oktobru smo imeli 
prvo srečanje partnerjev v Bolgariji, na katerem smo predstavili partnerske organizacije, dogovorili 
pravila dela, pripravili terminski načrt prihodnjih srečanj in si razdelili glavne naloge. Obiskali smo tudi 
številna društva, nekaj knjižnic in šol ter kulturnih in turističnih znamenitosti. Srečanja sta se udeležili 
dve sodelavki iz MKL. V okviru internega natečaja je vsak od partnerjev pripravil predlog logotipa 
projekta. Po glasovanju je zmagal logotip, ki ga je pripravila oblikovalka v MKL. 
Doseženi cilji: 
- izobraževalne aktivnosti za ciljno skupino ženske 45+, 
- razvijanje mednarodnega sodelovanja,  
- promocija dejavnosti MKL v tujini in širjenje primerov dobrih praks iz MKL,  
- pridobitev dodatnih finančnih sredstev na področju izobraževanja uporabnikov. 

 

Ostali projekti 
 
 
44. Knjiga za vsakogar (nadaljevanje SPK) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Knjiga za vsakogar je združevala slovenske splošne knjižnice pri skupni skrbi za spodbujanje branja in 
nakupa kvalitetne literature. Projekt se je pričel leta 2010 v sklopu Ljubljana – svetovna prestolnica 
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knjige. Že od začetka projekta je MKL prevzela organizacijo in koordinacijo med organizatorjem – 
Oddelkom za kulturo MOL, založniki izdanih del za prodajo in med vsemi sodelujočimi knjižnicami. 
Projekt prodaje knjig se je zaključil konec maja 2012. 
Projekt v letu 2012 sicer ni ponovil svojega uspeha kot v prejšnjih dveh letih,  je pa okrepil zavest o 
tem, da so knjižnice središča branja in bralne kulture in tako odprl nov pogled na splošne knjižnice, 
kjer se dobre knjige ne le izposoja,  temveč jih je mogoče tudi kupiti. 
Doseženi cilji: 
Kvalitetno sodelovanje med knjižnicami pri skupnem nacionalnem projektu, vzpostavljeno sodelovanje 
z založbami, povečana prodaja kvalitetnih knjig, povečano branje med odraslimi in povečana 
prepoznavnost knjižnice. 
 
45. Projekt ICORN (projekt izven rednega programa MKL)  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 vstopila v Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane 
pisatelje (ICORN) in se zavezala, da bo nudila zatočišče pisateljem, ki so v svojih državah preganjani 
zaradi svojega literarnega in političnega delovanja. MKL se je ob tem odločila, da bo pri projektu 
sodelovala kot štipenditor in s tem v svojo dejavnost vključila sodelovanje z gostujočimi pisatelji iz 
mreže ICORN. Namen štipendij je spodbujanje ustvarjanja in zagotavljanje pogojev za delo in življenje 
preganjanim pisateljem, ki ju za gostovanje v Ljubljani predlaga mednarodna mreža mest zatočišč za 
preganjane pisatelje ICORN, dokončno pa jo potrdita Slovenski center PEN in MOL. 
Doseženi cilji: 
V letu 2012 je MKL na osnovi posebnih sredstev MOL štipendirala in s tem omogočila nemoteno delo 
dvema maroškima avtorjema (pisateljici in novinarki Zineb El  Rhazoui in pisatelju Amarju Aliju). 
 
46. Trubarjeva hiša literature je v letu 2012 postala del mreže Mestne knjižnice Ljubljana. 
Poročilo o izvedbi programa THL, ki v prihodnje ne bo več obravnavana kot poseben projekt, ampak 
kot del redne dejavnosti MKL, je v posebni prilogi tega poročila. 
 
 

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

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

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

- Z integracijo THL v mrežo MKL se je povečalo število skupnih aktivnosti. 
- V letu 2012 beležimo 10 prijav na nacionalne in mednarodne razpise, prek projektov knjižnica 

vstopa v različna partnerstva, in sicer tako, da v že obstoječa partnerstva vključuje svoje vrednote 
in poslanstvo ali pa da sama sistematično gradi nova partnerstva. Povečuje se število zaposlenih, 
ki sodelujejo v slovenskih in mednarodnih projektih. 

- Promocija knjižnice prek medijev je bila v letu 2012 zelo uspešna (221 objav in prispevkov, 219 
objav in prispevkov v letu 2011). Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi 
odmevnimi prireditvami, za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki uporabljamo  
spletno stran, prek elektronskega naslova info@lj.sik.si smo uporabnikom posredovali 405 (250 v 
letu 2011) odgovorov. 

- Za različne projekte je MKL načrtno pridobivala sponzorje. 
- Organizirano smo obveščali medije – izvajanje aktivnosti na podlagi letnega načrta promocije 

2012. 
 
Sodelovanje  
 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2012 vzpostavila različne oblike sodelovanja s približno 550 
organizacijami, podjetji, združenji, društvi in posamezniki (350 v letu 2011). Podroben pregled 
sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov je podan v PRILOGI 18): 
- Sodelovanje s Centrom za razvoj knjižničarstva pri NUK, Ministrstvom za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport in JAK, s knjižnicami v Ljubljani in drugod po Sloveniji, z Združenjem SK Slovenije, 
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DBL, ZBDS, Sekcijami pri ZBDS in Bralnim društvom Slovenije, Pedagoško in Filozofsko fakulteto 
(Oddelkom za biblikotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ). 

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

- Sodelovanje z vzojnoizobraževalnimi ustanovami: vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. 
- Sodelovanje s številnimi ustanovami, ki deluejo na prodročju kulture: muzeji, galerijami, glasbenimi 

ustanovami, arhivi, društvi.  
- Sodelovanje knjižnic in servisov (Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje, Točke 

vseživljenjskega učenja) z različnimi subjekti na lokalni in nacionalni ravni (ACS), ki se ukvarjajo z 
neformalnim izobraževanjem in priložnostnim učenjem odraslih.  

- Sodelovanje z ustanovami, ki skrbijo za seniorje in sodelovanje z ustanovami, ki so namenjene 
ljudem s posebnimi potrebami. 

- Sodelovanje na različnih sejmih, festivalih, bazarjih: Sejem Informativa, Kulturni bazar, Festival za 
tretje življenjsko obdobje, Knjižni sejem, Festival Bobri, Festival Muza. 

- Sodelovanje območnih enot in krajevnih knjižnic s četrtnimi skupnosti MOL in občinami 
ustanoviteljicami. 

- Sodelovanje krajevnih knjižnic z občinskimi kulturnimi, turističnimi in športnimi društvi ter 
sodelovanje na lokalnih prireditvah. 

 
Mednarodno sodelovanje 
- Slovanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi 

(Slovanska knihovna) tri do štirikrat na leto. 
- Sodelovanje z Ruskim centrom znanosti in kulture pri različnih aktivnostih (izobraževanje 

knjižničarke, gradivo v ruskem jeziku, prireditve). 
- Sodelovanje z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo (cikel ruskega filma). 
- Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS) je slovenski predstavnik v mreži 

Euroguidance, ki povezuje različne sisteme poklicnega svetovanja v evropsko mrežo svetovalnih 
centrov. V okviru študijskega obiska Academia je NCIPS vključil v projekt tudi Borzo dela MKL, ki 
organizira vodeno predstavitev servisov MKL in enote KOŽ za tuje poklicne svetovalce.  

- Sodelovanje z Wissensturm, Volkshochschule – Stadtbibliothek iz Linza pri izvedbi individualne 
mobilnosti v programu Grundtvig (avgust –september 2012). 

- Sodelovanje s sedmimi partnerji v projektu Lady cafe: CEPA Son Canals (Španija), Regionalna 
narodna biblioteka “Petko Rachev Slaveikov” (Bolgarija), Monaghan County Library Service (Irska), 
Comune di Ardore (Italija), Naukšēnu novada pašvaldība (Latvija), Biblioteca Judeţeană „George 
Bariţiu” Braşov (Romunija), Günışığı Yaşlı Hizmet Merkezi (Turčija). 

- MKL je prijavila dejavnost Borze dela na razpis za mednarodno nagrado ERSTE Stiftung, ki se 
podeljuje na področju socialnih integracij.  

- Obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov iz drugih področij. 
- Sodelovanje s Shanghai City Library (letno daruje okoli 150 knjig), predstavniki mesta in knjižnice 

so obiskali  MKL 23. junija. 
- Sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in Hrvatskim centrom za dječju knjigu. 
- Sodelovanje z Učiteljskim fakultetom Sveučilištva v Zagrebu. 
- 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 BNF Centre national de la literature pour la jeunesse La Joie par les livres, Clamart - 
posredovanje informacij s področja slovenske mladinske književnosti. 

- Sodelovanje z IJB München (direktorica dr. Katja Wiebe je bila spomladi 2012 tudi na strokovnem 
obisku MKL in Pionirske). 

- Sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko (Priročnik 2012, tudi mentorsko 
strokovno delo za študentko pri pripravi diplomske naloge, literarni sprehod po Ljubljani za učitelje 
in učence). 

- Sodelovanje s Knjižnico pre mladež mesta Košice (Slovaška) – obisk na posvetovanju o 
promoviranju branja med najstniki in bibliopedagoškem delu z mladimi (konec novembra 2012) s  
promocijo »zlatih hrušk«, Priročnika, družabne igre Potovanje deklice Delfine. 

- Sodelovanje z veleposlaništvi v Sloveniji, kulturnimi ambasadami in različnimi kulturnimi društvi. 
- Mestna knjižnica Ljubljana je članica IFLA.  
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Promocija knjižnice  
 
Cilj promocije je poenotenje vseh postopkov delovanja, redno in sprotno obveščanje uporabnikov, 
partnerjev in širše zainteresirane javnosti o dejavnosti knjižnice ter večja prepoznavnost knjižnice v 
lokalnem in širšem okolju. 
V lanskem letu je bila najbolj odmevna in tudi dobro obiskana novinarska konferenca o uvedbi članske 
izkaznice Urbana, na kateri sta sodelovala direktorica MKL Jelka Gazvoda in župan MOL Zoran 
Janković. Konferenco smo pripravili 31. 05. 2012, pred začetkom uvajanja nove članske izkaznice v 
MKL. Udeležili so se je novinarji vseh pomembnejših medijev: Dela, RTV Slovenija, Slovenske 
tiskovne agencije STA, Radia Ekspres, Gea tv. Članki so bili objavljeni tudi v Žurnalu 24, Dnevniku in 
na portalih - MMC RTVSLO, Planet Siol net) ter v glasilu MOL Ljubljana.  
Dobro so bili medijsko pokriti tudi naslednji dogodki in prireditve: 
- 02. 04. 2012: Mednarodni dan knjig za otroke in podelitev nagrad Moja naj knjiga  
- 12. 04. 2012: Obisk in pogovor s kardinalom Francetom Rodetom v KOŽ 
- 11. 06. - 14. 09. 2012: Poletavci – poletni bralci 
- 05 - 10. 11. 2012: Teden Japonske kulture 
- 12. 12. 2012: Podelitev nagrad »zlata hruška«  
- Tačke pomagačke v KŠ 

 
V času od 1.1. do 31.12. 2012 smo zabeležili 221 člankov ter radijskih in televizijskih prispevkov o 
MKL ter omogočili 19 snemanj v prostorih knjižnic.  
 
Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice 
 
Uporabnike smo redno obveščali o prireditvah, strokovnih novostih in dejavnostih prek portala MKL, s 
plakati, zloženkami, obvestili na blagajniških izpiskih, prek spletne storitve Moja knjižnica, itd.  Redno 
izvajamo promocijo tudi prek socialnih omrežij Facebook in Twitter. Prav tako delimo mesečnike 
prireditev ter različne letake po lokalih v ožjem središču Ljubljane s pomočjo Društva za promocijo 
glasbe. 
Zelo dobro sodelujemo tudi z MOL, objavljamo najave dogodkov na spletni strani mestne občine 
Ljubljana.  
V lanskem letu smo pridobili geslo za vnos dogodkov na predvajalnike na avtobusih LPP, ki 
omogočajo večjo (brezplačno) promocijo naših dogodkov.  
Obveščanje o prireditvah poteka redno v vseh pomembnejših časnikih in internetnih medijih:  
- Delo-Deloskop  
- Dnevnik – Scena 
- Nedelo 
- Eljubljana.si 
- napovednik.com 
- MMC RTV Slovenija- Prireditve.info  
- ventilatorbesed.com,  
- airbeletrina.si 
- Portal Planet siol.net  
- Senior.info  
- Svet in ljudje (tiskana in spletna izdaja)  
- Revija Horizont 
- Kam v Ljubljani 
- KIC Ljubljana 
- Kralji ulice 
 
Redno objavljamo članke in napovedi prireditev krajevnih knjižnic v lokalnih občinskih glasilih: 
Ljubljana – glasilo MOL, Mostiščar (občina Ig), Glasnik (občina Škofljica), Naš časopis (občina 
Vrhnika), Kopitarjev glas (občina Vodice), Trobla (občina Velike Lašče) ter v Bukli, kjer imamo svojo 
redno mesečno rubriko s področja mladinske književnosti. 
Za interno glasilo MOL Urban informatorji trikrat letno pripravijo izbor treh najbolj izposojenih knjig v 
MKL. 
 
PRILOGA 18: Pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov 
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5.9 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih 
 
Nataša Bajuk 
‐ članica Sveta delavcev MKL 
 
Matjaž Bizjak 
‐ član Sveta delavcev MKL 
 
Tone Brlan  
‐ predsednik Sveta delavcev MKL 
 
Tanja Curhalek 
- članica Izvršnega odbora DBL 
- sindikalna zaupnica SVIZ MKL  
 
Marisa Čebular 
‐ članica področne delovne skupine za film in avdiovizualno kulturo Zavoda RS za šolstvo 
-sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Anja Frković 
- članica Častnega razsodišča DBL 
 
Jelka Gazvoda 
- predsednica Nadzornega odbora portala KAMRA 
- članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za pripravo strategije razvoja splošnih knjižnic za 
obdobje 2013-20120 
- članica Upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic 
 
Vanja Grabner 
‐ članica Strokovnega sveta MKL 
‐ članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Karolina Harjač Bricelj 
- namestnica predsednika Sveta delavcev MKL 
 
Vilenka Jakac Bizjak 
- članica Sveta MKL 
- vodja Strokovne komisije MOL za področje kulture 

Kamnikar Nataša 
‐ članica Sveta delavcev MKL 
 
Aleš Klemen 
‐ član Upravnega odbora Kalanovega sklada 
‐ član Nadzornega odbora DBL 
‐ član Strokovnega sveta MKL 
- predsednik Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri MIZKŠ 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
‐ predsednica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
‐ članica žirije in predsednica strokovne žirije za nagrado Izvirna slovenska slikanica 
‐ članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
 
Mateja Ločniškar Fidler 
 ‐ članica Komisije za katalogizacijo pri ZBDS 
 
Ida Mlakar 
‐ članica uredništva revije Ciciban in Cicido 
‐ članica žirije natečaja Evropa v šoli 
‐ članica upravnega odbora Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS 
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Marjana Moškrič 
‐ članica Društva slovenskih pisateljev 
- članica žirije za podelitev Desetnice, nagrade za najboljše mladinsko delo 
 
Lili Ozim 
‐ predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Kristina Picco 
- koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL  
- članica UO Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 
- članica žirije nagrade Večernica 
 
Milena Pinter 
- članica Strokovnega sveta Osrednje knjižnice Kranj 
 
Poljanšek Vera 
‐ članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Prednik Plantev 
‐ članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
‐ članica Izvršnega odbora Sekcije za izobraževanje in kadre pri ZBDS 
- članica Delovne skupine za pripravo koncepta kompetenčnih centrov pri NUK 
- članica Delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za pripravo strategije razvoja splošnih knjižnic 
za obdobje 2013-20120 
 
Veronika Rijavec 
 - članica Izvršnega odbora Sekcije za potujoče knjižnice 
 
Marijan Špoljar 
‐ predsednik Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Miro Tržan 
‐ član Sveta delavcev MKL 
 
Boris Zgonc 
‐ član Sveta delavcev MKL 
 
Teja Zorko 
‐ članica Izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
 
 
 

5.10 Bibliografija zaposlenih v MKL v 2012 
 
 
Strokovni in znanstveni članki 
ALGORITEM arene : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012. Mestna knjižnica 
Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Otrok in knjiga, 39 (85), 90-97. 
FRKOVIĆ, Anja. »My street« project: revealing the cultural heritageof Central Slovenia. VI Congreso 
Nacional de Bibliotecas Publicas / Europeana Conference. Dostopno na: 
http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/2012/CongresoBP/Comunicaciones/Mystreet.pdf.  
FRKOVIĆ, Anja, KLEMEN, Aleš. Model priprave in izvedbe projektov digitalizacije - primer 
osrednjeslovenske regije. Knjižnica, 56 (3), 21-40. 
HUDOLIN, Gašper, BIZJAK, Matjaž. Tržaška cesta. Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: 
Mestna knjižnica Ljubljana, 1 (2), 51-121. 
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KEMPERLE, Katja. Postavitev knjižnega gradiva na oddelku za otroke in mladino v splošni knjižnici. 
Knjižnica, 56 (1-2), 13-33.  
KLEMEN, Aleš. Ustreznost vsebinskih opisov dokumentov v online dostopnem knjižničnem katalogu. 
Knjižnica, 56 (1/2), 55-75. 
KOŠIČ HUMAR, Kristina. Materialno varstvo gradiva in ocena varovanja v Mestni knjižnici Ljubljana, 
enota Slovanska knjižnica. Materialno varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji. 
Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino, 59-
78. 
KOŠIČ HUMAR, Kristina. Pogoji za trajno varovanje gradiva? Primer Slovanske knjižnice. Znanje o 
domu in kulturni zakladi, skriti v knjižnicah. Karlovac: Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačič«, 72-77. 
KOŠIČ HUMAR, Kristina, PINTERIČ, Jana. Kongresni trg. Ljubljana med nostalgijo in sanjami. 
Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 1 (2), 7-49. 
MLAKAR, Ida. Simpozij ob 20-letnici Slovenske sekcije IBBY o prevajanju mladinske književnost. 
Knjižničarske novice, 22 (4/5), 8. 
PICCO, Kristina. Balada o Sneguročki: Svetlana Makarovič: Balada o Sneguročki. Ilustr. Anamarija 
Babić. Mladinska knjiga, 2012. Otrok in knjiga, 39 (84), 91-92.  
PICCO, Kristina. Moja naj knjiga 2012, poročilo. 20 let slovenske sekcije IBBY: 1992-2012. Ljubljana: 
Slovenska sekcija IBBY, Mestna knjižnica Ljubljana, 78-79. 
PICCO, Kristina. Nagrajene pisave: Dragica Haramija: Nagrajene pisave. Opusi po letu 1991 
nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov. Murska Sobota: Založba Franc-Franc, 2012. Otrok in 
knjiga, 39 (85), 97-98.  
POSTOPEK izdelovanja opominov v Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižničarske novice, 22 (6), 23-24. 
PRIMOŽIČ, Jurij. Opera. Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: MKL, 1 (1), 41-80. 
RATKOVIĆ, Manca, PICCO, Kristina in LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Strokovna ekskurzija v Kranj. 
Knjižničarske novice, 22 (7), 9-11.  
ŠINKO, Simona. Splošne knjižnice in izobraževanje odraslih. Andragoška spoznanja, 8 (3), 53-61. 
ŠINKO, Simona. Gibi govorijo v Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižničarske novice, 22 (11), 12- 13. 
ŠINKO, Simona. Iz Mestne knjižnice Ljubljana v Stolp znanja. Knjižničarske novice, 22(9), 27-28. 
ŠINKO, Simona. Kolaž izobraževanj za uporabnike v Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižničarske novice, 
22(8), 24-26. 
ŠINKO, Simona. Računalniška učilnica v Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižničarske novice, 22 (12), 1-2. 
ŠIPIČ, Maša, PEČENIK, Simona, KRIŽNIK PRIMOŽIČ, Nela: Glavni kolodvor Ljubljana. Ljubljana med 
nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 1 (1), 7-40. 
ZADRAVEC, Vojko. Knjiga vseh stvari ali kako se počuti mladinska literatura med verniki. Otrok in 
knjiga, 39 (84), 38-43. 
ZADRAVEC, Vojko. Moja naj knjiga 2012. Otrok in knjiga, 39 (84), 103-105. 
ZLATE hruške 2011. Otrok in knjiga, 39 (84), 78-81.  
ZORKO, Teja. Plečnikov Stadion. Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana, 1 (1), 81-113. 
 
Neobjavljeni referati in predstavitve 
FRKOVIĆ, Anja, KLEMEN, Aleš. Model priprave in izvedbe projektov digitalizacije - primer 
osrednjeslovenske regije. Ljubljana v BiTih - BiTi v Ljubljani: 1. Ljubljanski kongres digitalizacije 
kulturne dediščine, 16.5.2012. 
KOŠIČ HUMAR, Kristina. Predstavitev Slovanske knjižnice študentom bibliotekarstva. Filozofska 
fakulteta, Ljubljana, 7.3.2012. 
ŠPOLJAR, Marijan. Biblioterapija v pop kulturi. Referat na 8. Strokovnem srečanju z mednarodno 
udeležbo Knjižnica – središče znanja in zabave. Karlovac, 17.9.2012. 
VOVK, Urban. Uvodni referat. »Tržnica slovenske literature«, sestanek prevajalcev, založnikov in 
posrednikov, 6.9.2012. 
ZORKO, Teja. Predstavitev domoznanskega projekta Kulturna dediščina za družine. Strokovna sreda, 
Mestna knjižnica Ljubljana, 12.9.2012. 
 
Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
KEMPERLE, Katja. Bibliografija mladinskih knjižnih izdaj Kajetana Koviča. V: Kovič, Kajetan: Kako se 
vrtijo ure : izbrano delo za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga, 261-264. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci. V: Algoritem arene: priročnik 
za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2011. Ur. 
Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo, 9-13.  
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MLAKAR, Ida. Knjižničarji pravljičarji na mladinskem oddelku splošne knjižnice. V: Za pravljice 
odklenjene ključavnice. Maribor: Mariborska knjižnica, 135-144. 
MLAKAR, Ida, PICCO, Kristina in ZADRAVEC, Vojko. Algoritem arene. V: Algoritem arene: priročnik 
za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2011. Ur. 
Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo, 4-8.  
ZORKO, Teja: Uvodnik. V: Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 
1 (1), 5. 
ZORKO, Teja: Uvodnik. V: Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 
1 (2), 5. 
 
Uredniško delo 
FAJDIGA, Pablo Juan, ZORKO, Teja (ur.). Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana, 1 (1).  
FAJDIGA, Pablo Juan, ZORKO, Teja (ur.). Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana, 1 (2).  
 
Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena besedila 
BRKINJAČ, Mojca. Fotografska razstava z naslovom »Poti«. Glasnik občine Škofljica, 19 (3), 17. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-1, 17. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-2, 14-15. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-3, 18-19. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-4, 25. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-5, 31. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-6, 18-19. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-7, 26-27. 
GREGORIČ, Marija: Primičev dan. Glasnik občine Škofljica, 19 (5), 13. 
JERAJ, Alenka. 30. Govekarjev  večer. Mostiščar, 18 (5), 14. 
KAVČIČ, Tadeja. 28. Govekarjev večer. Mostiščar, 18 (3), 23. 
KAVČIČ, Tadeja. 32. Govekarjev večer; Druženje s slikarko in pesnico Zdenko Vinšek Faganel. 
Mostiščar, 18 (2012) 7, 19. 
KAVČIČ, Tadeja. 33. Govekarjev večer; Predstavitev knjige Medvedja kraljica avtorja Andreja Rijavca 
ter odprtje razstave slik Julijane Peršič. Mostiščar, 18 (8), 15. 
KAVČIČ, Tadeja. Knjižnico Ig sta obiskala Ciciuhec in Zvezdica Zaspanka. Mostiščar, 18 (5), 18. 
KAVČIČ, Tadeja. Pestro novembrsko dogajanje v Knjižnici Ig. Mostiščar, 18 (9), 12. 
KAVČIČ, Tadeja. Povabilo v knjižnico. Mostiščar, 18 (2), 19-20. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Kaj pripravljajo. Delo, 54 (100), 18. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Praznik čebelice 2012, spomin na Kristino Brenkovo, nova družabna 
igra in še marsikaj. Bukla, 8 (82-83), 30-31.  
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Praznik slovenske slikanice – ''nagrada Izvirna slovenska slikanica 
2012 za nagrado Kristine Brenkove''. Bukla, 8 (77), 35.  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Arhitektura. Ciciban, 67 (6).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Čutila. Ciciban, 68 (3).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Grimmove pravljice. Ciciban, 68 (4).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Kam gredo odpadki? Ciciban, 67 (8).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Ovce in jagenjčki, koze in kozlički. Ciciban, 68 (1).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Pasji ljubljenčki. Ciciban, 67 (7).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Pojdimo v gledališče. Ciciban, 67 (9).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Poletje. Ciciban, 67 (11/12).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Radi raziskujemo svet. Ciciban, 67 (5).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: S črkami v šoli in na pikniku. Ciciban, 68 (2).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Žuželke. Ciciban, 67 (10).  
MLAKAR, Ida. O Pol zdravja v leposlovju za otroke in mladino. Bukla, 7 (72-73), 34-35.  
MLAKAR, Ida. Zgodbe o družinah za družinsko branje. Bukla, 7 (79-80), 42-43.  
PICCO, Kristina. Algoritem arene: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012. Bukla, 8 
(84/85), 58-59. 
PICCO, Kristina. Desetnica za Lainščkov mišji par: povezanost besedila, slike in glasbe. Delo, 54 
(151), 14. Dostopno tudi na: http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/desetnica-za-lainsckov-misji-
par.html. 
PICCO, Kristina. Posebnež, ki ''ničesar ne pogreša'': gospod Filodendron, drugič. Delo, 54 (104), 14.  
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PICCO, Kristina. Potencial s spodletelim koncem : nov roman kresnikovega nagrajenca. Delo, 54 (42), 
14. Dostopno tudi na: http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/zlati-zob-potencial-s-spodletelim-
koncem.html. 
PICCO, Kristina. Pravljice za skupno družinsko branje: poklon otroški duši. Delo, 54 (89), 17.   
PICCO, Kristina. Slikanice za mladostnike in odrasle. Bukla, 8 (76), 35.  
PICCO, Kristina. Z večernico obsijane knjige v luči izposoje. Večer, 68 (217), 8.  
RIJAVEC, Veronika. Poletavci – poletni bralci, Ljubljana – glasilo mestne občine Ljubljana, 17 (6), 45. 
RIJAVEC, Veronika. Poletje v Mestni knjižnici Ljubljana, Ljubljana – glasilo mestne občine Ljubljana, 
17 (5), 44. 
RIJAVEC, Veronika. Filmobus – poletni literarni kino, Potujoče novice, 7 (1), 12-13. 
SOPKO, Sabina. Pravljična joga v Knjižnici Ig. Mostiščar, 18 (9), 23. 
ŠINKO, Simona. Iz Mestne knjižnice Ljubljana po znanje v Stolp znanja. E-novičke Andragoškega 
centra Slovenije, november 2012, 17. Dostopno na URL: http://arhiv.acs.si/e-
novicke/2012/november.pdf.   
ŠPORAR, Martina. Naš prvi obisk v knjižnici Prežihovega Voranca. Rudniška četrtinka, IX (1), 7. 
ŠUBIC ZALEZINA, Špela in REPA, Jasna. Medgeneracijske zgodbe iz Središča za samostojno učenje 
v Mestni knjižnici Ljubljana. E-novičke Andragoškega centra Slovenije, december 2012, 23. Dostopno 
na URL: http://arhiv.acs.si/e-novicke/2012/december.pdf.  
VIDMAR-MEDERAL, Alma. Ciciuhec v knjižnici Škofljica. Glasnik občine Škofljica, 19 (6), 24. 
VIDMAR-MEDERAL, Alma. Občina Škofljica zagotavlja pogoje za uspešno delovanje Knjižnice 
Škofljica. Glasnik občine Škofljica, 19 (2), 25-26. 
VINŠEK, Zdenka. 31. Govekarjev večer v knjižnici Ig. Mostiščar, 18 (6), str. 18. 
VOVK, Urban. 1970–1991–2012. Pogledi, 3 (19).  
VOVK, Urban. Bombažna trava v sušni dobi. Pogledi, 3 (5), 20. 
VOVK, Urban. Izpoved bivšega žiranta. Pogledi, 3 (11), 6-7. 
VOVK, Urban. Kaj (je) pravi čudež? Pogledi, 3 (12), 20. 
VOVK, Urban. Vojna vihra je skočila čez potok (Knjiga in moje življenje). Bukla, 8 (77).  
ZADRAVEC, Vojko. Svet je vasica, kaj je naslednje? Bukla, 8 (78), 27.  
 
Objavljene publikacije 
20 let slovenske sekcije IBBY: 1992-2012. Ljubljana: Slovenska sekcija IBBY, Mestna knjižnica 
Ljubljana. 
ALGORITEM arene: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012: pregled knjižne produkcije 
za mladino iz leta 2011. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec , Ida Mlakar. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
KULTURNA dediščina za družine – Baron Anton Codelli. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
KULTURNA dediščina za družine – Naši gasilci. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
KULTURNA dediščina za družine – Nove stare otroške igre. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
KULTURNA dediščina za družine – Poznaš Ljubljanski grad? Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana, 1 (1).  
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana, 1 (2).  
POTOVANJE deklice Delfine [Garnitura]: didaktična igra v spomin pisateljici in urednici dr. Kristini 
Brenkovi. Ideja Vojko Zadravec, Ida Mlakar. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
VOVK, Urban: Res neznosna resnobnost!?: Trije eseji o Kuciju. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo 
Literatura. 
 
 

5.11 Knjižnica v medijih 
 
MESTNA KARTICA URBANA: 
 
1.3.2012:   Izposoja knjig z urbano se ni mogoča. Dnevnik, 10. 
3.3.2012:   Oštrbenk, Nina: Z urbano še ne v knjižnico. Težave. Zamuda,ker je treba novi sistem 
nadgraditi. Žurnal24.si, 11. 
6.3.2012:   MKL še brez urbane. Radio 1, regionalne novice, ob 11.00 
30.5.2012: Z urbano v knjižnico. Žurnal24 (Popotnik 24), 29. 
31.5.2012: Knjigo si boste lahko izposodili z Urbano. Žurnal24.si 
31.5.2012: Po novem tudi v knjižnico z Urbano. Finance.si 
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31.5.2012: Gregorka, Andreja, Petra Rupnik: Z Urbano po knjigo, Jelka Gazvoda. Radio Ekspres, ob 
10.00. 
31.5.2012: Kozel, Suzana: Z urbano po novem še v knjižnico. SLO 1, Slovenska kronika ob 19.30. 
31.5.2012: Z Urbano po novem še v knjižnico. 24ur.com 
31.5.2012: V Mestno knjižnico Ljubljana po novem s kartico Urbana. Dnevnik.si 
31.5.2012:  Pengov Bitenc, Aljaž: Z Urbano v ljubljanske knjižnice. Radio KAOS 
31.5.2012: Vodeb, Jasmina: Z Urbano po knjigo. Slovenska tiskovna agencija. 
31.5.2012: Kosec, Tina: Z Urbano po knjigo. Slovenska tiskovna agencija. 
31.5.2012: V Mestno knjižnico Ljubljana po novem s kartico Urbana. Delo.si. 
31.5.2012: Urbana. Prihaja tudi v knjižnico. Radio1.si. 
31.5.2012: Z urbano odslej tudi v knjižnico. RTVSLO.si. 
1.6.2012:   Leban, Nadja: S kartico Urbana po knjige, Gea TV. 
1.6.2012:   Urbana v MKL. Ljubljana.si. 
1.6.2012:   Krajčinović, Nina: Z urbano po knjigo. Delo, 13. 
Junij 2012: Urbana tudi članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana. Glasilo mestne občine Ljubljana, 
letnik XVII, številka 6, junij 2012, 43. 
14.6.2012: Urbana sedaj omogoča izposojo tudi v Mestni knjižnici Ljubljana (MKL). Uporabnastran.si. 
27.8.2012: Urbana že v mestnih knjižnicah. Dnevnik.si. 
27.8.2012: Prosenc, Aiken Veronika: Mestna kartica Urbana, izjava V. Rijavec, Radio Slovenija, 1. 
program, ob 13.00 
15.10.2012: Urbana, izjava Jelke Gazvoda. Radio Ekspres, ob 6.45. 
29.11.2012: Žibert, Andreja. Urbana znova pod drobnogledom. Delo (Ljubljana), 12. 
5.12.2012:  Žibert, Andreja: Uspešnica za zaslužkarje. Delo (Ljubljana), 13. 
 
2. APRIL – MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE IN PODELITEV NAGRAD MOJA 
NAJLJUBŠA KNJIGA: 
 
27.3.2012: Plahuta Simčič, Valentina: Približno tretjina mladinskih knjig je dobrih. Delo, (Kultura in 
družba), 15.  
1.4.2012: Senčar, Eva: In kaj bi rekel Andersen? Mednarodni dan knjig za otroke. Nedelo (Po 
Sloveniji), 8. 
2.4.2012: 2. april, Mednarodni dan knjig za otroke. TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, ob 7.00 
2.4.2012: Prireditev ob 2. aprilu v KOŽ. Radio Slovenija, Val 202, ob 8.20. 
2.4.2012: Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke tudi nagrade za najljubšo knjigo. Dnevnik (Kultura), 
15. 
2.4.2012: Gnezda, Veronika: Mednarodni dan knjig za otroke in podelitev nagrade Moja najljubša 
knjiga v KOŽ.  Radio Slovenija, Val 202, oddaja Kulturnice, ob 14.00. 
2.4.2012: Mednarodni dan knjig za otroke in podelitev nagrade Moja najljubša knjiga v KOŽ.  Radio 
Slovenija, 3. Program, Poročila – kultura, ob 16.00. 
2.4.2012: Tušar, Magda: Moja najljubša knjiga. Radio Slovenija, 1. program, ob 18.00. 
2.4.2012: S prireditvijo v KOŽ obeležili praznik otroške knjige. Planet Siol Net/STA, 2.4.2012. 
www.siol.net. 
2.4.2012: »Kadar zgodbe beremo, pripovedujemo ali poslušamo, urimo svojo domišljijo«. 2. april, 
praznik otroške knjige. MMC RTV SLO/STA. 
2.4.2012: Kozel, Suzana: Na Andersenov rojstni dan »praznujejo« mladinske knjige. TV Slovenija, 
Dnevnik, 1. program, ob 19.30. 
2.4.2012: Danes obeležujemo mednarodni dan knjig za otroke. Dnevnik, POP/Kultura, 
www.dnevnik.si. 
2.4.2012: Blazno resno o šoli in Grozni Gašper najljubši knjigi slovenskih mladih bralcev, SiOL.net 
2.4.2012: Na Andersenov rojstni dan "praznujejo" mladinske knjige. SLO 1, Poročila ob 19.30. 
3.4.2012: Bratož, Igor: Z zgodbami lažje najdemo srečo. Dan knjig za otroke. Delo (kultura), 18. 
6.4.2012: Tušar, Magda: Kulturni fokus o mladinski književnosti in 2. Aprilu, Darja Lavrenčič Vrabec, 
Tilka Jamnik, 1. Program Radio Slovenija ob 20.00 
7.4.2012: Jubilej slovenske sekcije IBBY in 2. April. Darja Lavrenčič Vrabec, Kristina Picco, 3. 
Program Ars Radio Slovenija. 
 
POLETAVCI – POLETNI BRALCI: 
 
1.5.2012:  Rijavec, Veronika: Poletje v Mestni knjižnici Ljubljana. Ljubljana. Glasilo Mestne občine 
Ljubljana, letnik XVII, št. 5, maj 2012, 44. 
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22.6.2012: Mestna knjižnica Ljubljana: Poletavci - poletni bralci. Ljubljana.si 
22.6.2012: Krajčinović, Nina: Pestro tudi med počitnicami.  Delo (Ljubljana), 13. 
25.6.2012: Projekt Poletavci vabi mestno mladino k branju. Delo.si  
27.6.2012: Poletavci – mladi poletni bralci. City Magazine.si. 
27.6.2012: Postani poletavec – poletni bralec! Junior.si – National Geographic Junior. 
26.7.2012: Poletavci - poletni bralci. Ljubljana.si 
8.8.2012:  Peternel, Pečauer, Helena: Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran. Delo (Panorama), 
11. 
26.9.2012: Dan za poletavce. Prireditve.info. 
27.9.2012: Bansi poroča: Vabljeni na prireditev Dan za proletavce. RTVSLO.si 
 
MESTO BERE: 
 
1.4.2012: Projekt Mesto bere tudi za distrofike. Mavrica aktivnega življenja. 
1.5.2012: Grubar Praček, Nataša: Dan Mestne knjižnice Ljubljana in zaključek prvega leta projekta 
Mesto bere. Ljubljana.  Glasilo Mestne občine Ljubljana, letnik XVII, št. 5, maj 2012, 44. 
28.5.2012: Jutri se bo končal projekt Mesto bere. Delo.si 
29.5.2012: MMC RTVSLO/STA: Ljubljana rada bere, vse bolj tudi Slovence. RTVSLO.si 
30.11.2012: Sosedi pišejo ... Mesto bere. Pogledi.si 
12.12.2012: Naše mesto bere! Ej!ka kult. Ejkartica.worldpress.si 
 
POGOVOR S KARDINALOM FRANCETOM RODETOM: 
 
12.4.2012: Rode: Napovedana stavka dokaj nenavadna odlocitev sindikatov. SiOL.net 
12.4.2012: Franc Rode: Tudi Cerkev mora prispevati k izboljšanju financ. RTVSLO.si 
12.4.2012: Rode o Zvonu 1 in 2: To je lokalni spodrsljaj. 24ur, ob 19.00 
13.4.2012: Ivelja, Ranka: Franc Rode: Slovenci so izgubili občutek za sakralno. Dnevnik, 20. 
13.4.2012: VIDEO: "V Rimu je lažje, kot je bilo v Ljubljani" Vecer.com 
16.4.2012: Slovenija nima alternative. Demokracija, april, let.17 (2012), 15. 
17.4.2012: Hrastar, A. Mateja: Cathrine Deneuve je čudovita ženska. Jana, 14-15. 
22.4.2012: Cerkev ne išče senzacij. Druzina.si 
26.4.2012: Nežmah, Bernard: dr. Franc Rode kardinal. »V zgodovini cerkve so samostani izredno 
dobro gospodarili, kar je bila tudi njihova nevarnost, saj so s tem zelo obogateli«. Mladina, (17-18), 42 
– 47.  
 
TEDEN JAPONSKE KULTURE V MKL: 
 
1.11.2012: Svet med nami: Teden japonske kulture v MKL. MojaObcina.si. 
3.11.2012: Teden japonske kulture v MKL. AnimeSlovenija.si 
5.11.2012: Gnezda, Veronika: Teden japonske kulture v MKL. Izjava Vesna Trobec. Radio Slovenija, 
1. program, ob 13.00. 
5.11.2012: Spreitzer, Vesna: Teden japonske kulture v MKL. Izjava Vesna Trobec. Radio Slovenija, 3. 
Program Ars, ob 16.10. 
5.11.2012: Od origamija do kaligrafije – spoznavanje japonske kulture zahteva svoj čas. RTVSLO.si 
5.11.2012: Ljubljana v znamenju japonske kulture. Siol.net 
5.11.2012: Teden japonske kulture – razstava japonskih lutk. Napovednik, november 2'12,  
5.11.2012: Ljubljanske knjižnice ta teden v znamenju japonske kulture. Mislislovensko.si. 
5.11.2012: Tušar, Magda: Mestna knjižnica Ljubljana v tednu Japonske kulture, izjava Vesna Trobec. 
Radio Slovenija, 1. program, 18.00.  
7.11.2012: Japonska kultura v Knjižnici Šiška. Infodrom, TV Slovenija 1. Program, ob 18.00 
 
PODELITEV NAGRAD ZLATA HRUŠKA: 
 
10.2.2012: Pfajfar, Nina. (2012). Zlate hruške za otroško in mladinsko književnost. Mentor : revija za 
vprašanja literature in mentorstva, 33(1-2), 136-137. 
12.12.2012: Motnikar, Vlado: Podelitev zlatih hrušk.  Radio Slovenija, 3. Program Ars, Svet kulture ob 
13.00 
12.12.2012: Kontrec, Melita: Praznik zlatih hrušk. SLO 1, Infodrom 
12.12.2012: Levičnik, Maša: Zlata hruška. TV Slovenija 1. Program,  Kultura po Odmevih ob 22.00 
12.12.2012: Močnik, Peter: Podelitev nagrad zlata hruška. Radio Slovenija, 1. Program, ob 18.15 
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12.12.2012: Jaklič, Tanja: Dobra letina zlatih hrušk. Delo.si 
13.12.2012: STA: Podeljene zlate hruške. Večer (Kultura), 14. 
13.12.2012: In zlato hruško dobi...SiOL.net 
 
TAČKE POMAGAČKE: 
 
9.3.2012: Mljač, Natalija: Branje psu je odlična terapija. Slovenske novice (priloga Na zdravje), 19. 
1.5.2012: Vrenk, Hočevar Nadja:Beremo s tačkami. Moj pes, 38-39. 
1.6.2012: Krpič, Marta: Psi so dobri poslušalci. Naša žena, 6/2012, 30 - 31. 
15.11.2012: Grujičić, Petra: Pes je veliko bolj dragocen poslušalec od mame. Delo (Panorama), 22. 
16.11.2012: Bogataj, Robert: Tačke v Knjižnici Šiška. Radio Slovenija,  1. program, oddaja Od muhe 
do slona, ob 11.45 
11.12.2012: Sraka, Jenny:  Šapa je carica.  Delo, priloga Ona. 
14.12.2012: Antončič, Tina: Tačke v knjižnici. Televizija Slovenija,  1. program, oddaja  Infodrom,  ob 
18.00 
 
BRANJE IN LITERATURA: 
 
9.2.2012: Golubov, Suzana: Obisk knjižnic in izposoja knjig naraščata. Lisa, (7) 2012, 6 
10.2.2012: Slovenian library creates suprise book pack based on genre. Springwise.com 
12.2.2012: Rašl, Nataša: Sanjske bukle, izjava Anton Brlan, Radio Slovenija, 1. program, med 5.00 in 
8.00. 
10.2.2012: Krajnc, Matej. (2012). Pregled literarnih nagrad pri nas (in ne po svetu). Mentor : revija za 
vprašanja literature in mentorstva, 33(1-2), 92-93.  
21.2.2012: Jaklič, Tanja: Trivialna literatura tudi v službi javnega interesa. Delo (priloga Književni listi, 
13. 
22.2.2012: 1.1.2012: Virant, Maja Lep prihranek, če berete v angleščini. Moje finance, januar 2012. 
1.4.2012: Kos, Gaja: Marjana Kobe : takrat so vsi govorili ježešmarijapomagaj, pultni sistem ukinjen, in 
to v knjižnici za otroke! Literatura, 24(250), 391-404. 
26.5.2012: MMC/STA: Slovenci v knjigarnah kupujemo kuharice, izposojamo pa si šund. RTVSLO.si 
30.5.2012: Muzali smo se v družbi knjig in umetnosti. Šouvizija.si 
13.7.2012: Najbolj brane knjige v poletnem času, izjava V. Trobec. Radio Center ob 13.00 
9.8.2012: Saje, Geja: Bralne navade Slovencev. Izjava D. Lavrenčič Vrabec, Anton Obadič Radio 
Slovenija, 1. program, 14.00 – 15.00. 
13.8.2012: Bratož, Igor: Ni pravega poletja brez poletnega branja. - Delo, str. 4  
21.8.2012: Pan, Irena: Pornografija za mame. POP TV, Preverjeno, ob 20.00 
25.8.2012: Sedlar, M. Alma: Kultura tudi za brezposelne. Siol.net. 
September 2012: Jamnik, Tilka: Preseganje meja: prevodi in selitve. Bukla, leto 8/št. 80, september 
2012, 27. 
3.9.2012: Lovenjak, Danica: Cankar je Saškina biblija in terapija. Slovenskenovice. 
19.9.2012: Picco, Kristina: Z večernico obsijane knjige v luči izposoje. Večer, priloga Večernica 2012, 
letnik 68, št, 217, 8. 
3.10.2012: Zamida, Renata: E-knjige v slovenščini: luč na koncu tunela?. Bukla. Si,  82 – 83. 
31.10.2012: Kožar, Špela: Ob dnevu reformacije o elektronskih knjigah, Dnevnik (Dnevnikov izbor), TV 
Slovenija 1. Program, ob 19.30. 
5.11.2012: Brajović  Hajdenkumer, Slavka: Kako mlade spodbuditi k branju leposlovnih del? Veronika 
Vurnik Škrabec, TV Slovenija, 1. Program, Poročila ob 13.00. 
7.11.2012: Ivanc, Staš: Z nahrbtnikom in s papirnatim vodnikom po svetu. Delo (Kultura in družba), 15. 
19.11.2012: Pirš, Anka: Življenje med platnicami (o biografijah) TV Slovenija oddaja Tednik ob 20.00. 
28.11.2012: Podlogar, Gregor: Slovenska knjiga danes. Radio Slovenija, 1. program, Studio ob 17.00 
 
MLADINSKA LITERATURA: 
 
13.1.2012: Skuk, Nataša: Petkov poudarek: Darja Lavrenčič Vrabec in Milena Mileva Blažić o 
mladinski literaturi. 3. program Ars, Radio Slovenija, ob 13.00. 
26.1.2012: Lužar Pohar, Milka: Glasovi: Okrogla miza o stanju založništva mladinske literature- Darja 
Lavrenčič Vrabec. 3 program Ars, Radio Slovenija, ob 14.05 
5.2.2012: Purger, Mojca: Vzgojimo knjižnega molja. Sedem idej, da bodo vaši otroci vzljubili branje. 
Družina, (6), 15. 
7.2.2012: Kosmos, Iva: E-knjiga za najmlajše tudi v slovenščini. Dnevnik, 16. 
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1.3.2012: Kos, Gaja:  Preveč in premalo : pa še o spremembah, novostih in aferah v domači mladinski 
književnosti zadnjih let. Literatura, 24(249), 1-8. 
30.3.2012: Krkoč, Sandra: Kdor bere knjige, je kul. Dnevnik.si. 
1.4.2012: Picco, Kristina: Slikanice za mladostnike in odrasle. Bukla, leto 8/št. 76, 35. 
29.5.2012:  MMC RTVSLO/ STA: Najboljše knjige za najmlajše bralce se predstavijo. RTVSLO.si 
Junij 2012: Zadravec, Vojko: Svet je vasica, kaj je naslednje? Bukla, leto 8/št.78, junij 2012, 27. 
Julij 2012: Mlakar, Ida. Zgodbe o družinah za družinsko branje. Bukla, let. 7 št. 79-80, 42-43. 
Avgust 2012: Picco, Kristina. Algoritem arene: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012. 
Bukla, let. 8, št. 84/85, 58-59.  
8.8.2012: Medene pravljice ter čebele zdaj in skozi dediščino. RTVSLO.si 
1.9.2012: Ogrin, Lea: Hudo. Pogovor o branju - Lili Ozim, Manca Ratković, Kristina Picco, Radio 
Slovenija, 1. program, med 8.00- 10.00. 
12.9.2012: Jaklič, Tanja: Šolarji rastejo s knjigo. RTVSLO.si 
12.9.2012: Rozman, Anja: Strokovna sreda. Radio Slovenija, 3. program Ars, oddaja Svet kulture ob 
16.10. 
Oktober – november 2012: Lavrenčič Vrabec, Darja: Praznik čebelice 2012, spomin na Kristino 
Brenkovo, nova družabna igra in še marsikaj. Bukla,  leto 8/št. 82-83, 30-32. 
26.11.2012: Brajović  Hajdenkumer, Slavka:  Sporno domače branje (Vitan Mal).  TV Slovenija 1, 
oddaja Tednik ob 20.00 
26.11.2012: O knjižnem sejmu in Pionirski. Radio Slovenija, 1. Program, Studio ob 17.00. 
 
IZVIRNA SLOVENSKA SLIKANICA: 
 
3.1.2012: Svet kulture: Razstava izvirnih ilustracij v Ljubljani- Darja Lavrenčič Vrabec. Radio Slovenija, 
3. program Ars ob 16.10 
2.4.2012: STA: Izvirna slovenska slikanica je Zupanova pravljica o črnem šejku. Planet Siol.net 
2.4.2012: Izvirna slovenska slikanica za Nagrado Kristine Brenkove. GZS.si 
2.4.2012: Izvirna slovenska slikanica 2012 v Semiču. Radio Krka 
3.4.2012: Izvirna slovenska slikanica. Vaš kanal 
3.4.2012: Plahuta Simčič, Valentina: Zmagal je pravljični čudež. Delo (kultura), 18 
3.4.2012: Podelili nagrado za izvirno slovensko slikanico. Dolenjski list. si 
1.5.2012: Lavrenčič, Vrabec, Darja: Praznik slovenske slikancice – Nagrada izvirna slovenska 
slikanica 2012 za nagrado Kristine Brenkove. Bukla, maj 2012. 
 
PRIREDITVE ZA OTROKE IN ODRASLE: 
 
Januar 2012: Duščak, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-1, 17 
Januar 2012: Šporar, Martina. Naš prvi obisk v knjižnici Prežihovega Voranca. Rudniška četrtinka, IX 
(2012) 1,7. 
13.1.2012: Odkrivanje skritega spomina Angele Vode. Delo, 20 
20.1.2012: Plahuta Simčič, Valentina: Pozor - v mestu so spet Bobri! Delo, Tedenski deloskop, 20 
Februar 2012: Duščak, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-2, str. 14-15. 
Februar 2012: Kavčič, Tadeja. Povabilo v knjižnico. Mostiščar, XVIII (2012) 2, 19-20. 
6.2.2012: Kulturni praznik v Mestni knjižnici Ljubljana. Ljubljana.si 
8.2.2012: Prešeren, Petra: 8. Februar v KŠ, kulturni praznik Poročila ob 13h @5'50'' RTV SLO 1. 
Marec 2012: Duščak, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-3, str. 18-19. 
Marec 2012: Kavčič, Tadeja. 28. Govekarjev večer. Mostiščar, XVIII (2012) 3, 23. 
Marec 2012: Brkinjač, Mojca. Fotografska razstava z naslovom »Poti«. Glasnik občine Škofljica, 19 
(3), 17. 
4.3.2012: Film: Oči in ušesa boga – video nadzor Sudana. Delo (Deloskop), 36. 
5.3.2012: Oči in ušesa boga. Nedelo (Smerokaz), 38. 
6.3.2012: Oči in ušesa boga. Delo (Deloskop), 20. 
6.3.2012: Oči in ušesa boga. Delo (Ljubljana), 12. 
14.3.2012: Spreizerjevih 12 x 12 malih plastik. Večer, 10 
15.3.2012: Pezdir, Slavko: Predsmrtne blodnje. Kulturaža. Levstikovo zmerjanje narodnih prvakov v 
Knjižnici Bežigrad. Delo, (Kultura), 20 
April 2012: Duščak, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-4, 25. 
23.4.2012: 23 minut na dan @12'13''. SLO 1, Poročila ob 17.00. 
25.4.2012: Ma-tematični dan @12'56''. SLO 1, Poročila ob 17.00 
Maj 2012: Jeraj, Alenka. 30. Govekarjev  večer. Mostiščar, XVIII (2012) 5, 14. 
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Maj 2012: Kavčič, Tadeja. Knjižnico Ig sta obiskala Ciciuhec in Zvezdica Zaspanka. Mostiščar, XVIII 
(2012) 5, str. 18. 
Maj 2012: Duščak, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-5, 31. 
Maj 2012: Gregorič, Marija: Primičev dan. Glasnik občine Škofljica, 19 (5), 13. 
14.5.2012: Vatovec, Jadran: Ni bil za odcepitev, bil je izrecno proti. Slovenske novice, 4. 
Junij 2012: Duščak, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-6, 18-19. 
Junij 2012: Vinšek, Zdenka. 31. Govekarjev večer v knjižnici Ig. XVIII (2012) 6, 18. 
Junij 2012: Vidmar-Mederal, Alma. Ciciuhec v knjižnici Škofljica. Glasnik občine Škofljica, 19 (6), 24. 
1.6.2012: Moščanski dan sosedov . Zeleni glas, junij 2012, letnik 15, (4), 2 
1.6.2012: Poletje v knjižnici Fužine . Zeleni glas, junij 2012, letnik 15, (4), 4 
6.6.2012: V Evropi moramo bolje izraziti našo politiko sožitja med nacijami. SiOL.net 
7.6.2012: Peterlin, Borut: Brez notranjega ravnovesja in spoštovanja federacija ne more preživeti. 
Mladina.si. 
16.6.2012: Kralj, Aida: Igrajmo se skupaj: Zaključek MEGAkviza @19'20'' TV Pink 3, ob 8.00 
21.6.2012: Jeseni prihaja že druga Simbioz@!EPF.uni-mb.si. 
Julij 2012: Duščak, Katarina. Knjižnica Frana Levstika. Trobla, 2012-7, 26-27. 
Julij 2012: Kavčič, Tadeja. 32. Govekarjev večer; Druženje s slikarko in pesnico Zdenko Vinšek 
Faganel. Mostiščar, XVIII (2012) 7, 19. 
1.7.2012: Jurečič, Boštjan: Razstava del Zorana Smiljanića v ljubljanski mestni knjižnici. Poletna 
scena, ob 22.00 
2.7.2012: Razstava Mandal. Duhovni utrip. TV Slovenija, 1. program, ob 17.00  
30.7.2012: Razstava Mire Mihelič v KOŽ. TV Slovenija, oddaja Kultura ob 22.00. 
Avgust 2012: Kavčič, Tadeja. 33. Govekarjev večer; Predstavitev knjige Medvedja kraljica avtorja 
Andreja Rijavca ter odprtje razstave slik Julijane Peršič. Mostiščar, XVIII (2012) 8, 15. 
27.8.2012: Filmobus - večeri poezije, glasbe, plesa in filma. Ljubljana.si 
27.8.2012: MMC RTV SLO/STA: Kultura na štirih kolesih v Parku slovenske reformacije. RTVSLO.si. 
September 2012: Kavčič, Tadeja. Pestro novembrsko dogajanje v Knjižnici Ig. Mostiščar, XVIII (2012) 
9, 12. 
September 2012: Sopko, Sabina. Pravljična joga v Knjižnici Ig. Mostiščar, XVIII (2012) 9, 23. 
1.10.2012: Hrovat, Melita: Bankart in co-operation with the Ljubljana City Library/On-line ATM use 
classroom. NLB Koncept, Magazine for NLB Group Employees, october 2012, 18. 
1.10.2012: Hrovat, Melita: Bankart u saradnji sa Gradskom bibliotekom Ljubljana/Internet učionica 
korišćenja bankomata. NLB Koncept, Časopis zaposlenih v grupi NLB, 18. 
12.10.2012: Makedonska kultura v Mestni knjižnici Ljubljana. Ljubljana.si 
14.10.2012: Nedjelom u dva: Damir Avdić  snemano v KJM. HRT 1 ob 14.00. 
November 2012: Razstava v Mestni knjižnici. Okno. Glasilo društva onkoloških bolnikov Slovenije, 
let.26, št. 2, november 2012, 70 – 71. 
6.11.2012: Mastnak, Mateja: pogovor z Iztokom Sitarjem – razstava stripov v KOŽ. TV Slovenija, 
Dnevnik, oddaja Slovenska kronika ob 19.30. 
10.11.2012: Kralj, Aida: Igrajmo se skupaj. Pošastomanija. TV Pink 3, ob 8.00. 
11.11.2012: Kralj, Aida: Igrajmo se skupaj. Pošastomanija. TV Pink 3, ob 8.00. 
20.12.2012: Osvajanje Prešernove Julije s poezijo. Šouvizija.si (kultura). 
 
STORITVE: 
 
2012/2011-12-01: Žiberna, Marijan.  Mestna knjižnica Ljubljana/Ljubljana City Library. Potovanje v 
kosovirjevi žlici. Adria Airways In-Flight Magazine, december, januar 2011/2012, 44 – 51. 
2012/2011-12-01: Resman, Simona: Česa prebivalci in obiskovalci Ljubljane ob obisku  
knjižnice prav zares ne smejo spregledati? Adria Airways In-Flight Magazine, december, januar 
2011/2012, 52 -56. 
2012/2011-12-01: Frković, Anja: KAMRA – spletni portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih 
pokrajin. Adria Airways In-Flight Magazine, december, januar 2011/2012, 57. 
17.2.2012: Mljač, Natalija: Razveselijo se knjig in obiska. Slovenske novice, (priloga Na zdravje), 18 
5.6.2012: Otvoritev planinskega kotička v KOŽ. Radio Ognjišče. 
6.6.2012: Borza znanja. Ej!Ka KULT.si. Ejkartica.wordpress.si 
12.7.2012: Gorjanc, Damir: Zapisi v Kamri negujejo živo zgodovino krajev . Slovenske novice 
(Turistična priloga Slovenskih novic), leto XX, št. 28. 
si. 
24.9.2012: Borza dela – malo drugače. EJ!KA KULT. Ejkartica.wordpress.si. 
15.10.2012: Učenje v knjižnicah. Filternet.si 
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17.10.2012: Kerec, Maruša: Odbito do bita: Računalnik - nekoč tegoba, danes veselje. Val 202 
1.12.2012: Šubic Zalezina, Špela, Repa, Jasna: Medgeneracijske zgodbe iz Središča za samostojno 
učenje v Mestni knjižnici Ljubljana. E-novičke, december 2012, 23. 
 
KNJIŽNICA: 
 
Februar 2012: Vidmar-Mederal, Alma. Občina Škofljica zagotavlja pogoje za uspešno delovanje 
Knjižnice Škofljica. Glasnik občine Škofljica, 19 (2), 25 - 26. 
16.4.2012: Kultura: predstava (ne) odpade. Delo, 3. 
17.4.2012: Knjižnice na dan stavke različno. Žurnal 24, (Slovenija), 4. 
18.4.2012: Stavka: Zavrnejo vas lahko na UE, sodišča delajo. Finance.si. 
1.6.2012: Kočar, Ines: Posebna ponudba: Knjižnica. TV SLO 1. 
2.6.2012: Basle, Andreja: Cenejši opomini, a dražje zamudnine. Žurnal 24.si (Slovenija), 6. 
4.7.2012: Spreitzer, Vesna: Arsov forum - Dejavnost splošnih knjižnic: okrogla miza – Jelka Gazvoda, 
Tatjana Likar, Vesna Horžen.3. program Ars, ob 14.00 
4.9.2012: Petkovšek, Janez: V ČS Polje razmišljajo o odcepitvi od MOL. Delo (Ljubljana), 10 
9.10.2012: Lesničar – Pučko, Tanja: Popačena podoba javne baze podatkov. Dnevnik.si. 
13.10.2012: Gazvoda, Jelka: Popačena podoba javne baze podatkov. Dnevnik (Stališča), 17. 
30.10.2012: Tibaot Ciringer, Darja: Službe za "žlahto". POP TV, Preverjeno, ob 20.00. 
 
ZAPOSLENI: 
 
3.5.2012: Kaj pripravljajo: Darja Lavrenčič Vrabec. Delo, 18 
5.5.2012: Kaj pripravljajo: Jelka Gazvoda. Delo, 18 
27.5.2012: Senčar, Eva: Trda koža in filter v glavi. Marko Lakovič, popotnik in fotograf. Nedelo,18 - 19. 
9.9.2012: Jerman, Matic: Pogovor z Lilijano Pahor. Radio Slovenija, 1. program, ob 23.00. 
 
Oglasi 
 
- Mesto bere. 25 plakatnih mest Ljubljana, TAM –TAM, 21.2. -12.3.2012. 
- Mesto bere, polepitev dveh službenih avtomobilov. MEDIA BUS d.o.o., 20.2. – 30. 6. 2012. 
- Poletavci – poletni bralci. 20 plakatnih mest Ljubljana. TAM –TAM, 26.6. – 16.7.2012  
- Gatalo, Manja, Trobec, Vesna: Postani knjižni molj, virtualno. E-neo.si, Revija za mlade, št. 34, 
oktober – november 2012, Mladinski mediji d.o.o. 
- pasica Mestne knjižnice Ljubljana od 1.-31.10.2012, Spletni portal E-neo.si,  Mladinski mediji d.o.o. 
 
Snemanja v prostorih knjižnice 
 
12.1.2012: Snemanje študijske celice v KOŽ ob 16.00 
7.2.2012: Meh, Nina: Snemanje za oddajo Obzorja duha, KŠ med 12.15 – 12.30. 
9.2.2012: Bober računa. TV Slovenija, Bober Bor, mladinski oddelek KOŽ, ob 17.00 
10.2.2012: Ježek Juško. TV Slovenija, 1. program, oddaja Kriš kraš,  med 12.00 in 16.00. 
10.4.2012: Levičnik, Maša: Snemanje knjig Vinka Möderndorferja v KOŽ. TV Slovenija, oddaja o 
kulturi. 
22.5.2012: Desetnica. TV Slovenija, ob 17.00 
14.6.2012: Okrogla miza: Islam v spirali nestrpnosti, KOŽ. Šouvizija, ob 18.00 
15.6.2012: Literatura Ivana Minattija, KOŽ. Svet na Kanalu A, ob 18.00. 
20.6.2012: Boštjan Gorenc Pižama. Mladinski oddelek KOŽ, TV Slovenija, ob 14.00 
4.7.2012: Usenik, Janez: Pogovor z Boštjanom Gorencem Pižamo, Pop tv 
28.8.2012: Kralj, Aida: Snemanje delavnice za otroke v KB, Pink TV 3, ob 11.00 
31.8.2012: Kralj, Aida: Snemanje delavnice za otroke v KB, Pink TV 3, ob 11.00 
3.9.2012: Zor Simoniti, Alenka: gradivo o Vladimirju Kavčiču. TV Slovenija, oddaja Pisave. 
13.9.2012: Prispevek Gluhi in naglušni v KOŽ, ob 9.00 
8.10.2012: Zor Simoniti, Alenka: gradivo o Miri Mihelič v SLK, TV Slovenija, oddaja Pisave. 
9.10.2012: Zor Simoniti, Alenka: gradivo o Miri Mihelič v KOŽ, TV Slovenija, oddaja Pisave, ob 16.00. 
7.11.2012: Brajović Hajdenkumer, Slavka: Pogovor z Igorjem Saksido o Vitanu Malu. Mladinski 
oddelek KOŽ, TV Slovenija, 1. Program, oddaja Tednik, ob 10.00. 
29.11.2012: Krljič Vreg, Jasna: pogovor z Mirkom Buncem, dokumentarec »Ali izginja srednji 
razred?«, Knjižnica Otona Župančiča, ob 9.00. 
18.12.2012: Pogovor s Primožem Suhadolnikom. Mladinski oddelek KOŽ, med 16.00 in 17.00. 
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6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA  

 
 
Pri izvajanju programa dela v letu 2012 je MKL, kot je razvidno iz samega poročila, opravila večino 
nalog, ki so bile načrtovane, v načrtovanem obsegu. Finančna sredstva s strani financerjev so bila na 
ravni iz prejšnjih let, razen pri sredstvih za nakup knjižničnega gradiva, vendar so bila med letom še 
dodatno znižana na področju plač, kar je določila interventna zakonodaja. Pri izvedbi organizacijskih 
aktivnosti, sprejemanju in uvajanju novih internih aktov, izvedbi rednega programa in posamičnih 
projektov ipd. ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic ali napak. O nedoseženih ciljih je 
več v točki 10. 
 
 

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

 
 
Knjižnica je zastavljene cilje v letu 2012 dosegla in na številnih področjih tudi presegla.  
 
Zaloga knjižničnega gradiva oziroma knjižnična zbirka MKL se je povečala za 0,72% in je konec leta 
2012 dosegla 1.668.624 enot. Pridobili smo 78.984 enot novega gradiva, odpisali pa smo 59.527enot. 
Z nakupom smo zagotovili 7.667 novih naslovov, s čimer je ohranjena kakovost knjižnične zbirke, 
aktualnost pa je že deloma zmanjšana.  
 
Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je bil dosežen prirast 15.594 naslovov. Z nakupom 
66.718 enot (načrtovani nakup je bil 71.266 enot) je bil dosežen minimalni pogoj prirasta 200 enot na 
1000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pridobivanja pa je bil dosežen prirast 237 enot na 1000 
prebivalcev (načrtovano 255 enot). S tem je knjižnica pri letnem prirastu še vedno zelo blizu 
priporočenemu standardu do leta 2015, ki zahteva 250 izvodov na 1000 prebivalcev, kar ocenjujemo 
kot zelo velik uspeh glede na bistveno zmanjšana sredstva za nakup gradiva. Ne moremo pa mimo 
dejstva, da se je zaradi znižanja javnih sredstev letni prirast gradiva znižal za skoraj 13% (11.583 enot 
manj kot v letu 2011). Ker je knjižnica v preteklih letih močno presegala priporočeni prirast gradiva, je 
to zmanjšanje sicer še vedno v mejah, ki omogočajo normalno delovanje izposoje in primerno 
dostopnost gradiva za uporabnike. Posledično se je nekoliko znižal tudi obrat gradiva, kar kaže na 
delno zmanjšanje njegove aktualnosti, z drugimi besedami to pomeni, da je bilo novega gradiva 
nekoliko premalo. Za zdaj je obrat nižji le za 0,14%, tako da se v prihodnje nakup novosti glede števila 
izvodov ne bi smel več zniževati. Opazili smo tudi, da je padel obseg knjižne produkcije, zato bistveno 
več za knjižnico primernega gradiva tudi ni bilo dostopnega na trgu. Povprečna cena na kupljeno 
enoto gradiva se je lani povečala na 18,71 EUR, kar pomeni zvišanje za skoraj 2%. (v primerjavi z 
znižanjem za 4,18% v letu 2011)! Znižanje obsega sredstev za nakup gradiva ne le v MKL, ampak tudi 
v drugih knjižnicah po državi, je torej prineslo poleg zmanjšanja produkcije tudi povišanje cen. 
 
Po drugi strani pa se izposoja kljub temu ni zmanjšala, ampak ostaja na ravni iz prejšnjega leta, saj so 
zaposleni vložili veliko truda v aktiviranje kvalitetnega gradiva, zlasti starejšega. Tako beležimo porast 
izposoje za 0,84%, kar pomeni 39.557 izposojenih enot več kot v preteklem letu. Tudi medknjižnična 
izposoja se je po nekaj letih občutneje povečala, za 4,56%. 
 
Število aktivnih članov se je v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2012 zmanjšalo za 0,6%, kar je 
posledica brisanja neaktivnih članov iz evidence. Na drugi strani pa je bilo skupno število novo 
vpisanih članov kar za 17,7% višje kot leto prej (1.902 vpisa več). Število novo vpisanih članov mlajših 
od 15 let se je sicer zmanjšalo za 6%, število odraslih pa je bilo večje celo za 26,3%! Predvidevamo, 
da so razlogi porasta novo vpisanih članov uspešna promocija knjižnice v javnosti, vsa leta od 
ustanovitve MKL nespremenjena višina članarine ter ponovni vpis »povratnikov« - članov, ki so bili 
pred tem zaradi neaktivnosti izločeni iz evidence članov. Omeniti velja tudi nekoliko večje število 
aktivnih članov med nezaposlenimi in upokojenci. Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, 
kjer deluje MKL) je aktivnih članov 25% oz. 251 aktivnih članov na 1000 prebivalcev. 
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Razveseljuje zlasti dejstvo, da se je število fizičnih obiskov v knjižnicah MKL povečalo za 3,5%, kar 
pomeni 57.533 obiskov več kot prejšnje leto. Del tega povečanja gre tudi na račun prištetega obiska v 
Trubarjevi hiši literature s 5.605 obiski. Virtualni obisk spletne strani in storitev MKL pa je dosegel 
755.403 obiske, kar pomeni povečanje za 7,15% (v letu 2011 5%). Ponovno je narasel tudi dostop do 
naročenih elektronskih podatkovnih virov, za 12,52% (8,25% v letu 2011), kar kaže na vse večjo 
udeležbo uporabnikov elektronskih storitev knjižnice.  
 
MKL si zelo prizadeva tudi za stalno, kakovostno in različnim skupinam uporabnikov namenjeno 
ponudbo izobraževalnih aktivnosti ter različnih bralnih, splošno kulturnih in sprostitvenih prireditev, ki v 
sklopu knjižničnih prostorov pridobijo tudi promocijski pomen za izposojo gradiva, branje in 
izobraževanje v knjižnici. Število prireditev se je v letu 2012 občutno povečalo, predvsem na račun  
velikega števila novih izobraževalnih oblik za uporabnike. Število posameznih prireditev in 
izobraževanj je doseglo rast v višini 11,80%, kar je pomenilo 379 dogodkov več kot leto poprej. 
 
 
Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2009 2010 2011 2012 % 
Število članov 87.444 83.877 84.247 83.704 -0,64% 
Število novo vpisanih članov 15.559 11.013 10.761 12.663 17,67% 
Število obiskov* 1.558.633 1.607.225 1.641.966 1.699.499 3,50% 
Virtualni obiski knjižnice – domača 
stran 

412.066 672.464 705.002 755.403 7,15% 

Izposoja 4.889.162 4.716.966 4.720.205** 4.759.762 0,84% 
Medknjižnična izposoja 1.750 1.838 1.888 1.974 4,56% 
Transakcije  4.923.360 4.795.310 4.801.273** 4.847.262 0,96% 
Prireditve in izobraževanje 3.652 3.240 3.211 3.590 11,80% 
Ure odprtosti enot 60.053 58.675 58.285,50 62.173,50 6,67% 
Zaloga knjižničnega gradiva 1.586.480 1.613.357 1.656.637 1.668.624 0,72% 
Prirast gradiva 90.531 90.724 90.567 78.984 -12,79% 
Obrat gradiva 3,08 2,92 2,849** 2,853 0,14% 
Povprečna cena 18,99€ 19,15€ 18,35€ 18,71 1,96% 
Število naročenih elektronskih 
virov  

8 10 10 9 -10,00% 

- od tega dostopnih na daljavo 5 6 8 8 0,00% 
Število dostopov do naročenih 
elektronskih virov 

3.012 13.947 15.097 16.987 12,52% 

- od tega dostopov na daljavo 1.810 6.318 10.927 11.573 5,91% 
* Podatek izraža število vseh obiskov, ki jih dobimo z izdelavo statistike obiska za tipični delovni teden, 
kakor to omogoča COBISS. 
** V tabeli Kazalniki uspešnosti je popravljen podatek za leto 2011 (v Poročilu o delu 2011 je bil 
objavljen podatek 4.874.898). Vzrok za spremembo je pozneje odkrita sistemska napaka na strežniku, 
ki je natančneje opisana v poglavju 5.4.3 Izposoja gradiva). Napaka vpliva tudi na podatka Transakcije 
(v Poročilu o delu 2011 je bil objavljen podatek 4.956.544) in Obrat gradiva (v Poročilu o delu 2011 je 
bil objavljen podatek 2,94).  
 
 
 

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
 
Ocenjujemo, da je knjižnica poslovala gospodarno in učinkovito, saj je z razpoložljivimi sredstvi 
dosegla zastavljene cilje, razen na področju prirasta gradiva. 
 
V letu 2012 je bilo ustvarjenih skupno 8.660.454 EUR prihodkov. V primerjavi z letom 2011 so 
obračunani prihodki za 1,5%, oz. 131.852 EUR nižji, kar je posledica znižanja javnih sredstev za 
nakup gradiva ter rebalansa proračuna MOL zaradi zakonskega znižanja plač in regresa za letni 
dopust v javnem sektorju (ZUJF). Pri doseganju zastavljenih ciljev je MKL sodelovala s pomembnim 
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deležem lastnih prihodkov, ki so znašali skupaj 951.525 EUR (17.491 EUR več kot v letu 2011), kar 
pomeni 10,99 % vseh prihodkov v letu 2012. Strukturni deleži prihodkov iz nejavnih sredstev za 
izvajanje javne službe so: članarina 46,87%, zamudnina 47,14%, ostali prihodki iz tega naslova 
7,43%.  
 
Za plačilo stroškov dela, ki so dosegli 6.247.107 EUR (v letu 2011 6.253.394 EUR), je 78,36% 
prispevala MOL, zunanje občine 6,05%, projektna sredstva (večinoma s strani MIZKŠ) so znašala 
2,68%, sredstva Zavoda za zaposlovanje 1,29% in lastna sredstva 11,62%. Knjižnica je izplačala 
delovno uspešnost iz naslova tržne dejavnosti v višini 192.931 EUR bruto, 3,09% vseh stroškov dela, 
oz. 3,93 % v masi bruto plač. Dovoljena masa za ta namen za leto 2012 je bila 238.225 EUR, 
izplačanih je bilo za 45.294 EUR manj. Knjižnica izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 
145.569 EUR, ki je nastal kot presežek sredstev iz lastnih prihodkov od izvajanja javne službe. 
Presežek bo namensko porabljen v okviru opravljanja knjižnične dejavnosti kot javne službe v letu 
2013. 
 
Za plačilo stroškov materialov in storitev v višini 2.273.480 EUR je MOL prispevala 69,16%, zunanje 
občine 2,65%, zanje smo namenili projektna sredstva v deležu 7,32%, iz lastnih sredstev pa smo 
prispevali 20,87%. Knjižnica je torej namenila znatna sredstva iz plačil uporabnikov za storitve javne 
službe (cene članarine so nespremenjene vse od leta 2008) in prejeta sredstva iz storitev na trgu za 
sofinanciranje stroškov javne službe, kar pomeni prihranek javnih sredstev tudi v proračunu MOL ob 
hkrati ustreznem obsegu dejavnosti. 
 
Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 1.292.544 EUR, od tega je MOL prispevala 62,95%, 
MIKZŠ je prispevalo 27,63%, ostale občine 7,17%, iz lastnih sredstev smo prispevali 2,25%. V letu 
2012 nam je ostalo 5,95% razpoložljivih sredstev za nakup gradiva, ki jih bomo za ta namen porabili v 
letu 2013, to pa pomeni, da na tem področju nismo bili dovolj učinkoviti. Glede na to, da so nam bila 
sredstva znižana že na nivoju prihodkov in tudi poraba teh sredstev ni bila realizirana v celoti, bi lahko 
dejansko dosegli boljši rezultat nakupa novega knjižničnega gradiva. Vendar je služba za nabavo in 
obdelavo gradiva ocenila, da na trgu ni bilo dovolj kvalitetnega gradiva, zato pričakujemo, da bomo ta 
sredstva bolj učinkovito porabili v tekočem letu. 
 
S sredstvi, pridobljenimi od MOL,občin pogodbenih partneric in s presežkom prihodkov nad odhodki iz 
leta 2011 smo izvajali investicijsko vzdrževanje, investicije in nakup opreme, zlasti nakup IKT opreme 
in storitve programiranja za projekt Urbana. Ob tem smo dokončno vzpostavili tudi enoten 
informacijski sistem s potrebno opremo in programskimi licencami, pri posodabljanju računalniške 
opreme v posameznih knjižnicah pa še vedno zaostajamo. Za učinkovitejšo uporabo IKT opreme se 
vse bolj vključujemo v brezžično omrežje, v katerem lahko uporabniki uporabljajo lastne računalnike in 
druge naprave. Zato smo kupili ustrezno število dostopnih točk za dostop uporabnikov do spleta. 
 
Zaradi zagotavljanja nemotene logistike smo izrabljeno vozilo v Knjižnici Bežigrad zamenjali z novim. 
Za potrebe nove postavitve gradiva za otroke smo kupili dodatne police in knjižna korita za otroške 
oddelke. Knjižnica je poleg tega z lastnimi sredstvi prenovila dotrajana okna v knjižnicah Vič, Šentvid 
in F.Škerl in izvedla še vrsto drugih vzdrževalnih del. 
 
Menimo, da smo glede na zaostreno finančno situacijo, v kateri nam ustanovitelj in občine 
pogodbenice niso namenili vseh potrebnih sredstev za izvajanje javne službe glede na zakonodajo (s 
strani MOL niso bili v celoti pokriti stroški plač, od večine občin nismo prejeli dovolj sredstev za nakup 
knjižničnega gradiva, od nekaterih tudi nobenih sredstev za investicije in nakup opreme, prav tako 
občine pogodbenice večinoma še ne plačujejo skupnih stroškov za izvajanje dejavnosti), tudi v letu 
2012 poslovali odlično. 
 
Rezultat poslovanja oziroma presežek prihodkov nad odhodki nam bo omogočil, da bomo tudi v letu 
2013 lahko izpeljali nekatere pomembne projekte investicijskega vzdrževanja, investicij in nakupa 
opreme ter zagotovili potrebna lastna sredstva za sodelovanje na projektnih razpisih.  
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9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA  

 
 
MKL nima lastne notranje revizijske službe, ki bi skrbela za sprotno spremljanje finančnega poslovanja 
in svetovanje vodstvu pri uvedbi in izvajanju notranjih kontrol, bodisi v obliki internih aktov ali 
definiranja potrebnih postopkov. Porabo finančnih sredstev za materiale in storitve nadziramo enotno v 
vertikali vodje oddelkov - vodje služb in enot – direktorica, in sicer z individualnim potrjevanjem 
posameznih naročil s pomočjo ustreznih obrazcev za interno naročanje, nakup knjižničnega gradiva 
pa na podlagi dvojne kontrole porabe sredstev v sistemu COBISS in našem računovodskem sistemu. 
 
Javno naročanje izvajamo v skladu z internim pravilnikom, za nekatere materiale in storitve smo 
izvedli skupna javna naročila za celotno knjižnico ter s tem prihranili veliko sredstev. V letu 2012 smo 
izvedli javno naročilo za pisarniški material preko službe za javna naročila MOL. V okviru skupnega 
javnega naročila MOL imamo urejen tudi nakup električne energije. Knjižnica je sprejela tudi pravila o 
tarifah za plačevanje avtorskega dela zunanjih izvajalcev naših programov. Večji del stroškov 
študentskega dela smo v letu 2012 nadomestili z javnimi deli. 
 
MKL je vključena v sistem notranje revizije MOL, ki je izvedla notranjo revizijo poslovanja za leto 2011. 
Notranji revizor je presojal del poslovanja javnega zavoda v letu 2011, in sicer s pregledom pravilnosti 
pri evidentiranju osnovnih sredstev, knjižničnega gradiva in drobnega inventarja ter sredstev v 
upravljanju po stanju na dan 31.12.2011. Na podlagi revizije nam je bilo izdano poročilo o notranji 
reviziji, ki je vsebovalo 11 priporočil za boljše poslovanje. Na dana priporočila notranje revizije smo se 
odzvali z odzivnim poročilom, v katerem smo navedli sprejete ukrepe in prejeli obvestilo Službe za 
notranjo revizijo MOL, da so ukrepi ocenjeni kot ustrezni. 
 
V letu 2012 smo imeli inšpekcijski nadzor izplačevanja varovanih plač, pri čemer ni bilo ugotovljenih 
nobenih nepravilnosti. Izpeljali smo tudi kontrolo vseh plač, od prevedbe do izvedbe napredovanj. Pri 
tem smo ugotovili manjše število napak pri določanju plačnih razredov ob napredovanjih, ki so bile tudi 
odpravljene. 
 
Izdelana je bila tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je pokazala, da v vseh 
segmentih nadzora dosegamo polje »pretežni del poslovanja«, torej med 50 in 90% pričakovanega 
obsega nadzora. Menim, da je ta rezultat zelo dober. 
 
 
 

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI  

 
Knjižnica je v največji možni meri izpolnila zastavljene cilje za leto 2012 in si med letom postavila tudi 
nekatere nove, med slednjimi velja izpostaviti tudi dva zelo pomembna, in sicer: 

• nadgradnjo sistema sredi leta 2011 uvedene članske kartice Urbana z maksimalno zaščito 
osebnih podatkov članov knjižnice in  

• uvedbo izposoje e-knjig na daljavo na skupni slovenski platformi, ki je v nastajanju in pri njej 
aktivno sodelujemo kot aktivna testna knjižnica. 

Obe nalogi bosta realizirani v letu 2013, vendar sta že v preteklem letu zahtevali velik angažma naših 
sodelavcev. 
  
V okviru primarnega strokovnega dela knjižnice zastavljeni cilji niso bili doseženi na področju nakupa 
gradiva, saj se je knjižnici letni prirast novega gradiva zmanjšal kar za 13%, ob tem pa se je še 
povprečna cena na enoto gradiva dvignila za skoraj 2%. To dejstvo ni rezultat slabega dela, ampak 
občutnega znižanja javnih sredstev za nakup gradiva, tako na strani občin kot države, ter zmanjšanja 
obsega založniške produkcije. Knjižnica je glede novega gradiva še vedno v območju zelo blizu 
standardom za splošne knjižnice (še vedno dosegamo 237 enot na 1000 prebivalcev od priporočenih 
250), vendar vse večji delež letnega prirasta pridobimo z darovi, kjer večinoma ne gre za najnovejše 
gradivo. Zaradi znižanja sredstev v okviru nalog osrednje območne knjižnice smo morali tudi zmanjšati 
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nakup tujih elektronskih podatkovnih zbirk za en naslov. V smislu povečanja obsega dostopnega 
gradiva si veliko obetamo od predvidene uvedbe izposoje e-knjig v letu 2013. 
 
Do nedoseganja pričakovanih rezultatov je prišlo pri načrtovanih obnovah stavb oziroma knjižničnih 
prostorov, kar smo tudi predvidevali v letnem načrtu. Tudi tu gre za pomanjkanje sredstev na strani 
ustanovitelja. Občutne negativne posledice niso nastale, saj smo z lastnimi sredstvi odpravili 
najnujnejše pomanjkljivosti (zamenjava oken v treh knjižnicah, sanacija strehe v eni knjižnici, 
dograditev dvigal zaradi zagotavljanja varnosti). Prav tako nismo uspeli realizirati opreme nove 
računalniške učilnice za potrebe Učnega centra MKL, kar pomeni, da smo morali prilagoditi obseg 
izobraževalnih vsebin za uporabnike samo na eno učilnico, ki jo imamo trenutno na voljo. 
 
Prav tako lahko med nerealizirane cilje prištejemo nekatere projekte, ki iz različnih vzrokov niso bili 
izvedeni. Ob tem pa smo med letom izvedli precejšnje število novih projektov, ki smo jih zastavili izven 
programa dela zaradi potreb delovnega procesa ali na pobudo sodelavcev. Od načrtovanih 55 
projektov iz Programa dela MKL 2012 smo popolnoma ali deloma izvedli 44  projektov, dodali smo 2 
nova projekta, tako da smo v letu 2012 izpeljali skupno 46 projektov.  
 
Projekti, ki niso bili realizirani, z utemeljitvijo vzrokov: 
1. Plačljiva dostava in odvoz gradiva: Projekt se nanaša na prenovo Potujoče knjižnice, ki je 
predvidena v novem SN 2013-2016. 
2. Igrarium: Konec leta 2011 je knjižnico zapustil glavni organizator dogodka, odločili smo se za 
nadgradnjo projekta in ponovno izvedbo decembra 2013. 
3. Potokrog za starejše: Potokrog za starejše bo v letu 2013 izveden v dveh mesečnih ciklusih 
predavanj v mesecu aprilu in oktobru, ki bosta posvečena naravnim in kulturnim znamenitostim 
Slovenije. 
4. SvetAvto: Projekt je prestavljen v 2013. 
5. Aplikacija za beleženje prireditev: Aplikacija ni bila narejena zaradi drugih prednostnih nalog 
pri izdelavi različnih aplikacij za potrebe knjižnice. 
6. Medijska pismenost: Pripravljen je koncept za izvedbo, potrebno je izbrati samo še izvajalce 
izobraževanj (preneseno  v 2013 v okvir redne dejavnosti CVŽU).  
7. Knjigobralci: Projekt ni bil izveden zaradi pomanjkanja kadra (porodniški dopust v SDU). 
8. Kobacajčki: Projekt ni bil izveden zaradi pomanjkanja kadra (porodniški dopust v SDU). 
9. Model trženja storitev, aplikacij in produktov v MKL: Izvedba projekta je prestavljena v leto 
2014, saj smo se odločili pripraviti Model razvoja marketinga v MKL, katerega del bo tudi omenjeni 
projekt. Za potrebe priprave Modela razvoja marketinga v MKL bo ustanovljena posebna delovna 
skupina, ki se bo ukvarjala z vsemi vidiki marketinga, tudi trženjem storitev, aplikacij in produktov.  
10. Komunikacijsko načrtovanje: Projekta do konca leta nismo uspeli končati zaradi drugih 
dodatnih obveznosti. Zaključek je predviden v začetku leta 2013, ko bo bomo vanj vključili še poglavje 
o interni promociji knjižnic MKL. 
11. Spominski zbirki Saša Vegri, Dane Zajc: izkazalo se je, da bi za izvedbo obeh spominskih 
zbirk potrebovali več sredstev od načrtovanih, zato je projekt začasno opuščen. 
 
 

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE NA DRUGA   
PODROČJA  

 
Učinki strokovnega delovanja knjižnice se odražajo na območju knjižnične mreže MKL v Ljubljani in 
njeni okolici,v osrednjeslovenski regiji, kjer MKL deluje kot osrednja območna knjižnica, pa tudi v 
širšem slovenskem prostoru. Številne promocijske in kulturne dejavnosti, aktivnosti na področju 
vseživljenjskega učenja in priložnostnega izobraževanja ter prizadevanja na področju usposabljanja 
knjižničnih delavcev nam prinašajo vse večjo prepoznavnost. Ugotavljamo, da je naša prepoznavnost 
v okolju, v katerem delujemo, visoka in naše delo dobro ocenjeno med prebivalstvom Ljubljane, pa 
tudi v okviru celotnega sistema splošnih knjižnic v Sloveniji.  
 
Zaposleni v knjižnici sodelujemo v Upravnem odboru Združenja splošnih knjižnic Slovenije, v strokovni 
komisiji MIZKŠ za knjižničarstvo, v Združenju bibliotekarskih društev Slovenije in Društvu 
bibliotekarjev Ljubljana, v nadzornem odboru Portala KAMRA in v drugih organizacijah. Knjižnica je 
tudi članica IFLA, mednarodne organizacije knjižničnih združenj (International Federation of Library 
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Associations). Povezujemo se z drugimi javnimi zavodi v MOL ter številnimi nevladnimi organizacijami. 
Knjižnica je vse bolj prisotna tudi v medijih. 
 
Najpomembnejši projekt v letu 2012, ki je močno odmeval v javnosti, je bila uvedba mestne pametne 
kartice Urbana kot članske izkaznice MKL, kar je po njeni uvedbi v LPP najzahtevnejši projekt njene 
uporabe. Pomemben je tudi zato, ker odpira možnosti drugim javnim zavodom na področju kulture, da 
jo začno uporabljati pri svojem poslovanju. Za prebivalce Ljubljane in okolice je projekt pomemben z 
vidika poenostavljene uporabe različnih mestnih storitev. Urbana kot članska izkaznica v MKL vpliva 
na uporabo te kartice tudi v podjetju LPP, saj smo razvili sodelovanje v zelo širokem smislu, ki 
uporabnikom omogoča enostavno poslovanje z enotno kartico, poleg tega pa MKL sedaj tudi plačuje 
sorazmerni delež stroškov celotnega sistema.  
 
Knjižnica je v letu 2012 aktivno sodelovala pri pripravi besedila Strategija slovenskih splošnih knjižnic, 
v okviru posebne delovne skupine pri Združenju splošnih knjižnic. Nekatera izhodišča, ki jih je delovna 
skupina uveljavila v strategiji, smo predlagali na podlagi izkušenj, pridobljenih ob pripravi strateškega 
načrta MKL za obdobje 2013-2016, ki smo ga v MKL izdelali v preteklem letu. Tudi sicer je za MKL 
sodelovanje v Združenju pomembno, saj lahko v tem okviru s strokovnimi stališči in pobudami 
sodelujemo pri oblikovanju in spremembah knjižnične zakonodaje. 
 
Nadaljevalo se je naše organizacijsko in koordinacijsko delo pri digitalizaciji pisne (pa tudi govorne, 
fotografske ipd) kulturne dediščine, kjer sodelujemo s številnimi subjekti v Ljubljani, ki so bodisi lastniki 
kulturne dediščine (v glavnem fizične osebe in društva) ali jo hranijo (muzeji, NUK). Z digitalizacijo v 
okviru MKL pa pomembno prispevamo k dostopu do informacij o lokalni dediščini v Ljubljani in 
okoliških občinah, ki sodijo v našo območnost. Naši digitalni posnetki in metapodatki na Portalu 
KAMRA so dostopni tudi v digitalni bazi EU Europeana Local. Nacionalna digitalna knjižnica D-lib pri 
NUK je v letu 2012 vsebovala 18% naših digitaliziranih dokumentov! 
 
Strokovni vpliv MKL sega na raven osrednje slovenske knjižnične regije preko delovanja MKL kot 
osrednje območne knjižnice in zagotovo tudi preko članstva, ki ga zajemamo s tega območja. V letu 
2012 smo na nivo regije prenesli tudi naš uspešni projekt spodbujanja branja pri otrocih, Poletavci – 
poletni bralci. Na nacionalni ravni pa delujemo zlasti preko oddelka Pionirska, kjer se posvečamo 
mladinski književnosti in mladinskemu knjižničarstvu ter razvijamo dobre prakse, ki lahko koristijo 
drugim splošnim in zlasti šolskim knjižnicam. Že več let MKL realizira vseslovenske projekte, kot so: 
Slovenski knjižnično-muzejski kviz, Priporočilni seznam knjig za otroke, Rastem s knjigo in izvaja 
mesečne strokovne konference Strokovne srede. Tudi »Zlata hruška« MKL, ki je zaščitena blagovna 
znamka MKL za označevanje kakovostnih mladinskih knjig, je projekt, ki močno vpliva na področje 
mladinskega knjižničarstva, založništva in knjigotrštva po vsej Sloveniji. 
 
Kot smo poudarili že v poročilu za preteklo leto, je v obdobju gospodarske krize pomembno delovanje 
našega Centra za vseživljenjsko izobraževanje, zlasti obeh »borz« (Borze dela in Borze znanja) ter 
Središča za samostojno učenje za populacijo, ki je brezposelna ali potrebuje nova znanja. Projekta 
Borza znanja in Središče za samostojno učenje, pa tudi Točke vseživljenjskega učenja, izvajamo v 
sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost, kulturo in šport, ki jih financira, in Andragoškim 
centrom Slovenije, hkrati pa koordiniramo delo vseh tovrstnih borz in središč v državi in s tem širimo 
delovanje MKL tudi v druge občine po Sloveniji. 
 
V letu 2012 smo nadaljevali uspešne projekte na področjih bralne kulture ter računalniške in  
informacijske pismenosti. Projekt Poletavci smo razširili v regijo, projekt Mesto bere pa je bil že v 
prvem letu v mestu zelo opažen in ga zato vsebinsko nadgrajujemo. S projektom Svet med nami se 
preko dogodkov v naših knjižnicah predstavljajo različne države, v letu 2012 smo sodelovali z 
veleposlaništvom Kraljevine Japonske. Knjižnica je tudi s tečaji računalništva, digitalne fotografije, tujih 
jezikov ter predavanji s področja športa ob olimpijskih igrah v letu 2012 nagovorila številne prebivalce 
Ljubljane! Vsaka od petih območnih enot knjižnice v svojem delu Ljubljane pa še dodatno sodeluje z 
lokalno skupnostjo v okviru lastnih projektov. Vse to udejstvovanje je prineslo tudi precejšen medijski 
odmev, objavljenih je bilo čez 240 prispevkov o aktivnostih MKL v tiskanih in elektronskih medijih ter 
na radijskih in TV programih. 
 
Knjižnica s svojim poslovanjem vpliva tudi na gospodarski utrip v podjetjih, s katerimi sodeluje in 
prinaša možnost dela številnim avtorjem in drugim, ki delujejo samostojno. Delovanje knjižnice, zlasti 
nakup knjižničnega gradiva, močno vpliva na različna področja založništva in knjigotrštva. V letu 2012 
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je knjižnica zmanjšala nakup gradiva za 13% in temu namenila le še 1.292.544 EUR. Ker so morale 
podobno znižati sredstva za ta namen tudi druge knjižnice v Sloveniji, je to ustvarilo močan pritisk na 
založbe in knjigarne, ki se je že manifestiral v zmanjšanju knjižne produkcije, v prihodnje pa lahko 
vpliva tudi na morebiten umik manjših založb in knjigarn s trga. Knjižnica je za svoje poslovanje in 
uveljavitev enotnega informacijskega sistema kupovala tudi IKT ter programsko opremo in licence, s 
čimer je prispevala k rezultatom podjetij z računalniškega področja. Za izboljšanje pogojev uporabe 
knjižnic je naročala tudi knjižnično opremo in storitve investicijskega vzdrževanja ter različne druge 
storitve. 
 
Večji del materialnih stroškov knjižnice predstavljajo stroški materialov in storitev ter najemnin, ki jih 
plačuje gospodarskim subjektom in javnim podjetjem v MOL, med stroške materialov in storitev, ki 
podpirajo programe knjižnice, pa štejemo zlasti računalniške in druge storitve v zvezi s servisiranjem 
opreme, materiale in storitve za zaščito in varnost knjižničnega gradiva, tiskarske storitve, informativne 
in promocijske storitve, avtorsko delo zunanjih sodelavcev, študentsko delo, varovanje in čiščenje 
prostorov itd. V letu 2012 so se temu pridružila še naročila za sistem mestne kartice Urbana, ki je 
postala članska izkaznica knjižnice. S svojim delovanjem torej knjižnica sodeluje v navedenih 
dejavnostih in jim omogoča prihodek. 
 
Prepričani smo, da knjižnica s svojim delovanjem uspešno prispeva svoj delež h kulturnemu in 
gospodarskemu utripu v Ljubljani in okolici. Javna sredstva, ki so nam zaupana v uporabo, smo tudi v 
letu 2012 porabili za uspešno izvajanje knjižnične javne službe, s tem pa aktivno sodelovali pri 
poslovanju dela gospodarstva in zasebnega sektorja. Pri tem smo spoštovali pravila javnega 
naročanja in sodelovali s tistimi, ki so nam ponudili najugodnejše pogoje oziroma najnižje cene. 
 
 
 

12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE  
 
 
Stanje kadrov v letu 2012 
 
Skupno število zaposlenih na dan 31. 12.  2012:  235 (od tega 6 invalidov) na 227 delovnih mestih in 
11 javnih delavcev. 
 
Financerji teh delovnih mest so bili: 

- 199 DM financira MOL 
- 15 DM financirajo občine izven MOL 
-   6 DM financira MIZKŠ 
-   7 DM financira MKL iz lastnih sredstev in sredstev občin pogodbenic za skupne stroške dela. 

 
Posebnosti zaposlitev v letu 2012: 

- Število zaposlenih za krajši delovni čas na dan 31. 12. 2012: 19 (med njimi 4 invalidke s 
polovično delovno obveznostjo, 2 polovično upokojeni delavki zaradi invalidnosti, 4 delavke so 
delale s krajšo delovno obveznostjo iz naslova starševstva, 5 delavcev je delalo polovični 
delovni čas, 4 pa so bili zaposleni zaradi nadomeščanja odsotnih delavk s polovično delovno 
obveznostjo iz naslova starševstva).  

- Število sporazumnih prekinitev delovnega razmerja: 3 delavci  
- Število prekinitev delovnega razmerja po pogodbi: 11 delavcem iz naslova javnih del je 

prenehalo delovno razmerje po pogodbi. 
- Število prekinitev rednega delovnega razmerja zaradi upokojitev: 2,5 delavki (vse smo 

nadomestili z drugimi kadri). 
- Število na novo zaposlenih: 19 (od tega 4 za nedoločen, 4 pa za določen čas, 11 pa iz 

naslova javnih del za določen čas, do 31. 12. 2012).  
- Število delavk na porodniškem dopustu: 10    

 
V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, ZUJF, so bile zaposlenim delavcem, ki so 
napredovali v plačne razrede po redni poti ali preko nazivov, vročene odločbe o napredovanju v 
plačne razrede, ki naj bi stopile v veljavo in realizacijo v skladu s plačno zakonodajo, predvidoma v 
letu 2013.     
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V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, ZUJF, so bile zaposlenim delavcem, ki so 
napredovali v plačne razrede po redni poti ali preko nazivov, vročene odločbe o napredovanju v 
plačne razrede, ki naj bi stopile v veljavo in realizacijo v skladu s plačno zakonodajo, predvidoma v 
letu 2013.     
 
 
 

13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, INVESTICIJAH 
IN NAKUPU OPREME  

 

13.1 Javna naročila  
 
Izvedeni postopki javnega naročanja 
 

1. IKT 
Sklenjen je bil okvirni sporazum za dobavo in izgradnjo informacijsko komunikacijske tehnologije za 
obdobje 3 let. Izbrani so bili dobavitelji za naslednja področja: 

- strežniška oprema, 
- mrežna oprema,  
- licenčna oprema,  
- izgradnja, konfiguracija in namestitev strežniške infrastrukture,  
- namestitev in konfiguracija mrežne infrastrukture,  
- nakup osebnih računalnikov in periferne opreme,  
- potrošni material. 

 
2. kartuše in tonerji 

Sklenjen je bil okvirni sporazum za dobavo kartuš in tonerjev za obdobje 3 let. 
 

3. serijske publikacije 
Sklenjen je bil okvirni sporazum za dobavo tujih in domačih serijskih publikacij za obdobje 2013 – 
2015, z možnostjo podaljšanja za obdobje 2016. 
 

4. Nakup vozila Citroen Berlingo za MKL (uporablja se v KB). 
 

5. Izdelava tal s tekstilno oblogo v prostorih mediateke – KOŽ. 
 

6. Menjava oken 
Izvedli smo javno naročilo menjave oken v knjižnicah MKL: 

- Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Šentvid, Knjižnica dr. France Škerl. 
 

7. Pisarniški material 
Sklenjen je bil okvirni sporazum za dobavo pisarniškega materiala za obdobje do junija 2014, v 
sodelovanju z Oddelkom za javna naročila MOL. 
 

13.2 Investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, DI in IKT  
 

1. NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTVA - POSLOVNI IZID 2011 

Cores d.o.o. - licence  
ATR.SIS d.o.o. - licence  
Arne d.o.o. - licenca za VPN vstop android  
Vasco d.o.o. - programski paket Interno naročanje  
M 2 Sedej d.n.o. - premični regal potujoča  
Bauhaus d.o.o. - kompresor za vrata potujoča  
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Lesnina d.o.o. - trosed Jarše  
Cores d.o.o. - aparat za štetje kovancev KPV  
Atlas oprema d.o.o. - pisarniški stol SPOK  
Valy d.o.o. - kolo KOŽ  
Stol & Stol d.o.o. - pisarniški stol SPOK  
A.C.S. d.o.o. - videokamera  
Cores d.o.o. - fotoaparat KJM  
Interal d.o.o. - preproga KPV  
Avto Trobec d.o.o. - Berlingo  
Mizarstvo Rode Rok s.p. - police KPV  
Mizarstvo Rode Rok s.p. - police KPV  
STOL & Stol d.o.o. - stoli Bežigrad  
Harveys Norman - klima naprava Dobrova  
Robert Kovač s.p. - premični regali Grba  
Atlas oprema d.o.o. - panoji za gradivo KOŽ  
Cores d.o.o. - mikrofon Bežigrad  
Cores d.o.o. - aparat za štetje kovancev Brezovica    
Mizarstvo Tomaž Pristavec s.p. - pohištvo Podpeč  
Lesnina ambienti - stol Quadra KPV  
Cores d.o.o. - radio Philips MCM 200 Fužine  
Cores d.o.o. - stojalo, plastifikator Bežigrad  
Pisarniški stoli Pivk d.o.o. - 12 stol konferenca Fužine  
Mizarstvo Rode Rok s.p. - 4 stojala za slikanice KOŽ  
Mizarstvo Rode Rok s.p. - pohištvo za mladinske oddelke  
3D Art d.o.o. - 7 stojal za brošure KJM  
Petek Sašo s.p. - čitalna miza  Polje  
Arne d.o.o. - IronPort   
ATR.SIS d.o.o. - tablice za podpisovanje  
ATR.SIS d.o.o. - monitor 2 x  
ATR.SIS d.o.o. - računalnik  
ATR.SIS d.o.o. - tiskalniki (razlika od MOL)  
ATR.SIS d.o.o. - tiskalniki  
ATR.SIS d.o.o. - prenosnik  
Cores d.o.o. - priklopne postaje MKL  
ATR.SIS d.o.o. - tablice za podpisovanje  
ATR.SIS d.o.o. - tiskalniki kartic Urbana  
Cores d.o.o. - čitalnik Canon Lide Bežigrad, KOŽ  
ATR.SIS d.o.o. - skener Canon MKL  
ATR.SIS d.o.o. - tiskalnik HP OJ PRO Polje  
ATR.SIS d.o.o. - tiskalniki Samsung SPOK  
Cores d.o.o. - cisco SF 300 Črnuče  
ATR.SIS d.o.o. - tablica za podpisovanje  
Varnost Vič d.d. - protipožarna centrala kamera MKL  
Varnost Vič d.d. - protipožarna centrala kamera MKL  
Arne d.o.o. - 16 dostopnih točk  
Arne d.o.o. - 10 dostopnih točk  
Cores d.o.o. - Bluray predvajalnik Jarše  
Varnost Vič d.d. - digitalni videorekorder Šentvid  
Varnost Vič d.d. - protipožarna centrala MKL  
Lesnina d.d. - preproga KJM  
Kaiser + Kraft - tabla Flipchart KJM  
Cores d.o.o. - predal za denar KPV  
Teel d.o.o. - telefon KJM  
BZ & Co. - svetlobni napis Polje  
Prosigma d.o.o.- pohištveni trezor Brezovica  
Cores d.o.o. - 2 telefona Gigaset Bežigrad  
Cores d.o.o. - krmilna lupa z lučko RC  
MK Trgovina d.o.o. - rezalec za papir KJM  
Cores d.o.o. - UPS 800VA Podpeč  
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2. NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTVA - MOL  

Arne d.o.o. - IronPort nap. za prestrezanje nezaželene pošte  
ATR.SIS d.o.o. -računalniki  
ATR.SIS d.o.o. - tiskalniki kartic Urbana  
ATR.SIS d.o.o. - čitalci  
ATR.SIS d.o.o. - diski  
ATR.SIS d.o.o. - tiskalniki  
  
3. NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTVA - ZUNANJE OBČINE 

Robert Kovač s.p. - pohištvo Škofljica  
Gregor Urbančič s.p. - boksi za slikanice Brezovica  
Sonček.si d.o.o. - stol za najmlajše Podpeč  
Cores d.o.o. - priklopne postaje MKL (rn. 3584) - Medvode  
Mizarstvo Tomaž Pristavec s.p. - pohištvo Podpeč  
Arne d.o.o. - cisco 892 VL  
  
4. NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTVA in DI - PROJEKTNA IN DRUGA SREDSTVA  

Creator d.o.o. - licenca SSU  
Kvadra d,o,o, - pisarniški stol tHL  
Mobi plus d.o.o. - mobitel THL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ZAKLJUČEK  
 
 
Za nami je še eno strokovno in poslovno uspešno leto, kar dokazujemo v celotnem letnem poročilu. 
Knjižnica je bila ponovno tudi finančno zelo uspešna in je kvalitetno poslovala z javnimi sredstvi.  
 
Program dela je knjižnica izpeljala v največji možni meri, kot kažejo povečanja nekaterih bistvenih 
kazalnikov uspešnosti. Tudi relativno veliko zmanjšanje nakupa novega gradiva vsaj v letu 2012 ni 
prineslo toliko škodljivih posledic, kot bi jih lahko glede na realizirani obseg nakupa novega gradiva. 
Že v poročilu za predpreteklo leto smo napovedali, da se bodo sredstva za gradivo v prihodnje toliko 
zmanjšala, da prej doseženih rezultatov ne bo mogoče več ohranjati. Če torej v letu 2012 ne bi uspeli 
manjkajočega gradiva dopolniti z obveznim izvodom in darovi, bi padli povsem na dno pogojev 
prirasta, tako pa smo kljub kriznemu obdobju še obdržali zelo spodobno raven skupnega dotoka 
novega gradiva. Na področju storitev pa smo spet presegli načrte in dosegli odlične rezultate. 
 
Naj ponovim, da je bil paradni projekt MKL v letu 2012 uvedba enotne mestne kartice Urbana kot 
članske izkaznice, takoj za tem pa štejemo za največji uspeh dokončno implementacijo enotnega 
informacijskega sistema, ki smo ga gradili tri leta in zdaj omogoča izvajanje in spremljanje vseh 
procesov poslovanja na enak način v vseh naših, tudi najmanjših knjižnicah. Poleg tega omogoča 
centralni nadzor delovanja vse računalniške in periferne opreme in tudi odpravo napak z enega mesta 
v mnogih primerih. Omogoča tudi enotno izmenjavo informacij med službami in zaposlenimi. Za uspeh 
si štejemo tudi vse izvedene nakupe pohištvene knjižnične opreme, obsežne nakupe IKT opreme za 
potrebe Urbane, nakup osebnega avtomobila za vzdrževalno in dostavno službo ter številne 
vzdrževalne posege na stavbah in napravah.  
 
Naslednji zelo uspešno realizirani projekt je novi Strateški načrt MKL za obdobje 2013-2016. Njegov 
pomen smo v poročilu že opisali, gre za temeljni dokument knjižnice, ki bo usmerjal naše delo v 
naslednjem srednjeročnem obdobju. 
 
Omeniti je treba tudi nov pomemben projekt na prehodu med letoma 2012 in 2013, namreč 
sodelovanje MKL pri testiranju enotne platforme oziroma sistema izposoje e-knjig na daljavo, 
imenovanem BIBLOS, ki ga razvija Študentska založba. Pri projektu MKL od jeseni leta 2012 sodeluje 
v skupini testnih knjižnic, doslej zlasti z opredelitvijo vsebinskih pričakovanj knjižnic in predlogom 
poslovnega modela (skupaj z Mestno knjižnico Kranj), sledi še sodelovanje pri testiranju programskih 
rešitev. Knjižnica bo to storitev predvidoma uvedla v letu 2013. 
 
Z uvedbo enotnega pravilnika o obratovalnem času naših knjižnic smo povečali letno odprtost za 
3.888 ur, kar pomeni 6,7% ur odprtosti več kot v letu 2011. Zadovoljni smo ob dejstvu, da je tudi v letu 
2012 narasla izposoja gradiva, čeprav je bilo članstvo nekoliko manjše zaradi izbrisa neaktivnih 
članov. Obseg prireditev in izobraževanj smo ponovno povečali, in dejansko sodimo med največje 
ponudnike kulturnih dogodkov in neformalnega izobraževanja v Ljubljani. Tudi v letu 2011 smo izpeljali 
precej promocijskih projektov, s katerimi želimo aktivirati prebivalce za branje in individualno 
izobraževanje, kot sta Poletavci in Mesto bere, izdali smo celo družabno igrico na literarni osnovi 
Potovanje deklice Delfine ter izdali dve številki nove lastne domoznanske publikacije Ljubljana med 
nostalgijo in sanjami.  
 
Na koncu lahko ponovimo besede iz našega zadnjega poročila: »Kljub ne ravno optimističnim 
finančnim razmeram, ki se nam nakazujejo za naprej, upamo, da bomo tudi tekoče leto končali vsaj 
primerljivo uspešno kot preteklo«. Zadovoljni bomo, če bo res tako. 
 
Vsem sodelavkam in sodelavcem se iskreno zahvaljujem za vse opravljeno delo v preteklem letu, za 
vztrajnost in natančnost, prijaznost in razumevanje do uporabnikov, inovativnost in kreativnost, 
pripravljenost za delo v neugodnem delovnem času, v delovnih skupinah in posebnih projektih, za 
sodelovanje pri prireditvah in izobraževanjih, pa tudi pri ne najbolj prijetnih opravilih preopremljanja in 
novega urejanja gradiva ter njegovega popisovanja! Izkazali ste se kot najboljši sodelavci! 
 
 
 
         mag. Jelka Gazvoda 
               direktorica 
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V skladu s 13. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 30/08 in 105/08) je Svet javnega zavoda na svoji 1. seji dne 22.2.2012 potrdil Letno poročilo 
Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2012, ki vključuje tudi Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi 
nalog MKL kot  osrednje območne knjižnice v letu 2012. 
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Priloga 1: ODPRTOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC MED LETOM IN POLETI 
 
Odprtost med letom 
 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

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

Knjižnica Črnuče 8:00 - 19:30 12:30 - 19:30 12:30 - 19:30 10:00 - 15:00 12:30 - 19:30  

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

Knjižnica Glinškova pl. 12:30 - 19:00 8:00 - 15:00 12:30 - 19:00 12:30 - 19:00   

Knjižnica Savsko naselje  12:30 - 19:00 8:00 - 15:00 12:30 - 19:00   

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

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

Knjižnica Jarše 12:30 - 19:00 12:30 - 19:00 12:30 - 19:00 8:00 - 15:00 12:30 - 19:00  

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

Knjižnica Zadvor 12:30 - 19:00  12:30 - 19:00  8:00 - 15:00  

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

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 Kolodvor 12:30 - 19:00 12:30 - 19:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00  

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 Brdo  12:30 - 19:00  12:30 - 19:00   

Knjižnica Grba 8:00 - 19:30 8:00 - 15:00 12:30 - 19:30 12:30 - 19:30 8:00 - 19:30  

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

Knjižnica Brezovica 12.30 - 19.00 12.30 - 19.00 8.00 - 15.00 12.30 - 19.00 8.00 - 15.00  

Knjižnica Podpeč  12:30 - 19:00  10:00 - 15:00 12:30 - 19:00  

Knjižnica Dobrova 8:00 - 15:00 12:30 - 19:00 12:30 - 19:00  12:30 - 19:00  

Knjižnica Frana Levstika 12:30 - 19:00  10:00 - 15:00 12:30 - 19:00 12:30 - 19:00  

Knjižnica Horjul 8:00 - 15:00  12:30 - 19:00  12:30 - 19:00  

Knjižnica Ig 8:00 - 19:00  8:00 - 19:00 8:00 - 15:00 12:30 - 19:00  

Knjižnica Škofljica 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 12:30 - 19:30 8:00 - 19:30  

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

Knjižnica Gameljne 12:30 - 19:00 12:30 - 19:00  12:30 - 19:00 12:30 - 19:00  

Knjižnica Šentvid 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 10:00 - 19:30 8:00 - 19:30  

Knjižnica Vodice 12:30 - 19:00 12:30 - 19:00 12:30 - 19:00  12:30 - 19:00  

Slovanska knjižnica 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 13:00 

Trubarjeva hiša literature  10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00  

Potujoča knjižnica  Potujoča knjižnica ima poseben razpored po krajih, ki jih obiskuje. 
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Poletna odprtost 
Poletni odpiralni čas v naših knjižnicah je veljal od torka, 26. 6,. do sobote, 25. 8. 2012. V Slovanski 
knjižnici je poletni čas veljal od ponedeljka, 16. 7., do sobote, 25. 8. 2012. 
 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 8:00 - 14:00 08:00 - 13:00 

Knjižnica Črnuče 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:00  

Knjižnica dr. F. Škerl 13:00 - 19:00  8:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00  

Knjižnica Glinškova p. 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00  13:00 - 19:00   

Knjižnica Savsko n.  13:00 - 19:00 08:00 - 14:00    

Knjižnica Jožeta Mazovca 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 8:00 - 14:00 13:00 - 19:30 8:00 - 13:00 

Knjižnica Fužine 8:00 - 14:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00  

Knjižnica Jarše 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00   

Knjižnica Polje 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30 8:00 - 14:00  

Knjižnica Zadvor 13:00 - 19:30      

Knjižnica Zalog  13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30  

Knjižnica Otona Župančiča 08:00 - 20:00 10:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 14:00 08:00 - 13:00 

Knjižnica Kolodvor 12:00 - 19:00 12:00 - 19:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00  

Knjižnica Nove Poljane 13:00 - 19:00  13:00 - 19:00 13:00 - 19:00   

Knjižnica Poljane 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00  08:00 - 14:00 08:00 - 14:00  

Knjižnica Prežihov Voranc 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 8:00 - 13:00 

Knjižnica Brdo  13:00 - 19:00  13:00 - 19:00   

Knjižnica Grba 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00  

Knjižnica Rudnik 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00  

Knjižnica Brezovica  12:30 - 19:00 8:00 - 15:00 12:30 - 19:00 8:00 - 15:00  

Knjižnica Podpeč  13:00 - 19:00  10:00 - 15:00   

Knjižnica Dobrova  13:00 - 19:00 13:00 - 19:00  8:00 - 14:00  

Knjižnica Frana Levstika 13:00 - 19:00   13:00 - 19:00 09:00 - 14:00  

Knjižnica Horjul 08:00 - 14:00  13:30 - 19:30  13:00 - 19:00  

Knjižnica Ig 13:00 - 19:00  13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00  

Knjižnica Škofljica 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 8:00 - 14:00  

Knjižnica Šiška 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 08:00 - 13:00 

Knjižnica Gameljne  13:30 - 19:30  13:30 - 19:30   

Knjižnica Šentvid 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30  

Knjižnica Vodice 12:00 - 18:00  13:30 - 19:30  12:00 - 18:00  

Slovanska knjižnica 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 9:00 - 17:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 12:00 

Trubarjeva hiša literature  10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00  

Potujoča knjižnica od 29. 6. do 30. 8. 2012 ne obiskuje postajališč 
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Priloga 2: ZALOGA GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 119.835 18.982 3.527 142.344 
Knjižnica Črnuče 29.297 7.635 345 37.277 
Knjižnica dr. France Škerl 27.066 6.238 313 33.617 
Knjižnica Glinškova ploščad 26.980 6.423 348 33.751 
Knjižnica Savsko naselje 21.755 1.328 270 23.353 

Knjižnica Jurij Vega 21.631 2.017 219 23.867 

KB SKUPAJ 246.564 42.623 5.022 294.209 

Knjižnica Jožeta Mazovca 79.836 9.525 1.588 90.949 
Knjižnica Fužine 32.141 2.733 711 35.585 
Knjižnica Jarše 21.714 1.003 454 23.171 
Knjižnica Polje 48.173 2.863 1.436 52.472 
Knjižnica Zadvor 7.250 771 101 8.122 
Knjižnica Zalog 21.995 1.291 269 23.555 

KJM SKUPAJ 211.109 18.186 4.559 233.854 

Knjižnica Otona Župančiča 268.226 30.845 11.497 310.568 
Knjižnica Kolodvor 176 44 51 271 
Knjižnica Nove Poljane 2.769 1.728 84 4.581 
Knjižnica Poljane 11.356 1.345 177 12.878 

KOŽ SKUPAJ 282.527 33.962 11.809 328.298 

Knjižnica Prežihov Voranc 99.100 14.381 1.483 114.964 
Knjižnica Brdo 14.587 1.348 72 16.007 
Knjižnica Grba 23.071 3.416 203 26.690 
Knjižnica Rudnik 42.434 4.221 429 47.084 
Knjižnica Brezovica 12.317 1.914 97 14.328 
Knjižnica Notranje Gorice 5.219 372 7 5.598 
Knjižnica Podpeč 8.669 804 132 9.605 
Knjižnica Rakitna 2.878 227 4 3.109 
Knjižnica Dobrova 17.675 2.099 207 19.981 
Knjižnica Polhov Gradec 3.402 32 7 3.441 
Knjižnica Šentjošt 2.149 40 0 2.189 
Knjižnica Frana Levstika 18.404 1.969 221 20.594 
Knjižnica Rob 1.977 10 3 1.990 
Knjižnica Horjul 11.431 1.357 120 12.908 
Knjižnica Ig 22.611 2.801 362 25.774 
Knjižnica Škofljica 25.009 2.933 428 28.370 

KPV SKUPAJ 310.933 37.924 3.775 352.632 

Knjižnica Šiška 144.480 17.354 920 162.754 
Knjižnica Gameljne 23.916 1.860 140 25.916 
Knjižnica Šentvid 48.539 6.092 218 54.849 
Knjižnica Vodice 24.219 892 151 25.262 

KŠ SKUPAJ 241.154 26.198 1.429 268.781 

Slovanska knjižnica 94.459 2.856 31.091 128.406 
e-knjižnica 0 460 14 474 
Trubarjeva hiša literature 1 0 38 39 
Potujoča knjižnica 53.495 6.821 188 60.504 
Skupne službe 915 115 363 1.393 
Drugo 25 9 0 34 

SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 148.895 10.261 31.694 190.850 

MKL SKUPAJ 1.441.182 169.154 58.288 1.668.624 
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Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 5.341 1.151 156 6.648 
Knjižnica Črnuče 1.278 539 15 1.832 
Knjižnica dr. France Škerl 979 511 10 1.500 
Knjižnica Glinškova ploščad 994 397 14 1.405 
Knjižnica Savsko naselje 785 283 6 1.074 

Knjižnica Jurij Vega 998 234 36 1.268 

KB SKUPAJ 10.375 3.115 237 13.727 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.882 927 141 4.950 
Knjižnica Fužine 1.391 291 62 1.744 
Knjižnica Jarše 775 66 41 882 
Knjižnica Polje 1.892 340 93 2.325 
Knjižnica Zadvor 745 184 28 957 
Knjižnica Zalog 711 108 38 857 

KJM SKUPAJ 9.396 1.916 403 11.715 

Knjižnica Otona Župančiča 11.274 2.374 1.117 14.765 
Knjižnica Kolodvor 2 0 6 8 
Knjižnica Nove Poljane 447 363 14 824 
Knjižnica Poljane 875 78 21 974 

KOŽ SKUPAJ 12.598 2.815 1.158 16.571 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.828 1.094 211 6.133 
Knjižnica Brdo 254 65 3 322 
Knjižnica Grba 1.279 504 37 1.820 
Knjižnica Rudnik 1.762 471 51 2.284 
Knjižnica Brezovica 1.131 209 17 1.357 
Knjižnica Notranje Gorice 87 24 0 111 
Knjižnica Podpeč 419 134 18 571 
Knjižnica Rakitna 249 17 0 266 
Knjižnica Dobrova 637 118 33 788 
Knjižnica Polhov Gradec 39 0 0 39 
Knjižnica Šentjošt 35 0 0 35 
Knjižnica Frana Levstika 659 141 39 839 
Knjižnica Rob 54 0 0 54 
Knjižnica Horjul 562 176 14 752 
Knjižnica Ig 857 205 33 1.095 
Knjižnica Škofljica 1.606 321 57 1.984 

KPV SKUPAJ 14.458 3.479 513 18.450 

Knjižnica Šiška 6.540 1.211 165 7.916 
Knjižnica Gameljne 943 290 31 1.264 
Knjižnica Šentvid 1.825 456 65 2.346 
Knjižnica Vodice 481 27 23 531 

KŠ SKUPAJ 9.789 1.984 284 12.057 

Slovanska knjižnica 2.385 264 1.293 3.942 
e-knjižnica 0 403 7 410 
Trubarjeva hiša literature 1 0 9 10 
Potujoča knjižnica 1.731 324 7 2.062 
Skupne službe 19 1 20 40 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 4.136 992 1.336 6.464 

MKL SKUPAJ 60.752 14.301 3.931 78.984 
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Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
STROKA / LEPOSLOVJE) 
 

Krajevna knjižnica Stroka Leposlovje SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 2.980 1.464 4.444 
Knjižnica Črnuče 952 756 1.708 
Knjižnica dr. France Škerl 774 640 1.414 
Knjižnica Glinškova ploščad 671 642 1.313 
Knjižnica Savsko naselje 512 522 1.034 

Knjižnica Jurij Vega 608 593 1.201 

KB SKUPAJ - - - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2.605 1.358 3.963 
Knjižnica Fužine 857 774 1.631 
Knjižnica Jarše 356 504 860 
Knjižnica Polje 1.236 924 2.160 
Knjižnica Zadvor 432 507 939 
Knjižnica Zalog 367 470 837 

KJM SKUPAJ - - - 

Knjižnica Otona Župančiča 6.118 2.328 8.446 
Knjižnica Kolodvor 8 0 8 
Knjižnica Nove Poljane 479 321 800 
Knjižnica Poljane 393 508 901 

KOŽ SKUPAJ - - - 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.747 1.438 4.185 
Knjižnica Brdo 124 190 314 
Knjižnica Grba 930 730 1.660 
Knjižnica Rudnik 1.224 882 2.106 
Knjižnica Brezovica 656 660 1.316 
Knjižnica Notranje Gorice 48 63 111 
Knjižnica Podpeč 290 272 562 
Knjižnica Rakitna 111 151 262 
Knjižnica Dobrova 365 405 770 
Knjižnica Polhov Gradec 10 29 39 
Knjižnica Šentjošt 11 24 35 
Knjižnica Frana Levstika 374 442 816 
Knjižnica Rob 17 37 54 
Knjižnica Horjul 380 320 700 
Knjižnica Ig 548 520 1.068 
Knjižnica Škofljica 924 775 1.699 

KPV SKUPAJ - - - 

Knjižnica Šiška 2.871 1.678 4.549 
Knjižnica Gameljne 629 593 1.222 
Knjižnica Šentvid 1.176 874 2.050 
Knjižnica Vodice 189 319 508 

KŠ SKUPAJ - - - 

Slovanska knjižnica 2.157 813 2.970 
e-knjižnica 19 117 136 
Trubarjeva hiša literature 7 2 9 
Potujoča knjižnica 862 739 1.601 
Skupne službe 35 0 35 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ - - - 

MKL SKUPAJ* 10.602 4.992 15.594 

* - 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 

Knjižnica Bežigrad 931 3.513 4.444 
Knjižnica Črnuče 596 1.112 1.708 
Knjižnica dr. France Škerl 591 823 1.414 
Knjižnica Glinškova ploščad 488 825 1.313 
Knjižnica Savsko naselje 420 614 1.034 

Knjižnica Jurij Vega 490 711 1.201 

KB SKUPAJ - - - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 920 3.043 3.963 
Knjižnica Fužine 579 1.052 1.631 
Knjižnica Jarše 342 518 860 
Knjižnica Polje 652 1.508 2.160 
Knjižnica Zadvor 471 468 939 
Knjižnica Zalog 416 421 837 

KJM SKUPAJ - - - 

Knjižnica Otona Župančiča 1.478 6.968 8.446 
Knjižnica Kolodvor 0 8 8 
Knjižnica Nove Poljane 374 426 800 
Knjižnica Poljane 158 743 901 

KOŽ SKUPAJ - - - 

Knjižnica Prežihov Voranc 1.032 3.153 4.185 
Knjižnica Brdo 161 153 314 
Knjižnica Grba 604 1.056 1.660 
Knjižnica Rudnik 691 1.415 2.106 
Knjižnica Brezovica 527 789 1.316 
Knjižnica Notranje Gorice 55 56 111 
Knjižnica Podpeč 262 300 562 
Knjižnica Rakitna 77 185 262 
Knjižnica Dobrova 343 427 770 
Knjižnica Polhov Gradec 19 20 39 
Knjižnica Šentjošt 22 13 35 
Knjižnica Frana Levstika 354 462 816 
Knjižnica Rob 25 29 54 
Knjižnica Horjul 250 450 700 
Knjižnica Ig 455 613 1.068 
Knjižnica Škofljica 679 1.020 1.699 

KPV SKUPAJ - - - 

Knjižnica Šiška 981 3.568 4.549 
Knjižnica Gameljne 528 694 1.222 
Knjižnica Šentvid 690 1.360 2.050 
Knjižnica Vodice 211 297 508 

KŠ SKUPAJ - - - 

Slovanska knjižnica 66 2.904 2.970 
e-knjižnica 17 119 136 
Trubarjeva hiša literature 0 9 9 
Potujoča knjižnica 597 1.004 1.601 
Skupne službe 0 35 35 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ - - - 

MKL SKUPAJ* 2.906 12.688 15.594 

* - 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 (ZVODI – UDK) 
 

Krajevna knjižnica 0 1 2 3 5 6 7 8 82 9 SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 301 354 132 584 183 424 1.238 421 2.562 449 6.648 
Knjižnica Črnuče 84 63 14 79 35 105 548 55 775 74 1.832 
Knjižnica dr. France Škerl 58 36 7 51 19 149 427 38 651 64 1.500 
Knjižnica Glinškova ploščad 60 35 7 45 17 93 399 42 654 53 1.405 
Knjižnica Savsko naselje 49 26 6 33 21 71 271 26 529 42 1.074 

Knjižnica Jurij Vega 65 45 14 58 26 101 238 44 606 71 1.268 

KB SKUPAJ 617 559 180 850 301 943 3.121 626 5.777 753 13.727 

Knjižnica Jožeta Mazovca 230 215 98 379 129 330 1.065 314 1.905 285 4.950 
Knjižnica Fužine 85 103 19 81 31 129 330 44 848 74 1.744 
Knjižnica Jarše 56 32 6 37 18 65 87 24 511 46 882 
Knjižnica Polje 133 131 36 185 55 149 419 76 1.031 110 2.325 
Knjižnica Zadvor 59 23 3 26 23 69 185 22 513 34 957 
Knjižnica Zalog 60 24 3 35 22 67 115 19 476 36 857 

KJM SKUPAJ 623 528 165 743 278 809 2.201 499 5.284 585 11.715 

Knjižnica Otona Župančiča 774 666 275 1.732 510 1.132 2.803 868 5.202 803 14.765 
Knjižnica Kolodvor 4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 8 
Knjižnica Nove Poljane 42 26 1 11 9 29 373 0 323 10 824 
Knjižnica Poljane 49 30 10 51 17 59 87 43 543 85 974 

KOŽ SKUPAJ 869 722 286 1.795 536 1.221 3.263 911 6.068 900 16.571 

Knjižnica Prežihov Voranc 311 302 102 444 149 403 1.140 375 2.553 354 6.133 
Knjižnica Brdo 22 1 1 9 3 13 65 8 192 8 322 
Knjižnica Grba 77 65 10 69 25 125 508 49 805 87 1.820 
Knjižnica Rudnik 106 122 52 128 37 177 484 82 975 121 2.284 
Knjižnica Brezovica 66 56 11 67 32 138 234 23 666 64 1.357 
Knjižnica Notranje Gorice 6 1 1 3 1 8 28 0 63 0 111 
Knjižnica Podpeč 32 12 3 23 10 55 134 11 275 16 571 
Knjižnica Rakitna 8 12 4 12 6 33 24 3 155 9 266 
Knjižnica Dobrova 62 16 5 24 17 66 127 21 410 40 788 
Knjižnica Polhov Gradec 1 0 2 1 1 4 1 0 29 0 39 
Knjižnica Šentjošt 3 1 1 2 1 2 1 0 24 0 35 
Knjižnica Frana Levstika 50 19 3 22 17 66 149 24 447 42 839 
Knjižnica Rob 5 1 1 1 1 5 2 0 37 1 54 
Knjižnica Horjul 38 25 8 33 12 69 184 19 329 35 752 
Knjižnica Ig 56 43 8 40 23 102 224 26 522 51 1.095 
Knjižnica Škofljica 115 80 19 83 36 172 353 61 985 80 1.984 

KPV SKUPAJ 958 756 231 961 371 1.438 3.658 702 8.467 908 18.450 

Knjižnica Šiška 340 354 172 624 183 527 1.275 478 3.491 472 7.916 
Knjižnica Gameljne 64 35 7 58 33 90 291 29 601 56 1.264 
Knjižnica Šentvid 112 112 33 126 53 167 488 119 1.039 97 2.346 
Knjižnica Vodice 39 11 1 24 11 41 28 23 328 25 531 

KŠ SKUPAJ 555 512 213 832 280 825 2.082 649 5.459 650 12.057 

Slovanska knjižnica 350 99 902 408 29 65 448 158 883 600 3.942 
e-knjižnica 2 7 1 9 0 2 2 0 386 1 410 
Trubarjeva hiša literature 4 0 0 1 0 0 3 0 2 0 10 
Potujoča knjižnica 116 60 19 92 50 189 366 42 1.034 94 2.062 
Skupne službe 30 0 0 5 0 2 1 1 0 1 40 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 502 166 922 515 79 258 820 201 2.305 696 6.464 

MKL SKUPAJ 4.124 3.243 1.997 5.696 1.845 5.494 15.145 3.588 33.360 4.492 78.984 
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Priloga 7: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN 
NABAVE 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 6.087 20 0 541 6.648 
Knjižnica Črnuče 1.670 9 0 153 1.832 
Knjižnica dr. France Škerl 1.357 4 0 139 1.500 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.267 2 0 136 1.405 
Knjižnica Savsko naselje 924 1 0 149 1.074 

Knjižnica Jurij Vega 1.227 0 0 41 1.268 

KB SKUPAJ 12.532 36 0 1.159 13.727 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4.489 38 0 423 4.950 
Knjižnica Fužine 1.554 10 0 180 1.744 
Knjižnica Jarše 794 13 0 75 882 
Knjižnica Polje 2.123 49 0 153 2.325 
Knjižnica Zadvor 774 6 0 177 957 
Knjižnica Zalog 794 1 0 62 857 

KJM SKUPAJ 10.528 117 0 1.070 11.715 

Knjižnica Otona Župančiča 10.613 1.907 0 2.245 14.765 
Knjižnica Kolodvor 7 0 0 1 8 
Knjižnica Nove Poljane 698 23 0 103 824 
Knjižnica Poljane 930 28 0 16 974 

KOŽ SKUPAJ 12.248 1.958 0 2.365 16.571 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.797 50 0 286 6.133 
Knjižnica Brdo 297 8 0 17 322 
Knjižnica Grba 1.716 6 0 98 1.820 
Knjižnica Rudnik 2.173 20 0 91 2.284 
Knjižnica Brezovica 1.202 0 0 155 1.357 
Knjižnica Notranje Gorice 85 0 0 26 111 
Knjižnica Podpeč 512 0 0 59 571 
Knjižnica Rakitna 84 0 0 182 266 
Knjižnica Dobrova 736 2 0 50 788 
Knjižnica Polhov Gradec 34 0 0 5 39 
Knjižnica Šentjošt 30 0 0 5 35 
Knjižnica Frana Levstika 771 0 0 68 839 
Knjižnica Rob 49 0 0 5 54 
Knjižnica Horjul 531 2 0 219 752 
Knjižnica Ig 1.014 0 0 81 1.095 
Knjižnica Škofljica 1.936 1 0 47 1.984 

KPV SKUPAJ 16.967 89 0 1.394 18.450 

Knjižnica Šiška 7.038 64 1 813 7.916 
Knjižnica Gameljne 1.189 3 0 72 1.264 
Knjižnica Šentvid 2.189 18 0 139 2.346 
Knjižnica Vodice 486 2 0 43 531 

KŠ SKUPAJ 10.902 87 1 1.067 12.057 

Slovanska knjižnica 1.290 381 18 2.253 3.942 
e-knjižnica 364 0 0 46 410 
Trubarjeva hiša literature 9 0 0 1 10 
Potujoča knjižnica 1.860 24 0 178 2.062 
Skupne službe 18 5 0 17 40 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 3.541 410 18 2.495 6.464 

MKL SKUPAJ 66.718 2.697 19 9.550 78.984 
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Priloga 8: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – NAČIN 
NABAVE) 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 3.939 20 0 489 4.444 
Knjižnica Črnuče 1.570 9 0 131 1.708 
Knjižnica dr. France Škerl 1.279 4 0 131 1.414 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.181 2 0 130 1.313 
Knjižnica Savsko naselje 890 1 0 143 1.034 

Knjižnica Jurij Vega 1.163 0 0 38 1.201 

KB SKUPAJ - - - - - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.549 38 0 393 3.963 
Knjižnica Fužine 1.449 10 0 172 1.631 
Knjižnica Jarše 776 13 0 71 860 
Knjižnica Polje 1.968 49 0 145 2.160 
Knjižnica Zadvor 758 6 0 176 939 
Knjižnica Zalog 777 1 0 59 837 

KJM SKUPAJ - - - - - 

Knjižnica Otona Župančiča 5.160 1.907 0 1.896 8.446 
Knjižnica Kolodvor 7 0 0 1 8 
Knjižnica Nove Poljane 675 23 0 102 800 
Knjižnica Poljane 860 28 0 14 901 

KOŽ SKUPAJ - - - - - 

Knjižnica Prežihov Voranc 3.889 50 0 265 4.185 
Knjižnica Brdo 290 8 0 16 314 
Knjižnica Grba 1.565 6 0 90 1.660 
Knjižnica Rudnik 2.002 20 0 85 2.106 
Knjižnica Brezovica 1.176 0 0 140 1.316 
Knjižnica Notranje Gorice 85 0 0 26 111 
Knjižnica Podpeč 504 0 0 58 562 
Knjižnica Rakitna 84 0 0 178 262 
Knjižnica Dobrova 723 2 0 45 770 
Knjižnica Polhov Gradec 34 0 0 5 39 
Knjižnica Šentjošt 30 0 0 5 35 
Knjižnica Frana Levstika 751 0 0 65 816 
Knjižnica Rob 49 0 0 5 54 
Knjižnica Horjul 519 2 0 179 700 
Knjižnica Ig 990 0 0 78 1.068 
Knjižnica Škofljica 1.657 1 0 41 1.699 

KPV SKUPAJ - - - - - 

Knjižnica Šiška 3.750 64 1 751 4.549 
Knjižnica Gameljne 1.152 3 0 67 1.222 
Knjižnica Šentvid 1.906 18 0 126 2.050 
Knjižnica Vodice 468 2 0 38 508 

KŠ SKUPAJ - - - - - 

Slovanska knjižnica 1.241 381 17 1.345 2.970 
e-knjižnica 136 0 0 0 136 
Trubarjeva hiša literature 8 0 0 1 9 
Potujoča knjižnica 1.424 24 0 161 1.601 
Skupne službe 15 5 0 15 35 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ - - - - - 

MKL SKUPAJ* 7.667 2.697 16 6.275 15.594 

* končni rezultati niso seštevki stolpcev oz. vrstic iz tabele, ker se isti naslov lahko pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah in 
v različnih načinih nabave. 
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Priloga 9: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 3.507 461 373 4.341 
Knjižnica Črnuče 1.145 601 53 1.799 
Knjižnica dr. France Škerl 1.037 350 88 1.475 
Knjižnica Glinškova ploščad 273 283 20 576 
Knjižnica Savsko naselje 1.125 293 12 1.430 

Knjižnica Jurij Vega 276 178 89 543 

KB SKUPAJ 7.363 2.166 635 10.164 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.332 345 57 1.734 
Knjižnica Fužine 3.328 721 32 4.081 
Knjižnica Jarše 429 80 11 520 
Knjižnica Polje 2.275 690 172 3.137 
Knjižnica Zadvor 4 2 0 6 
Knjižnica Zalog 743 242 59 1.044 

KJM SKUPAJ 8.111 2.080 331 10.522 

Knjižnica Otona Župančiča 10.862 1.103 815 12.780 
Knjižnica Kolodvor 0 0 6 6 
Knjižnica Nove Poljane 6 21 8 35 
Knjižnica Poljane 637 17 7 661 

KOŽ SKUPAJ 11.505 1.141 836 13.482 

Knjižnica Prežihov Voranc 3.934 1.002 373 5.309 
Knjižnica Brdo 1.069 209 5 1.283 
Knjižnica Grba 557 34 33 624 
Knjižnica Rudnik 656 624 27 1.307 
Knjižnica Brezovica 10 49 10 69 
Knjižnica Notranje Gorice 1 0 0 1 
Knjižnica Podpeč 205 30 3 238 
Knjižnica Rakitna 2 0 0 2 
Knjižnica Dobrova 1.734 339 146 2.219 
Knjižnica Polhov Gradec 0 0 0 0 
Knjižnica Šentjošt 0 0 0 0 
Knjižnica Frana Levstika 65 76 35 176 
Knjižnica Rob 0 0 0 0 
Knjižnica Horjul 106 109 5 220 
Knjižnica Ig 249 665 50 964 
Knjižnica Škofljica 265 432 49 746 

KPV SKUPAJ 8.853 3.569 736 13.158 

Knjižnica Šiška 1.508 573 127 2.208 
Knjižnica Gameljne 1.108 81 24 1.213 
Knjižnica Šentvid 5.816 385 76 6.277 
Knjižnica Vodice 253 10 4 267 

KŠ SKUPAJ 8.685 1.049 231 9.965 

Slovanska knjižnica 2 0 21 23 
e-knjižnica 0 285 0 285 
Trubarjeva hiša literature 0 0 0 0 
Potujoča knjižnica 1.857 59 3 1.919 
Skupne službe 1 0 8 9 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 1.860 344 32 2.236 

MKL SKUPAJ 46.377 10.349 2.801 59.527 
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Priloga 10: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica Aktivni člani Novo vpisani člani 

otroci odrasli SKUPAJ otroci odrasli SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 1.877 13.172 15.049 187 1.043 1.230 

Knjižnica Črnuče 734 2.063 2.797 87 143 230 

Knjižnica dr. France Škerl 514 1.563 2.077 74 104 178 

Knjižnica Glinškova ploščad 402 1.471 1.873 56 101 157 

Knjižnica Savsko naselje 270 929 1.199 34 44 78 

KB SKUPAJ - - - 438 1.435 1.873 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.808 7.472 9.280 194 576 770 

Knjižnica Fužine 1.014 3.233 4.247 108 257 365 

Knjižnica Jarše 731 1.070 1.801 71 72 143 

Knjižnica Polje 1.260 3.225 4.485 116 223 339 

Knjižnica Zadvor 273 478 751 36 43 79 

Knjižnica Zalog 673 1.108 1.781 45 75 120 

KJM SKUPAJ - - - 570 1.246 1.816 

Knjižnica Otona Župančiča 2.496 26.073 28.569 251 3.250 3.501 

Knjižnica Kolodvor 10 212 222 2 19 21 

Knjižnica Nove Poljane 258 440 698 26 12 38 

Knjižnica Poljane 174 1.458 1.632 16 87 103 

KOŽ SKUPAJ - - - 295 3.368 3.663 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.589 11.045 13.634 260 980 1.240 

Knjižnica Brdo 238 509 747 11 16 27 

Knjižnica Grba 777 2.001 2.778 74 138 212 

Knjižnica Rudnik 1.355 3.113 4.468 97 220 317 

Knjižnica Brezovica 577 980 1.557 65 77 142 

Knjižnica Notranje Gorice 204 103 307 - - - 

Knjižnica Podpeč 258 369 627 29 31 60 

Knjižnica Rakitna 37 36 73 - - - 

Knjižnica Dobrova 388 596 984 39 30 69 

Knjižnica Polhov Gradec 23 27 50 - - - 

Knjižnica Šentjošt 61 84 145 - - - 

Knjižnica Frana Levstika 294 436 730 40 44 84 

Knjižnica Rob 21 22 43 - - - 

Knjižnica Horjul 282 441 723 29 47 76 

Knjižnica Ig 576 951 1.527 72 95 167 

Knjižnica Škofljica 1.058 1.543 2.601 109 129 238 

KPV SKUPAJ - - - 825 1.807 2.632 

Knjižnica Šiška 2.619 13.597 16.216 357 1.472 1.829 

Knjižnica Gameljne 274 1.020 1.294 22 61 83 

Knjižnica Šentvid 1.023 4.340 5.363 116 318 434 

Knjižnica Vodice 267 814 1.081 39 73 112 

KŠ SKUPAJ - - - 534 1.924 2.458 

Slovanska knjižnica 92 2.245 2.337 1 103 104 

Potujoča knjižnica 439 1.046 1.485 47 64 111 

OPAC 169 1.463 1.632 0 6 6 

SKUPAJ 18.748 64.956 83.704 2.710 9.953 12.663 
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Priloga 11: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

Krajevna knjižnica 
Izposoja na dom 

Izposoja v 
knjižnici 

Obisk 
prireditev 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 16.042 140.926 1 37 1.178 2.879 17.221 143.842 161.063 

Knjižnica Črnuče 7.490 24.988 3 7 197 20 7.690 25.015 32.705 

Knjižnica dr. France Škerl 5.871 20.092 2 9 295 280 6.168 20.381 26.549 

Knjižnica Glinškova ploščad 4.041 16.366 1 4 233 509 4.275 16.879 21.154 

Knjižnica Savsko naselje 2.080 8.428 1 1 263 0 2.344 8.429 10.773 

KB SKUPAJ 35.524 210.800 8 58 2.166 3.688 37.698 214.546 252.244 

Knjižnica Jožeta Mazovca 15.577 72.562 5 27 2.940 766 18.522 73.355 91.877 

Knjižnica Fužine 8.375 37.215 0 10 1211 1.621 9.586 38.846 48.432 

Knjižnica Jarše 7.224 11.343 13 7 636 94 7.873 11.444 19.317 

Knjižnica Polje 12.395 36.458 2 16 1.641 109 14.038 36.583 50.621 

Knjižnica Zadvor 2.625 4.864 2 2 1095 120 3.722 4.986 8.708 

Knjižnica Zalog 6.679 10.141 1 0 457 360 7.137 10.501 17.638 

KJM SKUPAJ 52.875 172.583 23 62 7.980 3.070 60.878 175.715 236.593 

Knjižnica Otona Župančiča 20.396 314.350 62 2.537 3.008 9.843 23.466 326.730 350.196 

Knjižnica Kolodvor 0 72 0 0 0 100 0 172 172 

Knjižnica Nove Poljane 3.534 3.943 0 0 0 0 3.534 3.943 7.477 

Knjižnica Poljane 860 10.288 0 4 0 49 860 10.341 11.201 

KOŽ SKUPAJ 24.790 328.653 62 2.541 3.008 9.992 27.860 341.186 369.046 

Knjižnica Prežihov Voranc 25.727 129.074 4 45 2.347 3.176 28.078 132.295 160.373 

Knjižnica Brdo 2.146 4.137 0 0 184 0 2.330 4.137 6.467 

Knjižnica Grba 10.767 27.906 2 2 349 165 11.118 28.073 39.191 

Knjižnica Rudnik 14.965 34.336 3 5 1.017 1.025 15.985 35.366 51.351 

Knjižnica Brezovica 6.456 10.798 0 4 1295 95 7.751 10.897 18.648 

Knjižnica Notranje Gorice 2.920 2.710 0 0 0 0 2.920 2.710 5.630 

Knjižnica Podpeč 2.881 3.679 0 0 384 16 3.265 3.695 6.960 

Knjižnica Rakitna 554 524 0 0 0 0 554 524 1.078 

Knjižnica Dobrova 4.208 6.533 1 1 181 56 4.390 6.590 10.980 

Knjižnica Polhov Gradec 288 270 0 0 0 0 288 270 558 

Knjižnica Šentjošt 351 139 0 0 0 0 351 139 490 

Knjižnica Frana Levstika 4.462 6.295 0 0 1.050 358 5.512 6.653 12.165 

Knjižnica Rob 127 288 0 0 0 0 127 288 415 

Knjižnica Horjul 4.452 5.145 0 0 572 225 5.024 5.370 10.394 

Knjižnica Ig 6.798 11.694 1 3 1216 466 8.015 12.163 20.178 

Knjižnica Škofljica 12.945 20.528 2 8 1.844 949 14.791 21.485 36.276 

KPV SKUPAJ 100.047 264.056 13 68 10.439 6.531 110.499 270.655 381.154 

Knjižnica Šiška 26.870 165.833 10 243 3.348 1.115 30.228 167.191 197.419 

Knjižnica Gameljne 2.430 10.052 1 3 320 107 2.751 10.162 12.913 

Knjižnica Šentvid 8.753 40.480 1 4 552 160 9.306 40.644 49.950 

Knjižnica Vodice 2.648 8.125 1 1 465 42 3.114 8.168 11.282 

KŠ SKUPAJ 40.701 224.490 13 251 4.685 1.424 45.399 226.165 271.564 

Slovanska knjižnica 190 6.508 3 2.712 0 962 193 10.182 10.375 

Potujoča knjižnica 3.012 8.555 0 2 705 480 3.717 9.037 12.754 

Trubarjeva hiša literature - - - - 860 4745 860 4.745 5.605 

Borza dela - - - - 0 911 0 911 911 

SSU - - - - 0 922 0 922 922 

Borza znanja - - - - 0 1057 0 1.057 1.057 

SDU - - - - 400 180 400 180 580 

OPAC 20 317 0 0 - - 20 317 337 

SKUPAJ 257.159 1.215.962 122 5.694 30.243 33.962 287.524 1.255.618 1.543.142 
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Priloga 12: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Serijske 

publikacije 
Neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ SKUPAJ 
otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 104.241 287.527 614 5.425 21.078 61.683 125.933 354.635 480.568 

Knjižnica Črnuče 34.245 42.069 151 1.439 11.137 15.324 45.533 58.832 104.365 

Knjižnica dr. France Škerl 27.662 30.000 288 1.556 13.741 6.309 41.691 37.865 79.556 

Knjižnica Glinškova ploščad 27.331 29.059 114 1.552 7.385 8.991 34.830 39.602 74.432 

Knjižnica Savsko naselje 13.479 16.673 203 1.294 3.365 2.160 17.047 20.127 37.174 

KB SKUPAJ 206.958 405.328 1.370 11.266 56.706 94.467 265.034 511.061 776.095 

Knjižnica Jožeta Mazovca 74.230 165.433 93 2.807 9.478 24.852 83.801 193.092 276.893 

Knjižnica Fužine 40.198 64.033 580 3.106 8.782 10.098 49.560 77.237 126.797 

Knjižnica Jarše 21.295 26.485 57 562 2.248 2.537 23.600 29.584 53.184 

Knjižnica Polje 53.790 80.656 264 2.123 9.571 8.246 63.625 91.025 154.650 

Knjižnica Zadvor 9.308 10.066 29 160 2.603 910 11.940 11.136 23.076 

Knjižnica Zalog 20.541 21.677 64 522 3.325 805 23.930 23.004 46.934 

KJM SKUPAJ 219.362 368.350 1.087 9.280 36.007 47.448 256.456 425.078 681.534 

Knjižnica Otona Župančiča 153.897 673.256 838 17.386 27.052 125.516 181.787 816.158 997.945 

Knjižnica Kolodvor 0 74 0 0 0 0 0 74 74 

Knjižnica Nove Poljane 7.925 5.961 42 112 5.403 6.240 13.370 12.313 25.683 

Knjižnica Poljane 3.982 21.074 0 42 73 915 4.055 22.031 26.086 

KOŽ SKUPAJ 165.804 700.365 880 17.540 32.528 132.671 199.212 850.576 1.049.788 

Knjižnica Prežihov Voranc 121.073 278.433 439 8.704 22.025 52.593 143.537 339.730 483.267 

Knjižnica Brdo 7.816 9.837 5 99 1.376 1.084 9.197 11.020 20.217 

Knjižnica Grba 36.159 49.668 123 2.585 11.105 12.308 47.387 64.561 111.948 

Knjižnica Rudnik 55.024 78.824 173 4.134 10.630 12.535 65.827 95.493 161.320 

Knjižnica Brezovica 24.900 22.177 28 1.461 6.744 3.018 31.672 26.656 58.328 

Knjižnica Notranje Gorice 1.308 1.697 0 0 1.612 1.013 2.920 2.710 5.630 

Knjižnica Podpeč 10.356 8.682 70 176 2.401 749 12.827 9.607 22.434 

Knjižnica Rakitna 1.431 567 0 15 577 87 2.008 669 2.677 

Knjižnica Dobrova 14.437 12.792 23 1.313 2.366 1.815 16.826 15.920 32.746 

Knjižnica Polhov Gradec 639 753 0 0 8 0 647 753 1.400 

Knjižnica Šentjošt 912 293 0 0 6 2 918 295 1.213 

Knjižnica Frana Levstika 18.292 15.200 288 1.980 4.387 1.976 22.967 19.156 42.123 

Knjižnica Rob 608 501 0 0 0 0 608 501 1.109 

Knjižnica Horjul 13.458 10.355 32 514 3.059 1.454 16.549 12.323 28.872 

Knjižnica Ig 26.502 26.258 81 1.565 6.508 4.249 33.091 32.072 65.163 

Knjižnica Škofljica 36.154 44.362 367 2.670 7.221 4.455 43.742 51.487 95.229 

KPV SKUPAJ 369.069 560.399 1.629 25.216 80.025 97.338 450.723 682.953 1.133.676 

Knjižnica Šiška 215.289 441.460 10 7.021 28.377 60.321 243.676 508.802 752.478 

Knjižnica Gameljne 22.009 34.991 5 265 3.593 3.382 25.607 38.638 64.245 

Knjižnica Šentvid 63.456 90.968 44 1.489 8.947 11.305 72.447 103.762 176.209 

Knjižnica Vodice 27.217 25.529 5 622 4.458 2.241 31.680 28.392 60.072 

KŠ SKUPAJ 327.971 592.948 64 9.397 45.375 77.249 373.410 679.594 1.053.004 

Slovanska knjižnica 473 5.649 1 249 3 59 477 5.957 6.434 

Potujoča knjižnica 23.503 23.281 0 3 7.169 4.595 30.672 27.879 58.551 

OPAC 0 0 0 0 70 610 70 610 680 

SKUPAJ 1.313.140 2.656.320 5.031 72.951 257.883 454.437 1.576.054 3.183.708 4.759.762 
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Priloga 13: ŠTEVILO E-REZERVACIJ IN E-NAROČIL V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH  

 

Krajevna knjižnica E-rezervacije E-naročila 

Knjižnica Bežigrad 5.559 8.482 
Knjižnica Črnuče 577 850 
Knjižnica dr. France Škerl 458 621 
Knjižnica Glinškova ploščad 470 596 
Knjižnica Savsko naselje 315 496 

KB SKUPAJ 7.379 11.045 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2.174 3.584 
Knjižnica Fužine 1.416 1.162 
Knjižnica Jarše 232 291 
Knjižnica Polje 988 1.060 
Knjižnica Zadvor 152 149 
Knjižnica Zalog 245 348 

KJM SKUPAJ 5.207 6.594 

Knjižnica Otona Župančiča 11.044 17.330 
Knjižnica Kolodvor 0 0 
Knjižnica Nove Poljane 180 349 
Knjižnica Poljane 375 465 

KOŽ SKUPAJ 11.599 18.144 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.432 6.077 
Knjižnica Brdo 95 297 
Knjižnica Grba 824 838 
Knjižnica Rudnik 1.156 1.230 
Knjižnica Brezovica 303 372 
Knjižnica Notranje Gorice 0 0 
Knjižnica Podpeč 66 121 
Knjižnica Rakitna 0 0 
Knjižnica Dobrova 216 272 
Knjižnica Polhov Gradec 0 0 
Knjižnica Šentjošt 0 0 
Knjižnica Frana Levstika 112 205 
Knjižnica Rob 0 0 
Knjižnica Horjul 101 104 
Knjižnica Ig 245 274 
Knjižnica Škofljica 583 555 

KPV SKUPAJ 8.133 10.345 

Knjižnica Šiška 5.385 6.867 
Knjižnica Gameljne 282 349 
Knjižnica Šentvid 979 1.469 
Knjižnica Vodice 117 151 

KŠ SKUPAJ 6.763 8.836 

Slovanska knjižnica 23 422 
Potujoča knjižnica 0 2 
OPAC 0 4 

MKL SKUPAJ 39.104 55.392 

 



106 
 

Priloga 14: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE  
 

Dogodek Enota knjižnice 

Število izvedenih prireditev 
Število 

udeležencev Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 19 1 20 448 

Knjižnica Jožeta Mazovca 19 0 19 237 

Knjižnica Polje 2 0 2 61 

Knjižnica Fužine 5 6 11 310 

Knjižnica Zalog 0 10 10 91 

Knjižnica Jarše 1 0 1 19 

Knjižnica Zadvor 0 1 1 80 

Knjižnica Otona Župančiča 65 8 73 1.686 

Knjižnica Prežihov Voranc 6 10 16 381 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 10 

Knjižnica Grba 8 0 8 88 

Knjižnica Brezovica 3 0 3 12 

Knjižnica Frana Levstika 8 0 8 108 

Knjižnica Horjul 0 12 12 89 

Knjižnica Ig 8 0 8 143 

Knjižnica Škofljica 9 0 9 107 

Knjižnica Šiška 6 1 7 126 

Slovanska knjižnica 0 3 3 80 

Trubarjeva hiša literature 104 0 104 2460 

SDU 1 0 1 80 

Literarni dogodki skupaj 265 52 317 6.616 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 5 5 10 - 

Knjižnica Črnuče 3 4 7 - 

Knjižnica dr. France Škerl 3 7 10 - 

Knjižnica Glinškova ploščad 2 10 12 50 

Knjižnica Savsko naselje 2 6 8 - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 9 1 10 73 

Knjižnica Fužine 13 0 13 355 

Knjižnica Polje 0 3 3 - 

Knjižnica Zalog 6 0 6 199 

Knjižnica Jarše 4 1 5 - 

Knjižnica Zadvor 9 0 9 - 

Knjižnica Otona Župančiča 25 32 57 235 

Knjižnica Kolodvor 8 0 8 100 

Knjižnica Poljane 4 0 4 - 

Knjižnica Prežihov Voranc 11 6 17 910 

Knjižnica Grba 0 11 11 - 

Knjižnica Rudnik 0 17 17 - 

Knjižnica Brezovica 4 5 9 - 

Knjižnica Brdo 0 1 1 - 

Knjižnica Dobrova 5 10 15 - 
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Knjižnica Horjul 0 4 4  - 

Knjižnica Frana Levstika 8 0 8  - 

Knjižnica Ig 11 10 21 194 

Knjižnica Škofljica 9 0 9 425 

Knjižnica Šiška 14 6 20 156 

Knjižnica Šentvid 0 16 16  - 

Slovanska knjižnica 0 10 10 255 

Potujoča knjižnica 0 1 1 30 

Trubarjeva hiša literature 3 0 3  - 

Borza znanja 0 22 22  - 

Razstave skupaj 158 188 346 2.982 

Strokovna in 
poljudna 

predavanja 

Knjižnica Bežigrad 18 0 18 578 

Knjižnica Jožeta Mazovca 7 0 7 101 

Knjižnica Fužine 20 0 20 672 

Knjižnica Zalog 2 0 2 29 

Knjižnica Jarše 1 0 1 6 

Knjižnica Otona Župančiča 63 0 63 2.850 

Knjižnica Prežihov Voranc 11 0 11 515 

Knjižnica Grba 4 0 4 57 

Knjižnica Rudnik 7 0 7 308 

Knjižnica Frana Levstika 5 0 5 163 

Knjižnica Ig 1 0 1 8 

Knjižnica Škofljica 4 0 4 147 

Knjižnica Šiška 26 0 26 316 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 5 

Slovanska knjižnica 2 10 12 285 

Potujoča knjižnica 0 2 2 100 

Trubarjeva hiša literature 44 7 51 891 

Borza dela 0 2 2 16 

Borza znanja 0 7 7 235 

Strokovna in poljudna predavanja 
skupaj 

216 28 244 7.282 

Potopisna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 8 0 8 385 

Knjižnica dr. France Škerl 15 0 15 503 

Knjižnica Črnuče 1 0 1 20 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4 0 4 110 

Knjižnica Fužine 5 0 5 174 

Knjžnica Polje 1 0 1 21 

Knjižnica Zalog 2 0 2 29 

Knjižnica Jarše 1 0 1 12 

Knjižnica Zadvor 2 0 2 11 

Knjižnica Otona Župančiča 14 0 14 1150 

Knjižnica Poljane 2 0 2 49 

Knjižnica Prežihov Voranc 6 0 6 475 

Knjižnica Rudnik 7 0 7 332 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 10 

Knjižnica Brezovica 2 0 2 48 

Knjižnica Podpeč 1 0 1 9 
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Knjižnica Dobrova 2 0 2 35 

Knjižnica Horjul 4 0 4 76 

Knjižnica Ig 4 0 4 85 

Knjižnica Škofljica 3 0 3 140 

Knjižnica Šiška 7 0 7 180 

Knjižnica Gameljne 5 0 5 100 

Knjižnica Šentvid 6 0 6 149 

Knjižnica Vodice 4 0 4 32 

Potopisna predavanja skupaj 107 0 107 4.135 

Glasbene 
prireditve 

Knjižnica Bežigrad 0 1 1 80 

Knjižnica Polje 1 0 1 27 

Knjižnica Fužine 1 0 1 67 

Knjižnica Otona Župančiča 8 0 8 470 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 0 1 40 

Knjižnica Brezovica 1 0 1 35 

Knjižnica Vodice 0 1 1 10 

Potujoča knjižnica 3 0 3 110 

Trubarjeva hiša literature 19 0 19 609 

Borza znanja 0 2 2 56 

SDU 1 0 1 100 

Glasbene prireditve skupaj 35 4 39 1.604 

Filmske 
predstave 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 10 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 -  

Knjižnica Jarše 0 1 1 3 

Knjižnica Otona Župančiča 14 0 14 563 

Knjižnica Horjul 2 0 2 47 

Knjižnica Škofljica 1 0 1 15 

Knjižnica Šiška 2 0 2 53 

Slovanska knjižnica 4 3 7 235 

Potujoča knjižnica 0 3 3 110 

Trubarjeva hiša literature 5 0 5 124 

Borza znanja 0 1 1 20 

Filmske predstave skupaj 30 8 38 1.180 

Gledališke 
predstave 

Knjižnica Bežigrad 2 0 2 70 

Knjižnica Otona Župančiča 1 0 1 45 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 0 1 60 

Knjižnica Škofljica 1 0 1 35 

Trubarjeva hiša literature 1 10 11 260 

Gledališke predstave skupaj 6 10 16 470 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 0 1 1 16 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 8 

Knjižnica Fužine 0 2 2 32 

Knjižnica Zalog 1 0 1 12 

Knjižnica Jarše 3 0 3 33 

Knjižnica Zadvor 1 1 2 29 

Knjižnica Otona Župančiča 2 0 2 4 

Knjižnica Ig 1 0 1 14 

Knjižnica Podpeč 1 0 1 7 
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Knjižnica Šiška 3 0 3 57 

Trubarjeva hiša literature 15 0 15 181 

Borza znanja 0 35 35 341 

Ustvarjalne delavnice skupaj 28 39 67 734 

Natečaji in 
tekmovanja 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 1 1 5 

Trubarjeva hiša literature 2 0 2 26 

Središče za samostojno 
učenje 

25 0 25 128 

Natečaji in tekmovanja skupaj 27 1 28 159 

Drugo 

Knjižnica Šiška 1 0 1 15 

Trubarjeva hiša 
literature 

4 0 4 36 

Knjižnica Bežigrad 2 1 3 80 

Drugo skupaj 7 1 8 131 

MKL SKUPAJ 879 331 1.210 25.293 
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Priloga 15: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE  
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število prireditev 

Število 
udeležencev Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 0 2 2 10 

Knjižnica Otona Župančiča 2 1 3 91 

Knjižnica Dobrova 1 0 1 8 

Trubarjeva hiša literature 2 0 2 58 

SDU 0 1 1 400 

Literarni dogodki skupaj 5 4 9 567 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 2 4 6 - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 147 

Knjižnica Fužine 1 0 1 25 

Knjižnica Jarše 0 2 2 - 

Knjižnica Zadvor 5 0 5 - 

Knjižnica Zalog 1 0 1 - 

Knjižnica Otona Župančiča 4 14 18 - 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 11 11 - 

Knjižnica Brdo 0 1 1 - 

Knjižnica Grba 0 1 1 - 

Knjižnica Rudnik 0 6 6 - 

Knjižnica Brezovica 2 2 4 - 

Knjižnica Dobrova 7 10 17 - 

Knjižnica Frana Levstika 4 0 4 - 

Knjižnica Horjul 0 5 5 - 

Knjižnica Ig 0 9 9 - 

Knjižnica Škofljica 4 5 9 188 

Knjižnica Šiška 0 4 4 - 

Trubarjeva hiša literature 1 0 1 - 

Razstave skupaj 32 74 106 360 

Ure pravljic, 
bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 0 37 37 178 

Knjižnica Črnuče 0 30 30 178 

Knjižnica dr. France Škerl 33 0 33 193 

Knjižnica Glinškova ploščad 28 0 28 128 

Knjižnica Savsko naselje 33 0 33 196 

Knjižnica Jožeta Mazovca 9 33 42 510 

Knjižnica Fužine 0 69 69 792 

Knjižnica Jarše 6 25 31 249 

Knjižnica Polje 0 69 69 1200 

Knjižnica Zadvor 0 13 13 81 

Knjižnica Zalog 0 49 49 693 

Knjižnica Otona Župančiča 1 33 34 834 
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Knjižnica Prežihov Voranc 0 28 28 453 

Knjižnica Brdo 0 7 7 56 

Knjižnica Grba 0 6 6 87 

Knjižnica Rudnik 16 11 27 516 

Knjižnica Brezovica 0 15 15 592 

Knjižnica Podpeč 0 7 7 72 

Knjižnica Dobrova 7 0 7 66 

Knjižnica Frana Levstika 8 0 8 87 

Knjižnica Horjul 8 5 13 229 

Knjižnica Ig 15 0 15 305 

Knjižnica Škofljica 0 47 47 914 

Knjižnica Šiška 0 26 26 423 

Knjižnica Gameljne 23 0 23 112 

Knjižnica Šentvid 4 14 18 104 

Potujoča knjižnica 0 21 21 330 

Ure pravljic, bralne ure skupaj 191 545 736 9.578 

Predstave 

Knjižnica Bežigrad 4 0 4 178 

Knjižnica Glinškova ploščad 2 0 2 67 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4 0 4 457 

Knjižnica Fužine 2 0 2 105 

Knjžnica Polje 1 1 2 65 

Knjižnica Zalog 2 0 2 63 

Knjižnica Otona Župančiča 3 0 3 185 

Knjižnica Grba 2 0 2 94 

Knjižnica Brezovica 1 0 1 125 

Knjižnica Podpeč 1 0 1 73 

Knjižnica Dobrova 1 0 1 22 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 55 

Knjižnica Horjul 1 0 1 120 

Knjižnica Ig 2 0 2 180 

Knjižnica Škofljica 2 0 2 110 

Knjižnica Šiška 4 0 4 748 

Knjižnica Gameljne 1 0 1 65 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 45 

Knjižnica Vodice 2 0 2 415 

Trubarjeva hiša literature 13 0 13 190 

Predstave skupaj 50 1 51 3.362 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 0 9 9 82 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 2 2 14 

Knjižnica Fužine 0 1 1 9 

Knjižnica Jarše 2 0 2 14 

Knjižnica Polje 1 2 3 32 

Knjižnica Zadvor 0 12 12 101 
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Knjižnica Zalog 4 1 5 77 

Knjižnica Otona Župančiča 11 0 11 112 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 5 5 46 

Knjižnica Grba 0 2 2 35 

Knjižnica Rudnik 0 3 3 64 

Knjižnica Brezovica 0 5 5 75 

Knjižnica Podpeč 0 5 5 75 

Knjižnica Frana Levstika 2 0 2 32 

Knjižnica Horjul 0 4 4 79 

Knjižnica Ig 0 4 4 96 

Knjižnica Škofljica 4 0 4 125 

Knjižnica Šiška 0 10 10 142 

Potujoča knjižnica 0 5 5 80 

Trubarjeva hiša literature 17 0 17 81 

Ustvarjalne delavnice skupaj 41 70 111 1.371 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 0 15 15 121 

Knjižnica Črnuče 0 5 5 18 

Knjižnica dr. France Škerl 0 5 5 25 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 5 5 37 

Knjižnica Savsko naselje 0 5 5 14 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 6 6 47 

Knjižnica Fužine 0 8 8 92 

Knjižnica Jarše 0 4 4 70 

Knjižnica Polje 0 6 6 92 

Knjižnica Zalog 0 2 2 19 

Knjižnica Otona Župančiča 0 9 9 72 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 6 6 186 

Knjižnica Brdo 0 12 12 83 

Knjižnica Grba 0 1 1 19 

Knjižnica Rudnik 0 1 1 2 

Knjižnica Brezovica 0 4 4 99 

Knjižnica Podpeč 0 5 5 30 

Knjižnica Frana Levstika 0 5 5 46 

Knjižnica Škofljica 0 10 10 110 

Knjižnica Šiška 0 11 11 198 

Knjižnica Gameljne 0 10 10 97 

Uganke, kvizi skupaj 0 135 135 1.477 

MKL SKUPAJ 319 829 1.148 16.715 
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Priloga 16: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število izobraževanj 

Število 
udeležencev 

Število 
ur Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Bibliopedagoško 
delo 

Knjižnica Bežigrad 0 42 42 951 84 

Knjižnica dr. France Škerl 0 6 6 174 12 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 4 4 118 8 

Knjižnica Jarše 0 3 3 21 3 

Knjižnica Otona Župančiča 0 96 96 2.673 144 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 21 21 680 42 

Knjižnica Rudnik 0 9 9 244 18 

Knjižnica Frana Levstika 0 1 1 50 2 

Knjižnica Šiška 0 3 3 77 3 

Slovanska knjižnica 0 10 10 107 11 

Potujoča knjižnica 0 13 13 130 20 

Trubarjeva hiša literature 0 4 4 95 4 

Borza dela* 0 13 13 329 29 

Knjižnica Otona Župančiča 0 13 13 329 29 

Središče za samostojno 
učenje 0 4 4 84 8 

Knjižnica Otona Župančiča 0 4 4 84 8 

Bibliopedagoško delo skupaj 0 229 229 5.733 388 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 0 2 2 17 40 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 1 1 3 20 

Knjižnica Otona Župančiča 10 3 13 137 64 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 2 2 12 40 

Knjižnica Šiška 0 2 2 8 40 

Središče za samostojno 
učenje 8 17 25 186 113 

Knjižnica Otona Župančiča 8 17 25 186 113 

Računalniško opismenjevanje skupaj 18 27 45 363 317 

Tečaji 

Knjižnica Bežigrad 0 0 0 0 0 

Knjižnica dr. France Škerl 3 0 3 48 28 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 0 

Knjižnica Fužine 1 0 1 7 15 

Knjižnica Šiška 1 0 1 10 10 

Borza dela 0 1 1 22 50 

Knjižnica Otona Župančiča 0 1 1 22 50 

Središče za samostojno 
učenje 4 2 6 31 180 

Knjižnica dr. France Škerl 4 2 6 31 180 

Tečaji skupaj 9 3 12 118 283 

Izobraževalne 
delavnice  

Knjižnica Bežigrad 10 1 11 244 22 

Knjižnica dr. France Škerl 2 0 2 8 4 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 1 2 6 2 
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Knjižnica Jožeta Mazovca 3 12 15 111 84 

Knjižnica Fužine 1 0 1 4 4 

Knjižnica Otona Župančiča 1 0 1 30 2 

Knjižnica Prežihov Voranc 4 2 6 103 22 

Knjižnica Grba 2 0 2 20 4 

Knjižnica Rudnik 7 0 7 131 14 

Knjižnica Dobrova 0 3 3 21 6 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 27 2 

Knjižnica Horjul 1 0 1 13 2 

Knjižnica Ig 2 0 2 22 4 

Knjižnica Škofljica 8 0 8 80 16 

Knjižnica Šiška 8 0 8 117 14 

Knjižnica Gameljne 1 0 1 7 2 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 6 2 

Trubarjeva hiša literature 2 0 2 37 4 

Borza znanja 44 0 44 405 143 

Knjižnica Dobrova 1 0 1 10 6 

Knjižnica France Škerl 1 0 1 7 6 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 11 6 

Knjižnica Otona Župančiča 41 0 41 377 125 

Borza dela 12 49 61 544 206 

Knjižnica Bežigrad 0 7 7 40 23 

Knjižnica Dobrova 0 3 3 11 11 

Knjižnica Fužine 0 12 12 46 37 

Knjižnica Šiška 0 5 5 25 13 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 2 2 12 9 

Knjižnica Otona Župančiča 12 20 32 410 113 

Središče za samostojno 
učenje 

64 15 79 493 186 

Knjižnica Fužine 14 0 14 72 28 

Knjižnica Otona Župančiča 50 15 65 421 158 

Izobraževalne delavnice skupaj 175 83 258 2.429 745 

Strokovne 
konference in 

simpoziji 
Trubarjeva hiša literature 1 0 1 26 3 

Strokovne konference in simpoziji 
skupaj 

1 0 1 26 3 

MKL SKUPAJ 203 342 545 8.669 1.736 

*Pod servisi (BZ, BD, SSU) navajamo tudi lokacije izvedbe posameznih izobraževanj z namenom 
prikaza razpršenosti dejavnosti v mreži MKL. 
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Priloga 17: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število izobraževanj 

Število 
udeležencev 

Število 
ur Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Bibliopedagoško 
delo  

Knjižnica Bežigrad 0 23 23 392 30 

Knjižnica dr. France Škerl 0 5 5 62 5 

Knjižnica Savsko naselje 0 3 3 53 3 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 92 92 1.763 92 

Knjižnica Fužine 0 7 7 138 14 

Knjižnica Jarše 0 11 11 200 12 

Knjižnica Polje 0 10 10 246 20 

Knjižnica Zalog 0 15 15 275 30 

Knjižnica Zadvor 0 12 12 243 24 

Knjižnica Otona Župančiča 0 68 68 1.611 102 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 63 63 1.652 126 

Knjižnica Brdo 0 1 1 45 2 

Knjižnica Grba 0 5 5 114 10 

Knjižnica Rudnik 0 24 24 435 27 

Knjižnica Brezovica 0 8 8 404 10 

Knjižnica Podpeč 0 10 10 134 6 

Knjižnica Dobrova 0 4 4 85 5 

Knjižnica Frana Levstika 0 42 42 830 30 

Knjižnica Horjul 0 2 2 144 4 

Knjižnica Ig 0 20 20 569 26 

Knjižnica Škofljica 0 16 16 397 32 

Knjižnica Šiška 0 72 72 1.512 115 

Knjižnica Gameljne 0 2 2 46 2 

Knjižnica Šentvid 0 19 19 403 30 

Knjižnica Vodice 0 2 2 50 3 

Potujoča knjižnica 0 21 21 295 16 

Trubarjeva hiša literature 0 13 13 531 13 

Bibliopedagoško delo skupaj 0 570 570 12.629 789 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Šiška 0 23 23 52 15 

Računalniško opismenjevanje skupaj 0 23 23 52 15 

Tečaji  
Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 0 

Knjižnica Polje 0 1 1 6 33 

Tečaji skupaj 0 1 1 6 33 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 17 0 17 217 31 

Knjižnica Črnuče 1 0 1 1 1 

Knjižnica dr. France Škerl 2 0 2 15 2 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 0 1 1 1 
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Knjižnica Jožeta Mazovca 0 2 2 2 4 

Knjižnica Fužine 3 0 3 50 5 

Knjižnica Jarše 0 13 13 103 14 

Knjižnica Otona Župančiča 11 0 11 103 22 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 1 1 10 2 

Knjižnica Ig 9 0 9 66 9 

Knjižnica Škofljica 0 0 0 0 0 

Knjižnica Šiška 12 21 33 273 42 

Knjižnica Gameljne 0 0 0 0 0 

Izobraževalne delavnice skupaj 56 37 93 841 133 

MKL SKUPAJ 56 631 687 13.528 970 
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Priloga 18: PREGLED SODELOVANJA POSAMEZNIH KNJIŽNIC, SLUŽB IN 
CENTROV 
 
Služba za razvoj in območnost 
 
- Center za razvoj knjižničarstva pri NUK – statistike, analize, posredovanje podatkov; izvajanje 

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

knjižnice Slovenije 
- Center za informacijske storitve pri NUK - dostop na daljavo do elektronskih podatkovnih zbirk 
- Konzorcij COSEC - nakup podatkovnih zbirk  
- Ministrstvo za kulturo - izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
- Splošne knjižnice osrednjeslovenske regije - izvajanje posebnih nalog območnosti 
- 10 osrednjih območnih knjižnic -  izvajanje posebnih nalog območnosti 
- Glavno uredništvo portala KAMRA, Osrednja knjižnica Celje – urednikovanje in gradnja portala 

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

daljavo do elektronski podatkovnih zbirk; kartica Urbana; prenos podatkov 
- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL - izvajanje obveznih 

študijskih praks študentov bibliotekarstva; mentorstvo pri diplomskih nalogah 
- Festival za tretje življenjsko obdobje – Park modrih povezav 
- MUZA festival knjige in umetnosti – predstavitev bralnikov elektronskih knjig 
- Direktorat za informacijsko družbo MIZKŠ - sodelovanje na informacijska tržnici ob svetovnem 

dnevu informacijske družbe 
- Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo - zaposlitev njihovega rehabilitanda 
- Inštitut za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU – medkulturni dialog v MKL 
- MFC.2 - ponudniki digitalizacije gradiva 
- Studio Dataprint – projekt digitalizacije Kamniških zbornikov 
- Zavod EnKnap – izgradnja edinstvene knjižnične zbirke v Sloveniji za sodobni ples 
- ARNES – vzdrževanje dostopa do spleta 
- Dobavitelji IKT opreme in vzdrževalci opreme 
- Telekom in ITC – telefonija 
- MOL, Oddelek za informatiko – optične povezave in wireless 
- LPP in Margento – kartica Urbana 
- Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljane – sodelovanje v partnerskem 

izobraževalnem projektu 
- CDI Univerzum – sodelovanje v partnerskem izobraževalnem projektu 
- Guru, Informacijske tehnologije, d.o.o. – idejni projektni načrt avtomatiziranega priporočilnega 

seznama 
- Muzej in galerije mesta Ljubljane – gradivo za digitalno zbirko Kongresni trg v Ljubljani 
- Muzej novejše zgodovine Slovenije – gradivo za digitalno zbirko Plečnikov centralni stadion v 

Ljubljani 
- Zgodovinski arhiv Ljubljana – gradivo za zbirki Plečnikov centralni stadion v Ljubljani in Kongresni 

trg v Ljubljani 
- Spletni wellness PRO MEDIA – sodelovanje na delavnici Promocija knjižnice na družbenih 

omrežjih 
 

Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
- Mestna občina Ljubljana – Knjige za vsakoga, prireditev ob obletnici sežiga protestantskih knjig, 

Dan Mestne knjižnice Ljubljana, Festival Muza, Festival Bobri 
- NUK – predstavitve d-Lib v knjižnicah MKL  
- Splošne in specialne knjižnice – medknjižnična izposoja; 42 univerzitetni in visokošolskih knjižnic, 

33 specialnih, 52 splošnih, 10 srednješolskih in 2 zamejski knjižnici. 
- 32 slovenskih splošnih knjižnic, 10 založnikov – projekt Knjige za vsakogar 
- Festival za 3. življenjsko obdobje 
- Bohinj park hotel – donator glavne nagrade Mesto bere 
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- Formatisk – donator Mesto bere 
- Študentska založba – donator, sodelovanje pri izboru avtorjev Mesto bere 
- Celjska Mohorjeva družba – donator Mesto bere 
- Didakta – donator Mesto bere 
- ČZD Kmečki glas – donator Mesto bere 
- Založba Sidarta – donator Mesto bere 
- Knjigarna Konzorcij – donator Mesto bere 
- Sodobnost international – donatorr Mesto bere 
- Nova revija založba – donator Mesto bere 
- Založba Karantanija – donator Mesto bere 
- Hervis d.o.o. – glavna nagrada za projekt Poletavci  
- Magistrat international d.o.o. – donator za projekt Poletavci 
- Grafika 3000 – donator projekta Poletavci 
- Nova Ljubljanska Banka – donator za projekt Poletavci 
- Papirnica Goričane – donator za projekt Poletavci 
- Konjeništvo Peterlin – donator za projekt Poletavci 
- Barilla d.o.o (mare) – donator za projekt Poletavci 
- Mladinska knjiga – donator za projekt Poletavci 
- Kinodvor – Kinobalon, Leto kina 
- Mladinsko gledališče Ljubljana – Festival Bobri 
- Veleposlaništvo republike Grčije – razstava  
- Slovensko-grško kulturno društvo – donacija knjig 
- Veleposlaništvo republike Japonske – Teden japonske kulture 
- Filozofska fakulteta, oddelek za japonologijo - Teden japonske kulture  
- Galerija Hest, Mladi slovenski likovniki  
- Društvo reportažnih fotografov – Slovenska reportažna fotografija  
- Filozofska Fakulteta, Oddelek za filologijo - Filmobus 
- Veleposlaništvo republike Venezuele – Filmobus 
- Vertigo - Emotion Film – Filmobus 
- Demiurg film distribution – Filmobus 
- Continental Film, Filmobus 
- Aula Cervantes Ljubljana, Filmobus 
- Filozofska fakulteta, oddelek za romanske jezike, Filmobus 
- Cora Viento, plesna skupina, Filmobus 
- Slovenia Explorer, predavanja 
- Revija Gea, predavanja 
- Založba Didakta, sodelovanje, objave predavanj 
- Pripovedovalski variete - nastopi 
- Domen Grogl - fotografije  
- Adria Airways-članek o MKL 
- Zavod za kulturo hendikepa – izobraževanje za zaposlene MKL 
- Javni zavod ljubljansko barje – razstava   
- Lutkovna gledališča - predstave 
- Vzgojno varstvene enote – projekt Ciciuhec  
- Mladinska knjiga – donator za projekt Ciciuhec 
- Osnovne in srednje šole – projekt Rastem s knjigo 
- Termoplasi d.o.o. – tisk PVC vrečk 
- GDS trade – tisk bombažnih vrečk 
- Svet promocije – tisk promocijskih majic in brezrokavnikov 
- Jupiter d.o.o. – tisk balonov in kazalk 
- Spark promotions – tisk promocijskih majic in trakov za ključe 
- Cosultina center d.o.o. – podloge za računalniške miške 
- Grafika 3000 – tisk na majice (mesto bere), bombažne vrečke, sponzor projekta Poletavci 
- Bato – priponke 
- Promotisk – tisk na majice (poletavci) 
- CC consulting center – podloge za miško 
- SEC, lasersko graviranje - obeski v obliki avtobusa  
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- Next line – tisk in kaširanje plakata za bibliobus 
- Mediabus – polepitev avtomobilov 
- Tam-tam – plakati Poletavci, Mesto bere 
- MK – trgovina - Tisk Ciciuhec na škatlice za voščenke 
- Jupiter - tisk balonov 
- Formatisk- Algoritem arene 
- Printam.si – tisk na senčnik 
- K-9 – tisk in kaširanje 
- Spletodrom – prenova spletne strani 
- Tadeja Horvat – fotografije za spletno stran 
 
Služba za odnose z javnostmi 
 
- Delo – napovedniki dogodkov, članki  Ljubljana, Kultura, Panorama 
- Dnevnik - napovedniki dogodkov, članki, kultura, Ljubljana 
- Večer – Ljubljana 
- Žurnal 24.si 
- Slovenske novice 
- Nedelo 
- TV Slovenija – oddaje Infodrom, Kultura, Kriškraš, Posebna ponudba informativne oddaje, 

snemanja v prostorih knjižnice 
- Radio Slovenija – Val 202, Radio prvi, Ars – informativni, kulturni program, program za mlade 
- Radio Antena – napovedi dogodkov, izjave 
- Radio Center – napovedi dogodkov, izjave 
- Radio Ekspres – napovedi dogodkov, izjave 
- Radio Kaos – napovedi dogodkov, izjave 
- Slovenska tiskovna agencija - objave medijskih sporočil 
- POP tv- oddaja Preverjeno 
- TV Pink 3- oddaja Igrajmo se skupaj  
- Revija Svet in ljudje – napovednik potopisnih predavanj 
- KIC Ljubljana - mesečnik objav dogodkov 
- Gem Interactive - predvajalniki na avtobusih LPP - napovedi dogodkov 
- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice - mesečni napovedniki prireditev v reviji 
- Odsek za odnose z javnostmi MOL  
- Glasilo MOL Ljubljana - objave člankov 
- Uredništvo spletne strani MOL- napovedniki dogodkov MKL 
- Filternet.si – objave prispevkov  
- Ej!Kartica  
- Bukla 
- Gea TV 
- Siol.net – medijske objave 
- Mediabus.d.o.o., oglaševanje na avtobusih 
- TAM –TAM – oglaševanje - plakatiranje  
- Gospodarsko razstavišče Ljubljana 
- Animateka – Društvo dva koluta 
- Mladinski mediji – oglaševanje v reviji E-neo 
- Brdo pri Kranju - ekskurzija 
- Mestna knjižnica Kranj - ekskurzija 
- Planinski muzej Mojstrana – ekskurzija 
- Sandi tours – najem avtobusa 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
- Založbe in knjigotržci (272 le teh) – predstavitve novosti, naročanje in nakup knjižničnega gradiva 

v enoletnem nabavnem obdobju 
- NUK – izmenjava rednega in izrednega odpisa in posvetovanje z oddelkom za obdelavo 
- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – izvajanje predavanj za 

študente,  sodelovanje pri seminarskih in diplomskih nalogah, zlasti na temo modela evalvacije 
iskalnih zahtev OPAC 
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- IZUM – upravljanje sistema, uporabniških imen in privilegijev, odpravljanje napak in motenj 
poslovanja 

- Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije – upravljanje interne zbirke na temo druge 
svetovne vojne 

- Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas – upravljanje interne 
zbirke na temo človekovih pravic, aktivnega državljanstva ter sociologija globalizacije 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – priprave za prevzem knjižnice MSZS; 
- Uredniški odbor revije Šolska knjižnica – član uredniškega odbora iz oddelka SPOK 
- Študentska založba – sistem BIBLOS za izposojo e-knjig 
 
Knjižnica Bežigrad 
 
- Vrtci na področju OE KB - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE KB - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE KB - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Glasbena šola Franc Šturm (nastopi ob otvoritvah razstav) 
- Center Evropa (gradivo) 
- Zveza potrošnikov Slovenije (gradivo) 
- Četrtna skupnost Bežigrad  
- Četrtna skupnost Črnuče (Črnuški september) 
- Četrtna skupnost Posavje 
- Dom starejših občanov Bežigrad (izposoja kolekcij knjig, bralniki) 
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (v 2010 smo sodelovali z osnovnošolci in sicer v okviru 

projekta) 
- FF – oddelek Bibliotekarstvo, informacijska znanost in knjigarstvo 
- Dnevni center aktivnosti za starejše (na tabli za invalide in starejše objavljamo njihove zgibanke 
- Zavod za usposabljanje Janez Levec 
- Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad (obveščanje o naših predavanjih, prireditvah in servisu Obisk 

na domu, razstava) 
- Ambasada ZDA – pravljične urice v angleškem jeziku 
- PD Horjul 
- MIC Črnuče 
- Festival Bobri 
- Mestni muzej Ljubljana 
- Društvo Humanitas 
- Ars Linguae 
- Mathema 
- Izobraževalni zavod Cene Štupar 
- Založba Sanje 
- Društvo Ozara 
- Društvo Nova Akropola 
- Slovensko kulturno društvo v Trstu 
- Azilni dom v Ljubljani 
- Društvo Srečne mamice 
 
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 
- Četrtna skupnost Moste - sodelovanje na prireditvi Evropski dan sosedov, obveščanje o dogodkih 
- Center za socialno delo Moste (Center za mlade CONA) - sodelovanje na Novoletnem bazarju v 

Fužinah ter prireditvi Fužinska fešta (stojnica knjižnice) 
- Zavod Janeza Smrekarja (projekt Skala) - učna pomoč mladim ter ustvarjalne delavnice v prostorih 

Knjižnice Fužine 
- Društvo Naravni začetki - srečanja mamic z dojenčki 2x mesečno v Knjižnici Fužine 
- Unicef – projekt Varna točka - knjižnica kot ena od varnih točk 
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- Turistično društvo Moste-Polje - tradicionalna razstava velikonočnega pogrinjka v prostorih KJM, 
obveščanje o dogodkih, sodelovanje knjižnice s članki v glasilu Turistične vesti 

- Turistično društvo Podgrad in Zalog - razstave v Knjižnici Zalog, objava člankov o dogodkih v 
knjižnici v njihovem glasilu 

- Dom starejših občanov Fužine - mesečna bralna srečanja, ki jih vodi višja knjižničarka iz Knjižnice 
Fužine 

- Glasbena šola Moste-Polje - njihovi učenci z izvedbo glasbenih del sodelujejo na prireditvah 
knjižnice 

- Zavod EnKnap - sobivanje v stavbi, sodelovanje pri organizaciji nekaterih dogodkov, skupna 
promocija dogodkov, nabava publikacij s področja sodobnega plesa 

- Zavod za usposabljanje Janeza Levca - obiskovanje zavoda s strani knjižničarke za Knjižnice 
Jarše, dogovor za bibliopedagoško  dejavnost – projekt Življenje je zgodba 

- Društvo Altra - član knjižnice, posredovanje informacij o dogodkih 
- VDC Tončke Hočevar - redni obiski v Knjižnici Jožeta Mazovca, pomoč knjižnice pri prodaji in 

predstavitvi izdelkov gojencev zavoda 
- Zavod za zaposlovanje: info točka Borze dela v Knjižnici Fužine 
- Civilna družba Sp.Kašelj- Zalog - objave dogodkov v knjižnici na njihovi spletni strani 
- ČS Sostro: sodelovanje na prireditvi Maraton poezije v Zadvoru, obveščanje o dogodkih 
- Ljubljanska mobilna info točka za mlade – predstavitev dejavnosti v Knjižnici Polje, Knjižnici Fužine 

in Knjižnici Zalog 
- JAK – sodelovanje Knjižnice Jožeta Mazovca  v projektu Naša mala knjižnica 
- Gimnazija Poljane – snemanje v prostorih Knjižnice Jožeta Mazovca 
- RTV Slovenija – snemanje v prostorih Knjižnice Jožeta Mazovca 
- Čebelarsko društvo Moste-Polje: sodelovanje v projektu Vsi za enega, eden za vse v Knjižnici 

Zadvor 
- Turistično društvo Zadvor: sodelovanje v projektu Vsi za enega, eden za vse v Knjižnici Zadvor 
- Društvo upokojencev Zadvor: sodelovanje v projektu Vsi za enega, eden za vse v Knjižnici Zadvor 
- Športno društvo Zadvor: sodelovanje v projektu Vsi za enega, eden za vse v Knjižnici Zadvor 
- Prostovoljno gasilsko društvo Sostro: sodelovanje v projektu Vsi za enega, eden za vse v Knjižnici 

Zadvor in v projektu DEKD 
- Sadjarsko društvo Zadvor: dogovor za sodelovanje v projektu Vsi za enega, eden za vse v Knjižnici 

Zadvor 
- Prostovoljno gasilsko društvo Zalog – Spodnji Kašelj – sodelovanje v projektu Vsi za enega, eden 

za vse v Knjižnici Zalog ter sodelovanje v projektu DEKD 
- Četrtni mladinski center Zalog ČaMac – sodelovanje v projektu Vsi za enega, eden za vse v 

Knjižnici Zalog, posredovanje publikacij, učenje v prostorih knjižnice 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine: sodelovanje Knjižnice Zalog, Knjižnice Fužine in Knjižnice 

Zadvor v projektu DEKD: Kulturna dediščina za družine 
- ZBDS: sodelovanje sodelavke iz Knjižnice Fužine na fotonatečaju Knjižničar v akciji 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje – sodelovanje Knjižnice Polje v projektu Znaš, nauči drugega 
- Makedonsko kulturno društvo Makedonija – cikel predavanj, izvedenih v Knjižnici Jožeta Mazovca 

 
Knjižnica Otona Župančiča 
 
- Osnovne šole na področju OE KOŽ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE KOŽ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji – razstava 
- Društvo Touhou - Društvo ljubiteljev japonske kulture in jezika - razstava 
- Veleposlaništvo Slovaške republike v Sloveniji – slovaški dnevi v Ljubljani 
- Veleposlaništvo Republike Litve v Sloveniji –predstavitev knjige in filma, posnetega po knjigi 
- Društvo Apokalipsa – razstava, donacija knjig  
- Zavod Voluntariat-SCI Slovenia  –  predavanje 
- Založba Tuma - predstavitve knjig 
- Popotniška agencija Lama  - redna potopisna predavanja  
- Stripartnica Aleksander Buch – sodelovanje na pogovornem večeru ter na sejmu 
- Studio Simbalein – predavanje s področja medosebnih odnosov 
- Inštitut za varovanje zdravja RS –  posvetovanje in predavanje 
- Društvo za zaščito živali Ljubljana – cikel šestih predavanj 
- Društvo krajinskih arhitektov Slovenije – predstavitve knjig 
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- Društvo Samuraj – predstavitev japonskih borilnih veščin 
- Slovenska Karitas – razstava z okroglo mizo, sodelovanje na sejmu 
- Gledališče Senzorium – literarni performansi 
- Godba na pihala Domžale  - glasbeni nastop na sejmu 
- Manufaktura Mojster Janez Bled – sodelovanje na sejmu 
- Javno podjetje ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. – brezplačna uporaba stojnic 
- TIC Črnomelj – razstava 
- Festival stare glasbe Seviqc Brežice – predavanje in razstava 
- Muzej novejše zgodovine Slovenije – dve razstavi 
- Založba Sanje – predstavitev knjig 
- Arsem d.o.o. – predstavitev knjige 
- KUD Sredina – razstava in predavanja 
- Amnesty International – sodelovanje na dobrodelni akciji 
- Beiersdorf d.o.o. – sodelovanje na dobrodelni akciji Podajte nam roko 
- Luksuz produkcija iz Krškega  - dnevi dokumentarnih filmov 
- Fatamorgana, družba za video in avdio produkcijo ter stike z javnostjo, d.o.o – projekcije filmov 
- Društvo onkoloških bolnikov Ljubljana – predavanja, donacija knjig in gradiva 
- Društvo Knjižni krog – predstavitev knjige 
- Društvo slovenskih založnikov – predavanje in okrogla miza 
- Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo – cikel predavanj s področja čustvene inteligence 
- Študentska založba – predstavitev knjig 
- ZVVIKS – Zavod za film in avdiovizualno produkcijo – razstava scenografije z delavnic animiranega 

filma za osnovnošolce in predavanji o izdelavi animiranega filma ter o filmu Koyaa 
- Univerza za 3. življenjsko obdobje – predavanje 
- Festival Druga godba  - razstava 
- Mednarodna šola Lectorium Rosicrucianum - predavanja  
- Klub Toastmasters – redna srečanja oz. vaje iz retorike 
- BIP jezikovna šola – podelitev bralne značke 
- Zveza prijateljev mladine Slovenije – seminar za mentorje zgodovinskih krožkov 
- Festival Sajeta Tolmin – tiskovna konferenca 
- Zavod Ypsilon – tiskovni konferenci o projektu Simbioz@ 
- Mlade rime – predstavitev mladih pesnikov in pesnic 
- Društvo Triglav – razstava v Knjižnici Poljane 
- Društvo Slovencev iz Subotice – razstava v Knjižnici Poljane 
- Tehniški muzej Slovenije  – razstava v Knjižnici Poljane 
- Foto klub Črnomelj – razstava v Knjižnici Kolodvor 
- Revija Stripburger - razstava v Knjižnici Kolodvor 
- Slovensko mladinsko gledališče - razstava v Knjižnici Kolodvor 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
- Vrtci na področju OE KPV -  redni obiski knjižnice, priprava in izvedba pravljičnih ur 
- Osnovne šole na področju OE KPV -  projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE KPV -  projekt Rastem s knjigo  
- Azilni dom Ljubljana  - sodelovanje v okviru projekta Knjižnica – moj azil 
- Zavod za slepe in slabovidne - projekt Rastem s knjigo  
- Uredništva občinskih glasil - mesečne objave prireditev in dejavnosti krajevnih knjižnic KPV  
- Srednja glasbena in baletna šola - projekt Rastem s knjigo 
- Biotehniški izobraževalni center - projekt Rastem s knjigo 
- KUD Fran Govekar Ig - priprava razstav in literarnih večerov 
- Posebni socialno varstveni zavod Prizma, Ponikve - darovanje knjig, nastop OŠ iz Velikih Lašč 
- Dom ostarelih Videm - v okviru Svetovnega dneva knjige, darovanje knjig 
- Zadruga Velike Lašče - projekt Zadruge in zadružništvo 
- Društvo podeželskih žena Velike Lašče - priprava prireditev  
- KUD, Likovna sekcija 2002 -  priprava razstav v knjižnici Škofljica 
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- Likovni krožek Društva upokojencev Škofljica  - priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
-     Z občinami, lokalno skupnostjo, z različnimi društvi, sekcijami - krajevne knjižnice KPV   
- Krajinski park Ljubljansko barje - priprava »Barjanskega kotička« v Knjižnici Podpeč 
- Zavod za usposabljanje Janez Levec - organizacija razstave v Knjižnici Brezovica 
- Radio 1 Orion - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica in Knjižnice Podpeč 
- Barjanski list - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica 
- Dom starejših občanov Horjul - bralne urice za varovance 
- Kulturno društvo Ivan Cankar Šentjošt - pomoč pri organizaciji delavnic za otroke in odrasle 
- Radio Zeleni Val - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Škofljica 
 
Knjižnica Šiška 
 
- Vrtci na področju OE KŠ - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE KŠ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE KŠ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Ambasada ZDA – izvajanje pravljičnih uric v angleškem in španskem jeziku z native speakerji  
- FF, Oddelek za bibliotekarstvo – sodelovanje (ankete) pri seminarskih in diplomskih nalogah,  
- Četrtna skupnost Šiška  
- Občina Vodice 
- Društvo Naravni začetki (skupina za poporodno pomoč mladim mamicam) 
- Svetovalno središče Ljubljana – predavanja 
- Jezikovna šola Ars linguae – igralnica v Knjižnici Šiška 
- NLB – gledališka predstava Toli in Tolina v Knjižnici Šiška 
- Društvo Mathema – počitniške matetmatične delavnice v Knjižnici Šiška 
- Gledališče Teater za vse – gledališke predstave v prednovoletnem času 
- Radio Slovenija: sodelovanje v radijski oddaji Od muhe do slona, predstavitev Tačk 
- Televizija Slovenija: sodelovanje v TV oddajah, v Infodromu s Tačkami in japonskimi lutkami 
- DELO,  s člankom Beremo s tačkami 
- Slovenske novice, s člankom o Tačkah 
- Naša žena, s člankom o Beremo s tačkami 
- Festival Bobri, sodelovali z tremi delavnicami v Knjižnici Šiška 
- Revija Moj pes, predstavljena dejavnost Beremo s tačkami 
- Zavod Zarja – organizirani obiski njihovih varovancev 
- VDC Tončke Hočevar – organizirani obiski njihovih varovancev 
- Društvo Tačke Pomagačke – izvajanje dejavnosti Beremo s tačkami 
- Škratova filmska šola - serija osmih  predavanj 
- Društvo naše korenine - predavanja, ustvarjalne delavnice,  razstave 
- Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana –  predavanje 
- Srbsko kulturno društvo Mihajlo pupin – literarni večer 
- Nova akropola – razstav, predavanje 
- Društvo euronumizmatikov Slovenije – predavanje, razstava 
- Inštitut za psihoterapijo, supervizijo, izobraževanje in svetovanje (IPSIS) - predavanje 
- KTC Baričeva hiša – okrogla miza 
- Društvo za borilne športe Samuraj jujitsu – predstavitev  
- Podjetje Kratos – izobraževalna delavnica 
- Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje -  izobraževalna delavnica 
- GIBIT – izobraževalne delavnice 
- ČS Šentvid – prireditev z naslovom Šentviška jesen 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
- Pošta Slovenije – pridobitev priložnostnih tematskih znamk in publikacije za razstavo 
- Zgodovinski arhiv Ljubljana – gradiva za razstave 
- Nadškofijski arhiv Ljubljana – gradiva za razstave 
- Župnija Vič –gradiva za razstave 
- Slovanska knjihovna iz Prage – sodelovanje pri izmenjavi gradiva v slovenskem in češkem jeziku 
- Semantika d.o.o – pogodbeno sodelovanje pri programu za muzealije 
- Muzej in galerije mesta Ljubljane – priprave razstav 
- Ilirija d.d. – materiali za razstave 
- Oddelek za slavistiko na Filozofski fakulteti – izmenjave duplikatov 
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- Filozofska fakulteta – vsi lektorati slovanskih jezikov – sodelovanje pri pripravi Slovanskega večera 
za študente 

- Tehnični muzej – priprave razstav 
- Muzej športa – priprave razstav 
- Muzej novejše zgodovine - priprave razstav  
- Šolski muzej – posoja gradiv za razstave 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana 
- Narodna galerija – gradivo, prošnje za digitalizacijo 
- Arhiv Slovenije – sodelovanje pri spremljanju pogojev za varovanje gradiva 
- Slovenski filmski arhiv – izposoja filmov 
- Izobraževalni program RTV SLO – izposoja filmov 
- Uredništvo Kulturne redakcije RTV SLO – snemanje gradiv in intervjujev v prostorih Slovanske 

knjižnice 
- Inštutut RS za zdravje – sodelovanje pri spremljanju pogojev za vrovanje gradiva 
- Časopis Delo – sodelovanje pri arhivu člankov 
- OŠ Vič 
- OŠ Vita Kraigherja 
- Gimnazija Vič 
- Gimnazija Bežigrad 
- NUK – sodelovanje pri pripravi bibliografij in pridobivanju informacij iz rokopisnega oddelka za 

razstave 
- Topika d.o.o. – sodelovanje pri miniaturnih knjigah 
- Mednarodni klub Ruslo – priprava filmskega cikla 
- Veleposlaništvo Ruske federacije - razstava, literarni večeri in predstavitve sodobnega ruskega 

filma  
- Bežigrajsko društvo Sokol -  gradivo za razstave 
- Društvo Ex libris Sloveniae – prireditve, predavanja in razstave  
- Slovenistični in slavistični lektorati Filozofske fakultete – bibliopedagoško delo, prireditev  
- Biblioteka SAZU - gradivo 
- Društvo Samovar – prireditve 
- Zavod Panorama – svetovanje pri postavitvi gradiva 
- Društvo Ruski eskpres – sodelovanje pri prevajanju prireditve 
- Muzej za arhitekturo in oblikovanje – pomoč pri gradivih za razstavo 
- RPS oblikovanje d.o.o. – sodelovanje pri pripravi vitrin za miniaturne knjige 
- Narodni muzej Slovenije – gradivo za razstavo 
- Ruski center znanosti in umetnosti v Ljubljani – donacije knjig 
- Forum slovanskih kultur – prireditve 

 
Potujoča knjižnica 
 
- Mladinsko gledališče (Festival bobri) 
- Vrtci v Ljubljani (Šentjakob, Dravlje, Gmajna, Galjevica, Podgorica, Črnuče) 
- DEOS d.d. (Center starejših Trnovo, Center starejših Medvode) 
- DSO Ljubljana-Vič 
- URI Soča, Ljubljana 
- Mariborska knjižnica in zavod EPK 
 
Trubarjeva hiša literature 
 
- Akademija za demokracijo – družbene razprave 
- Delavsko-punkerska univerza – okrogle mize 
- Društvo Humanitas – filmska projekcija 
- Društvo slovenskih literarnih kritikov – nagrada Kritiško sito, predstavitev 
- Festival za 3. življenjsko obdobje – delavnice za literate seniorje 
- Festival Fabula – obfestivalski dogdki 
- Festival Vilenica – predstavitve tujih avtorjev 
- Festival Zlati čoln – predstavitve festivalskih udeležencev 
- Filozofska fakulteta – dan odprtih vrat 
- Gledališko društvo Toj to! – gledališka predstava 



125 
 

- Inštitut Ekvilib – predstavitev izdaje 
- JSKD, območna enota Ljubljana – soorganizacija dogodkov za starejše občane 
- KUD Impromobile – organizacija Impro ateljejev 
- KUD Lema – knjižne predstavitve 
- Kulturna ambasada Palestine – filmska projekcija 
- Literarno-umetniško društvo Literatura – knjižne predstavitve in pogovori 
- Literarno-umetniško društvo Šerpa – knjižne predstavitve 
- Mednarodni grafični likovni center – okrogla miza o prihodnosti grafičnega bienala 
- Mestna občina Ljubljana – Festival Bobri, Festival za tretje življenjsko obdobje, novinarske 

predstavitve, Večeri intermedijskih umetnosti 
- Mladinska knjiga – predstavitve knjižnih novosti 
- Pedagoški inštitut – okrogle mize in razprave 
- Pogledi – okrogle mize o aktualnih družbenih vprašanjih 
- Radio Študent – projekt D. E. P. R. A., predstavitev 
- Revija Mentor – okrogle mize 
- Revija Ekran – okrogle mize 
- SILA, Slovensko mednarodno združenje žensk – sodelovanje pri dogodkih za otroke v angleškem 

jeziku 
- Slovenski center PEN – dogodki ob obletnici rojstva Mire Mihelič 
- Slovensko komorno gledališče – nastop gojencev in predstavitev projekta 
- Slovensko sociološko društvo – okrogle mize in razprave 
- Šentjakobsko gledališče – predstavitev 
- SPD Primož Trubar – redna predavanja 
- Študentska založba – festival Fabula in literarni večeri, knjižne predstavitve 
- Veleposlaništvo kraljevine Švedske – pomoč ob gostovanju švedskega pesnika Matsa 

Kolmisoppija 
- Založba Arsem – knjižne predstavitve 
- Založba Malinc – knjižne predstavitve in delavnica 
- Založba Rokus Klett – predstavitev e-učbenikov 
- Zavod JAS – sodelovanje pri dogodkih za otroke v angleškem jeziku 
- Zavod Maska – predstavitev izdaje 
- ZKP RTV Slovenija – sodelovanje pri organizaciji dogodka ob stoletnici rojstva Mile Kačič 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
- AGRFT, Oddelek za gledališče in Radio, katedra za govor, prof. Tomaž Gubenšek in 2 študenta, 

sodelovanje pri praznovanju 2. aprila 2012 in pri slavnostni podelitvi priznanj »zlata hruška« 2012 s 
pripravo in izvedbo kulturnega programa, 

- Alenka Puhar, publicistka, Franček Jauk, upokojeni športni novinar, Ivanka Učakar, upokojena 
šolska knjižničarka in pravljičarka – sodelovanje pri MEGA kvizu (avtorji vsebinskih sklopov), 

- Andragoški center - sodelovanje v nacionalnem projektu Beremo in pišemo skupaj, s pripravo 
našega predavanja in delavnice za mentorje v knjižnici, 

- Bralna značka Slovenije - celoletno skupno sodelovanje (2 članici uredniškega odbora Priročnika) 
pri nacionalnem projektu Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012: Algoritem arene,    

- Bralno društvo Slovenije - sodelovanje z njimi na Strokovni sredi v septembru 2012 (1. Strokovna 
sreda v novem šolskem letu), ob predstavitvi nove bralne sezone, 

- BUKLA, Pionirska sodeluje z mesečnimi prispevki, tudi s kritiko novejše in najnovejše mladinske 
književnosti, 

- Cankarjev dom Ljubljana, Združenje knjižnih založnikov, Gospodarska zbornica Slovenije, 
sodelovanje - 28. Slovenski knjižni sejem, priprav čeka za branje - osnova seznami Pionirske, 
»zlate hruške«, zelo dobre novosti,  

- Čebelarstvo Božnar, Polhov Gradec, praznovanje praznika Čebelice na mladinskem odd. KOŽ, del 
razstave lutk s 23. Dnevov medu in donacijo njihovih medenih izdelkov; tudi v avgustu 2012 
sodelovanje Pionirske s prispevkom na 23. Dnevi medu o dr. Kristini Brenkovi in knjižni zbirki 
Čebelica,  

- Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS - celoletno skupno sodelovanje (2 članici uredniškega 
odbora Priročnika) pri nacionalnem projektu Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012: 
Algoritem arene,    
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- Društvo slovenskih pisateljev, Sekcija za mladinsko književnost; Pionirska tudi pripravi seznam 
slovenike (časovno obdobje zadnjih 3 let, izvirna mladinska književnost), kar je osnova za delo 
strokovne žirije za nagrado desetnica, sodelovanje z Društvom za nagrado desetnica 2012, 
priprava razstave na mladinskem oddelku KOŽ in njeno odprtje s kulturnim programom, 

- Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF 
UL - sodelovanje z oddelkom, zlasti s prof. dr. Alenko Šauperl (študijska praksa študentov); pri 
seminarskih, diplomskih in magistrskih  nalogah študentov; sodelovanje z bibliopedagoškimi 
dejavnostmi na Dnevih akademske knjige, 

- Filternet.si, Revija Pil: objave o Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu, 
- Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko FF UL in UM - povezava s predavatelji z oddelka pri 

Strokovnih sredah (referenti); obiski njihovih študentov v Pionirski – CMKK, 
- Glasbena šola Barbare Petkovšek, njihovi gojenci so nastopili s glasbenim nastopom na Oddelku 

za otroke in mladino KOŽ, kot praznično decembrsko darilo vsem obiskovalcem Oddelka, 
- Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in 

radiodifuznih medijev – sodelovanje pri nacionalni nagradi  Izvirna slovenska slikanica 2012, vodja 
Pionirske, predsednica strokovne žirije,  

- JAK - sodelovanje in koordinacija na državnem nivoju pri nacionalnem  projektu »Rastem s knjigo« 
(za učence 7. razredov OŠ in za dijake 1. letnikov srednjih šol),  Pionirska pripravi vse obsežno 
gradivo za strokovno delo pri izvajanju tega projekta za OŠ in SŠ na nacionalni ravni; tudi 
predstavitev projekta na Strokovni sredi v septembru 2012; Pionirska za JAK tudi pripravi predloge 
za prevajanje slovenskih avtorjev,  

- Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga Trgovina - sodelovanje pri »Bologna po Bologni« (prodajna 
razstava mladinskih knjig v tujih jezikih): strokovno vodstvo po razstavi in ure pravljic, sodelovanje 
pri prazniku Čebelica (izbor literature za nacionalni nivo, razstava in praznovanje na mladinskem 
odd. KOŽ, sodelovanje pri projektu »zlate hruške« 2012, v njihovem otroškem oddelku in v 
razstavni vitrini, 

- Knjigarna Zvezdica Zaspanka- sodelovanje s gradivom za promocijo zlatih hrušk, 
- Koroški pokrajinski muzej, povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu, 

sodelavka Brigita Rajšter, 
- Mestna knjižnica Kranj - sodelovanje pri izvedbi majske Strokovne srede (ekskurzija 2012), 
- Mestni muzej Ljubljana, povezovanje in sodelovanje, sodelavki Janja Rebolj in Petra Peunik, pri 

projektu Slovenski knjižnično- muzejski MEGA kviz, pri bodočem projektu Emona,  
- Ministrstvo za  izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS – sodelovanje in koordinacija na 

nacionalnem nivoju za področje bralne kulture, zlasti na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v 
Ljubljani, za to priložnost smo v Pionirski pripravili tudi prispevke v gradivih: Katalog ponudbe 
kulturno – umetnostne vzgoje (vrtci), Katalog ponudbe kulturno – umetnostne vzgoje (Osnovne 
šole), 

- Ministrstvo za kmetijstvo RS in Zavod za šolstvo RS – sodelovanje pri projektu Slovenski zajtrk z 
naborom otroške in mladinske literature, 

- Ministrstvo za okolje in prostor RS - sodelovanje Pionirske pri pripravi seznama kakovostne 
leposlovne in poučne literature s področja ekologije za otroke im mladino, 

- Mladinska knjiga Revije – strokovno sodelovanje v časopisnem svetu (1 delavec Pionirske) Cicido 
in Ciciban, spletne strani Za starše – V knjižnico), 

- Mladinska knjiga Založba - strokovno sodelovanje v uredniškem odboru z uredništvom otroškega in 
mladinskega leposlovja, 

- MOL /sodelovanje pri snovanju Festivala Bobri, priprava izbora literature v katalogu Bobri, 
- Muzej novejše zgodovine Slovenije, povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA 

kvizu, sodelavka Andreja Zupanec Bajželj, 
- NUK, - sodelovanje z gradivom Pionirske pri pripravi razstav s področja mladinske književnosti 

(npr. ob 200-letnici pravljic bratov Grimm), 
- Otrok in knjiga, članstvo Pionirske v uredniškem odboru, objavljanje prispevkov s področja 

mladinske književnosti (članica uredniškega odbora), 
- Pedagoška fakulteta UL, UM in UK -  povezava s predavatelji z oddelka pri Strokovnih sredah 

(referenti), obiski njihovih študentov v Pionirski – CMKK, 
- PINK TV, Aida Kralj, sodelovanje pri snemanju TV oddaj na mladinskem oddelku KOŽ, 
- Prirodoslovni muzej Slovenije - povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu, 

sodelavki dr. Staša Tome, predsednica Pedagoške sekcije pri Skupnosti muzejev Slovenije in dr. 
Nada Praprotnik,  
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- RTV Slovenija - sodelovanje z uredništvom otroških in mladinskih oddaj TV Slovenija,  Bober Bor 
bere, rubrika Kulturni brlog v sobotni oddaji za otroke Studio Kriškraš, Firbcologi, pomoč z literaturo 
in svetovanjem pri pripravi nove poučne oddaje za otroke), 

- RTV Slovenija, Dokumentacija - sodelovanje pri pridobivanju video gradiva za potrebe MEGA 
kviza,  

- RTV Slovenija, Radio Slovenija - sodelovanje v radijskih oddajah, 
- RTV Slovenija, Televizija Slovenija – sodelovanje v televizijskih oddajah, dajanje izjav ob svečanih 

dogodkih, 
- Skupnost muzejev Slovenije, ga. Janja Rebolj, vodja izobraževalnih programov in projektov, 

povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu (nagrade izžrebanim reševalcem, 
mentorjem), 

- Slovenska glasbena matica, oba pevska zbora, otroški in mladinski, in pedagoški kader 
(zborovodje), kulturni program v knjižnici ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, 

- Slovenska sekcija IBBY - povezovanje pri pripravi slovesnosti ob 2. aprilu; sodelovanje pri 
vsebinski pripravi Simpozija o prevajanju mladinske književnosti (11. 4. 2012), tudi strokovni 
prispevek Pionirske na njem, tudi sodelovanje pri pripravi priznanja »zlata hruška«; pri prijavah na 
razpise, pri predlogih kandidatur za nagrade slovenskih besednih in likovnih umetnikov v 
mednarodnem prostoru,   

- Slovensko mladinsko gledališče - sodelovanje pri projektu kulturno-umetniške vzgoje Bobri; 
priprava izbora literature in tudi sodelovanje pri pripravi delavnic na Oddelku za otroke in mladino 
KOŽ,  

- Sodobnost (Mlada Sodobnost) - občasni prispevki s področja mladinske književnosti in kritike,  
- Srečanje mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti,  
- Trubarjeva hiša literature – sodelovanje s povezovanjem pri vodenju skupin otrok, literarni sprehodi 

za otroke,  
- Večer (ČZP), sodelovanje v strokovni žiriji za nagrado večernica. 1 delavec Pionirske kot član 

strokovne žirije, Pionirska pripravi seznam leposlovja za delo žirije, 
- Vrtci in OŠ Ljubljana, 
- Založba Tuma, ga. Tanja Tuma, prof. dr. Alenka Šelih – sodelovanje pri 7. ciklu MEGA kviza, 

posvečenim slovenskim pionirkam, izjemnim ženskam in strokovnjakinjam; sodelovanje je 
spodbudilo založbo Tuma, da je izdala v letu 2012 ponatis knjige Pozabljena polovica, ki je temeljni 
vir za reševanje letošnjega MEGA kviza, 

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - sodelovanje pri Dnevih evropske kulturne 
dediščine, 

- ZPMS, Evropska hiša Maribor in  30 članski Nacionalni odbor – nacionalni literarni natečaj Evropa 
v šoli, zaključna prireditev v mesecu maju v Mariboru (predsednica in članica žirije). 

 
Center za vseživljenjsko učenje  MKL 
 
- Andragoški center Slovenije – projekt Središče za samostojno učenje in Borza znanja, Teden 

vseživljenjskega učenja 
- Bankart, d. o. o. - izobraževanje za uporabo učnih gradiv za uporabo bankomata za zaposlene v 

MKL in izpeljava delavnic za uporabnike MKL, 
- British Council – izposoja gradiv, predstavitev izpitov in prijav na izpite iz angleškega jezika, 
- Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Matična knjižnica Kamnik, Knjižnica Litija in Knjižnica Domžale - 

projekt CVŽU LUR, 
- CDI Univerzum, Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, Zavod MISSS, 

Glotta Nova, Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik,  Ministrstvo za šolstvo in šport - 
projekt CVŽU LUR, 

- Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 
CMEPIUS – priprava in prijava študijskega obiska in projekta učnih partnerstev, 

- Center Spirala - Center za razvoj samomobilnosti – donacija dveh predavanj, sodelovanje pri 
projektu izobraževanja pedagoških delavcev v zaporih, 

- Center za dopisno izobraževanje Univerzum - CDI Univerzum – partner pri izvajanju programa 
Misija: diplomska naloga, 

- Center za informiranje in poklicno svetovanje – Zaposlitveni kotiček, izmenjava informacij in 
individualno delo z brezposelnimi osebami, 

- DOBA, Evropsko poslovno izobraževalno središče – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja, 
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- Društvo ŠKUC, CSD Moste Polje – Svetovalnica Fužine; KUD Anarhiv; Mladinsko informacijski 
center; Zavod MOBIN; Zavod MISSS; Združenje DrogArt – v okviru Ljubljanske mreže info točk za 
mlade (L'mit), 

- Društvo za nevrolingvistično programiranje, sekcija NLP Coachev - izvedba predstavitvene 
delavnice NLP coachinga in izvedba brezplačnih individualnih coachingov za člane MKL,  

- Društvo »Iz bube v metulja« - sodelovanje v okviru Borze znanja Ljubljana 
- Elearn, d. o. o. – zagotavljanje brezplačnega dostopa do Žurnalove spletne učilnice za učenje 

angleščine in nemščine, 
- En svet izobraževalne rešitve, d. o. o. – donatorstvo delavnic fotobranja, 
- Gibit, Rok Ruter, s. p. – donacija desetih brezplačnih delavnic nordijske hoje v knjižnicah MKL, 
- Izobraževalni center Freising – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja, 
- Izobraževalni zavod Cene Štupar - partner pri izvajanju projekta Bližnjice do dela in zaposlitve, 

skupinski obiski za voden ogled knjižnice in predstavitev servisov, 
- Jezikovni center Southrise – sponzorstvo delavnice Bongiorno Italia 
- Kratos, d. o. o. – sponzorstvo delavnic hitrega branja in tečaja hitrega branja v okviru projekta 

Mesto bere, 
- Ljudska univerza Celje – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja, 
- Ljudska univerza Murska Sobota – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja, 
- Ljudska univerza Nova Gorica – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja, 
- Ljudska univerza Ptuj – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja, 
- MAGcom, Andreja Pleničar, s. p. – izobraževanje zaposlenih Prvi vtis – vaš adut ali šibka točka, 
- Matrika, Andrej Novak, s. p. - aplikacija za spremljanje delovanja Mreže borz znanja, 
- Mestna knjižnica Izola – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja, 
- Ministrstvo za znanost, izobraževanje, kulturo in šport – financiranje in sofinanciranje projektov 

Borza znanja, Središče za samostojno učenje, neformalno izobraževanje, Teden vseživljenjskega 
učenja, Točke vseživljenjskega učenja, 

- MIŠKA, d. o. o. - partner pri izvajanju programa Misija: diplomska naloga, 
- MITRA, razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga– izpeljava delavnic videozgodb za 

starejše, 
- Zavod Mobin – izpeljava delavnic videozgodb za mlade in starejše, skupna prijava na razpis MOL, 
- Policijska uprava Ljubljana – izobraževanje zaposlenih MKL, 
- Prah izobraževalni center – organizacija vodenih obiskov knjižnice za skupine težje zaposljivih 

oseb, 
- Prirodoslovni muzej Slovenije – priprava razstave kristalov v okviru Ma-tematičnega dne, 
- Razvojno izobraževalni zavod Novo mesto – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja, 
- ŠKUC - gostovanja ljubljanske mobilne infotočke za mlade v MKL, 
- Študentska skupina Free4U – organizacija in izvedba predavanj, 
- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – opravljanje andragoške prakse, 
- Univerzitetni karierni center FF – predstavitve MKL študentom, 
- Univerzitetni karierni center Primorske – dogovarjanje za ustanovitev nove borze znanja v Kopru, 
- Univerzitetni klinični center, Center za odvajanje od zasvojenosti od prepovedanih drog - 

izobraževalne delavnice za udeležence zdravljenja, ki so vključeni v delovno terapijo, 
- UPI – Ljudska univerza Žalec – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja, 
- Wissensturm, Volkshochschule – Stadtbibliothek Linz – delovna izmenjava, 
- Zavod RS za zaposlovanje, Centralna Služba, Služba za poklicno orientacijo, NCIPS, 

Euroguidance Slovenia, sodelovanje v projektu Academija, predstavitev dobre prakse dela z 
brezposelnimi osebami tujim zaposlitvenim svetovalcem EU, 

- Zavod za popularizacijo matematike Mathema – izvajanje delavnic, skupen projekt, 
- Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije – priprava in prijava razpisa Javna dela 2012, 

organizacija vodenih obiskov knjižnice za skupine težje zaposljivih oseb in 
- Zavod Znanje Postojna – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja. 
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Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(Obrazec za poročanje) 

 
Poročevalsko leto 2012 

 
Osnovni podatki 
 
Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica Ljubljana 
Naslov (sedež): Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 
Odgovorna oseba: mag. Jelka Gazvoda 
Telefon: (01) 600 13 30 
Elektronska pošta: jelka.gazvoda@mklj.si 
Številka pogodbe 3511-12-409204 
 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2012: 
 
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    
 
Kratek opis in doseženi cilji izvedenega programa posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice (v nadaljevanju OOK) v letu 2012 

 Zagotovili smo nakup kvalitetnega in aktualnega gradiva za potrebe območja, zagotovili 
promocijo zbirke in spodbujali brezplačno medknjižnično izposojo na območju. 

 Nakup specializiranih elektronski virov in izobraževanje za njihovo uporabo za 
knjižničarje območja in končne uporabnike. 

 Na nacionalni ravni smo tovrstna izobraževanja nadgradili z v letu 2011 
novoustanovljeno Delovno skupino za e-vire OOK. 

 Nadgrajevali bomo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja na 
območju. 

 V letu 2012 smo dopolnili zbirnik podatkov knjižnic na osrednjeslovenskem območju s 
podatki za leto 2011. 

 Oblikovali smo smernice za dostopnost spletnih informacij za uporabnike s posebnimi 
potrebami na spletnih straneh knjižnic območja na podlagi leta 2011 pripravljenega 
Priročnika primerov dobre prakse storitev za uporabnike s posebnimi potrebami v e-
okolju. 

 V povezavi s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK smo pričeli z vsebinskimi izhodišči za 
načrtovano analizo knjižnične mreže splošnih knjižnic na osrednjeslovenskem območju 
s podporo GIS, ki je načrtovana v letu 2013. 

 Nadaljevali smo z internim izobraževanjem na območju ter izobraževanjem za nove 
naloge v knjižnicah na področju pridobivanja sponzorjev, promocije na socialnih 
omrežjih ter problematike vrednotenja mladinskih knjig. 

 Spodbujali in svetovali bomo knjižnicam območja pri pripravi projektov digitalizacije in 
preko območne projektne skupine izvedli projekt digitalizacije na treh ravneh: na 
nacionalnem nivoju sklop domoznanskih vsebin o 1. svetovni vojni v povezavi z 
domoznanskim portalom Kamra, na regionalnem nivoju se bo preko območne projektne 
skupine nadaljeval projekt digitalizacije občinskih zbornikov, ter lokalnem nivoju 
digitalizacija zbirke Španskih borcev. 

 Z redaktorsko službo smo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA. 
 Za lokalne urednike na portalu Kamra smo organizirali skupinska in individualna 

izobraževanja, predvsem preko spletnega učenja. 
 Izvedba nadaljevanja projekta Moja ulica (v okviru Kamre), ki predstavlja ulično podobo 

mest osrednjeslovenskega območja iz različnih zornih kotov in bo dopolnjen z 
vsebinami iz slovenskega knjižnično - muzejskega MEGAkviza. 
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 Svetovali smo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov. 

 V letu 2012 smo izvajali še aktivne strateške cilje OOK 2008-2011. 
 Sodelovali smo pri izvedbi analize zadovoljstva slovenskih splošnih knjižnic (OK in 

OOK) z izvajanjem posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic. 
 Sodelovali smo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se 

udeleževali sestankov in delavnic koordinacije območnosti v NUK-u. 
 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20121  
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 
Načrtovano nakup, obdelava in oprema 210 enot gradiva, izvedeno 29 enot zaradi zakupa dostopa 
do 5 podatkovnih zbirk, za katerega se je izkazalo povečano zanimanje. Stroški zakupa so se pri 
večini podatkovnih zbirk povišali v večji meri, kot so bila predvidena ob prijavi programa in so temeljili 
na podlagi ocen konzorcija COSEC. 
 
Obseg knjižnega gradiva: 
gradiva s področja bibliotekarstva in informatike, kakor tudi področja otroškega in mladinskega 
knjižničarstva; edinstvena  knjižnična zbirka v Sloveniji za sodobni ples; literarne nagrade, gradivo v 
tujih jezikih se nabavlja preko katalogov in na mednarodnih sejmih Bologna po Bologni in Frankfurt po 
Frankfurtu in največkrat predstavlja edini izvod v Sloveniji. 
Javna dostopnost dokumentov (vpišite 
spletni naslov) 

Spletni naslov:  
http://www.mklj.si/index.php/o-nas/kijs  

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/images/stories/documents/o_knjiznici/ 
Pravilnik_o_upravljanju_knjiznicne_zbirke.pdf 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/images/stories/documents/o_knjiznici/ 
Plan_nabave_gradiva_MKL_2013.pdf 

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 
OOK) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/index.php/gradivo/novosti-knjiznicnega-
gradiva  

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) 
 Edinstvena knjižnična zbirka v Sloveniji za sodobni ples (zbirka poleg fizičnega knjižničnega 

gradiva zajema tudi video vsebine, ki so del digitalizacije vsebin iz VHS podatkovnih nosilcev). 
 Celotna zbirka gradiv in arhiv sekcije za Španske borce pri ZZB NOB v digitalizirani obliki 
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 
 
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 
 Berg Fashion Library, dostopno preko dostopa na daljavo, cena: 1.181,74 € 
 IUS-INFO, FinD-INFO, IUS-INFO.HR, dostopno preko dostopa na daljavo, cena: 12.855,02 € 
 Encyclopædia Britannica Online Public Library Edition, dostopno preko dostopa na daljavo, cena: 

5.172,26 € 

                                                      
1 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg 
naloge ter ocenite učinke oziroma dosežene rezultate. 
 
2 Vsebino vpišite v bela polja. 
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Učinki in doseženi rezultati: 
 
Podaljšali smo naročnino na že naročene e-vire Berg Fashion Library, IUS-INFO, FinD-INFO in 
IUS-INFO.HR, prešli smo na drugo različico podatkovne zbirke Encyclopædia Britannica Online 
(namesto Academic Edition smo izbrali primernejšo Public Library Edition), zaradi manjšega 
zanimanja in na podlagi analize uporabe podatkovnih zbirk založnika Oxford University Press 
smo odpovedali podatkovni zbirki Grove Music Online in Grove Art Online.  
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk.  
V letu 2012 je bil dostop do naročenih zbirk prek oddaljenega dostopa omogočen za vse 
knjižnice regije. Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov 
regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk. 
Osrednjeslovenska regija je bila v letu 2012 tudi sicer po statističnih podatkih Centra za 
informacijske storitve NUK, ki skrbi za delovanje dostop na daljavo za potrebe OOK, 
najuspešnejša regija. Tako je več kot tretjina vseh uporabnikov storitve dostopa na daljavo do 
podatkovnih zbirk (33,9 %), kakor tudi skoraj tretjina (31,95 %) bila uporabnikov splošnih 
knjižnic osrednjeslovenske regije. Posledično knjižnice osrednjeslovenske regije plačujemo tudi 
najvišje stroške dostopa do podatkovnih zbirk, kar pomeni manj sredstev za nakup tiskanega in 
fizičnega knjižničnega gradiva. 
Izposoja gradiva preko brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike knjižnic območja se 
povečuje, kljub temu pa predvidevamo, da bo v nadaljnjih letih število zahtevkov za 
medknjižnično izposojo še raslo, zato bomo tej dejavnosti, ob ustreznem financiranju, v 
prihodnje posvetili več pozornosti. Kljub dejstvu, da knjižnice partnerice v večini še vedno 
naročajo in dobavljajo fotokopije, v MKL dajemo prednost pošiljanju pdf dokumentov, ker je 
takšno poslovanje hitrejše in cenejše. Tovrstna praksa se odraža tudi v številu elektronsko 
posredovanih dokumentov osrednjim knjižnicam širšega območja v primerjavi s številom kopij 
dokumentov. 
 
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… priložiti kot priloge) 
2.1 svetovalno delo za območje OOK  

 Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju 
lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, 

 organizirali smo informativni sestanek splošnih knjižnic območja, ki sta po svoji obliki svetovalne in 
posvetovalne narave, 

 uredniško delo v okviru Kamre,  
 redna komunikacija s knjižnicami regije. 
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 
 Individualna izobraževanja knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega 

domoznanskega portala Kamra preko programa spletnega učenja (4 posamezniki). 
 V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili izobraževanje 

»Pridobivanje sponzorskih sredstev«  (17 udeležencev), ki sta ga izvedli Irena Bezlaj in Anja 
Frković Tršan (MKL) – priloga 1. 

 V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili izobraževanje  
»Problematika vrednotenja mladinskih knjig« (16 udeležencev) ki so ga izvedli strokovnjaki iz 
Pionirske – Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo MKL. 

 V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili izobraževanje 
»Promocija knjižnice na družbenih omrežjih« (21 udeležencev), ki sta ga izvedli Irena Bezlaj in Anja 
Frković Tršan (MKL) – priloga 2. 

 Četrto načrtovano izobraževanje, »Postopki izvedbe projektov digitalizacije«, je bilo zaradi le ene 
prijave vključeno v predstavitev referata »Model priprave in izvedbe projektov digitalizacije - primer 
osrednjeslovenske regije«, predstavljenega na kongresu Ljubljana v BiTiH – BiTi v Ljubljani.  

 Knjižničarji osrednjeslovenske regije, kakor tudi drugih slovenskih osrednjih območnih knjižnic, so 
bili povabljeni k udeležbi na izvedbi izobraževalnih delavnic o uporabi bankomata za različne ciljne 
skupine v knjižnicah – priloga 3. 

MKL je kot osrednja območna knjižnica organizirala praktične vaje iz formalne in vsebinske obdelave 
gradiva za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje izvaja 
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Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. V letu 2012 smo izvedli 
izobraževanji v mesecu maju  in novembru, udeležilo se ju je 21 knjižničarjev. 
2.1.2 promocija območnosti 
 predstavitve na Festivalu za 3. življenjsko obdobje in Študentski Areni 
 predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL - v 

letu 2012 smo organizirali 24 skupinskih predstavitev, predstavitve so bile razdeljene v osem 
sklopov s tremi ponovitvami (trajanje 75 ur) udeležilo se jih je skupno 26 slušateljev. 

 objavljanje seznama novega gradiva, kupljenega iz sredstev OOK, na spletnih straneh MKL 
(http://www.mklj.si/index.php/gradivo/novosti-knjiznicnega-gradiva) 

 V okviru 1. Ljubljanskega kongresa digitalizacije kulturne dediščine Ljubljana v BiTiH – BiTi v 
Ljubljani je bil predstavljen in kasneje v znanstveni reviji Knjižnica objavljen prispevek »Model 
priprave in izvedbe projektov digitalizacije - primer osrednjeslovenske regije«.  

 Sodelovanje z referatom »My Street Project« in video posnetkom »The Sunny Street« na združeni 
konferenci Europeane in španskih splošnih knjižnic »Public libraries: individual memory, global 
heritage« (Burgos, Španija) v okviru projekta Europeana Awareness. 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 
Redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK 
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 
 
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja projekte, ki jih preko 
sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes razširja na uporabnike 
osrednjeslovenskega območja (podrobnejši opisi v prilogi 4): 
 Model beleženja posredovanih informacij 
 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz 
 Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov 
 Uvajanje videoiger v knjižnico 
 Mesto bere 
 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi 
 Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice  
 Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije 
 Knjiga za vsakogar 
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

 Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si (priloga 5) 
 Poletavci – poletni bralci (v letu 2012 so pri projektu MKL sodelovale že tri knjižnice območja) 
 Moja naj knjiga 
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 
 zgibanka Osrednje območne knjižnice, ki jo je izdala koordinacija nalog območnosti pri NUK 
 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) 
 

Udeležba na sestankih in delavnicah koordinacije območnosti v NUK-u (5 sestankov koordinatorjev 
območnosti, sestanka informatikov in sestanka domoznancev). 
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. 

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

 zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja (priloga 6) 
 analiza nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2012 (priloga 7) 

2.5 razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 
Na podlagi Analize popisa IKT 2011 na Osrednjeslovenskem območju v sodelovanju s skupino 
sistemskih administratorjev OOK pripravljamo strateška izhodišča za izboljšanje in optimiziranje stanja 
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IKT opremljenosti slovenskih splošnih knjižnic. 

2.6 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 
Pripravili smo osnove za prostorsko analizo stanja knjižnične mreže MKL v sodelovanju s Centrom za 
razvoj knjižnic pri NUK. Določen je bil nabor parametrov,ki bi jih lahko vključili v parametrsko datoteko, 
ki bi jo za potrebe uvoza v GIS programsko orodje  pripravil Inštitut informacijskih znanosti. Nadaljnje 
izvajanje projekta za potrebe območja je v veliki meri odvisna od dinamike vodenja projekta s strani 
Centra za razvoj knjižničarstva pri NUK. Projekt je eden izmed poudarkov dela OOK v letu 2013. 
2.7 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. 

2.8 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

 9 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo se je 
udeležilo 640 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 70 strokovnjakov. 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2012 (druga polovica šolskega leta 2011/2012 in 
prva polovica šolskega leta 2012/2013) nas je obiskalo 121 skupin iz 7. razredov OŠ (2.587 
osnovnošolcev) in 121 skupin iz 1. letnikov SŠ (3.723 srednješolcev). 

 MEGAkviz 
 Poletavci – poletni bralci 
2.9 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju 
Pripravljena so bila izhodišča za prilagajanje spletnih strani splošnih knjižnic osrednjeslovenskega 
območja za uporabnike s senzornimi težavami (priloga 8). 
Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo sami ali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami (priloga 9). 
2.10 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 
 sodelovanje v delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za kompetenčne centre, ki je pričela 

delovati v letu 2012. 
 sodelovanje pri pripravi Strategije slovenskih splošnih knjižnic 
 Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalim osrednjimi območnimi knjižnicami na področju 

delovanja domoznanskega portala Kamra – predsedovanje nadzornemu odboru. 
 Festival Domfest 
2.11 koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 

 
2.12 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 
 
 
Učinki in doseženi rezultati: 
V letu 2012 je bil precejšen poudarek na ponudbi kvalitetnih strokovnih izobraževanj, ki jih je 
Mestna knjižnica Ljubljana izvedla večinoma s pomočjo strokovnih kadrov, zaposlenih v 
knjižnici. Za potrebe izvedbe izobraževanj tako nismo imeli dodatnih stroškov. Odziv knjižnic 
območja je bil zelo pozitiven, kar se odraža iz analiz zadovoljstva po posameznih delavnicah, 
kakor tudi števila udeležencev posameznih izobraževanj.  
Knjižnice območja tudi v vedno večji meri vključujemo v projekte, ki jih je MKL pričela najprej 
izvajati za lastne potrebe in jih nato ponudila tudi širši zainteresirani strokovni javnosti. MKL se 
pri izmenjavi dobrih praks povezuje tudi z Narodno in univerzitetno knjižnico (sistem digitalnega 
podpisovanja pristopnih izjav novo vpisanih članov knjižnice, aplikacija za izterjavo gradiva, 
uvajanje LDAP protokola za avtentikacijo uporabnikov knjižnice). 
Ustreznost dosedanjega izvajanja nalog območnosti se odraža tudi v vabilu k sodelovanju na 
kongresu digitalizacije kulturne dediščine Ljubljana v BiTiH – BiTi v Ljubljani, kjer so bili 
predstavljeni organizacijski vidiki izvajanja domoznanske dejavnosti v digitalnem okolju v 
Osrednji Sloveniji, kakor tudi vabilo k sodelovanju pri triletnem projektu Europeana Awareness. 
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju 
slovenskega splošnega knjižničarstva, izvajamo odmevne (tudi nacionalne) projekte. 
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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 Moja ulica – raziskovanje ulic, trgov in 
mestnih predelov, delovanja društev, zgodovine industrije in obrti, življenja lokalnih znamenitih 
osebnostih; samo v primeru, da tema ni primerna za projekt, jim s svetovanjem pomagamo pri izboru 
teme. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

Dejavnost izvajamo v povezavi s Službo za pridobivanje knjižničnega gradiva v NUK v sklopu svoje 
redne dejavnosti. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o 
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi 
določili. 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

 predstavitve na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, Študentski Areni, Svetovnem dnevu 
informacijske družbe, Festivalu MUZA in Dnevu MKL. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  
 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

V letu 2012 smo v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL kreirali in popravili 271 domoznanskih normativnih zapisov. 
3.7 izvajanje digitalizacije 
Izvedli smo tri projekte digitalizacije: sklopa domoznanskih vsebin o 1. svetovni vojni, občinskih 
zbornikov občin osrednjeslovenskega območja ter zbirke Španski borci. Nadaljevali smo z digitalizacijo 
kulturne dediščine v okviru projekta »Moja ulica«, kjer smo povezali domoznanske teme vseh splošnih 
knjižnic regije (priloga 10). 
 
Učinki in doseženi rezultati: 
Vsebinski plan Kamre za leto 2012 je bil v veliki meri izpolnjen. Uporabnikom portala Kamra 
smo tako ponudili na ogled lepo število novih digitalnih zbirk in podzbirk s pripadajočimi 
multimedijskimi elementi. Nezaključene zbirke se prenesejo v začetek leta 2013.  
Projekte digitalizacije smo izvedli v načrtovanem obsegu, sklop digitaliziranih domoznanskih 
vsebin o 1. svetovni vojni pa nam bo služil tudi kot osnova za pripravo zgodb na portalu Kamra 
v prihodnjem obdobju.  
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. 
 
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 

DA           NE 
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OOK? 
4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status 

kulturnega spomenika 
regionalnega pomena? 

DA           NE 
                 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status 
kulturnega spomenika lokalnega 
pomena? 

DA           NE 
                 

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju OOK ( navedite knjižnice) 

1. Mestna knjižnica Grosuplje (število poslanih seznamov: 1) 

2. Matična knjižnica Kamnik (število poslanih seznamov: 3) 

3. Cankarjeva knjižnica Vrhnika (število poslanih seznamov: 1) 

4. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (število poslanih seznamov: 1) 

5. Knjižnica Medvode (število poslanih seznamov: 3) 

SKUPAJ: 9 posredovanih seznamov 

 

Učinki in doseženi rezultati: 
Knjižnice območja imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. V knjižnicah območja smo 
se dogovorili o internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami območja 
glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. 
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo v letu 2010 pripravili navodila za postopke usmerjanja 

izločenega knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenskega območja. 

 

Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija 
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. 
 
 
Obvezne priloge3: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 
 
 
 

Datum:  
25. 2. 2013 

            žig Podpis odgovorne osebe: 
mag. Jelka Gazvoda 

  
 
 
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…) 
 
Priloga 1 
 

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjene zgoraj navedene obrazce. 
4 V nadaljevanju lahko opišite posamezne projekte (npr. digitalizacijo…). 



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2012

1. Pridobivanje knjižničnega gradiva    

1.1 Načrtovani in realizirani prirast  OOK v številu naslovov in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo
A. OBVEZNI IZVOD
monografske publikacije 1.653 1.653
serijske publikacije 801 801
neknjižno gradivo 243 243
skupaj 2.697 2.697

monografske publikacije 210 27 210 27
serijske publikacije 9 9 9 9
neknjižno gradivo 0 0
Podatkovne zbirke 5 5 5 5
- od tega podatkovne zbirke:
- nabavljeni iz sredstev območnosti, dostopni z lokacij knjižnic širšega območja 5 5 5 5

- nabavljeni iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega 
območja izven lokacije knjižnic

5 5 5 5

Skupaj 224 41 224 41
SKUPAJ A + B 2.738 2.738

A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki
monografske publikacije 1.141 512
serijske publikacije 729 72
neknjižno gradivo 171 72
skupaj 2.041 656

monografske publikacije 13 14
serijske publikacije 9
neknjižno gradivo
elektronski viri 3 2
od tega elektronski viri:
- dostopni z lokacije knjižnice 3 2
- z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 3 2
skupaj 16 25
SKUPAJ A + B 2.057 25

1.2 Člani in posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije OOK

število

- število prebivalcev območja OOK na dan 1.1.  (SURS)
- število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)
- število vseh članov 83.704
- od tega število članov širšega območja OOK 14.321
- delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
- štev. izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 207.803
- število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 
knjižnicam širšega območja (aktiva) 250
- število kopij dokumentov, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 
knjižnicam širšega območja (aktiva)
- število elektronsko posredovanih dokumentov osrednjim knjižnicam širšega 
območja (aktiva) 26
skupaj aktiva 208.079
SKUPAJ izposoja in posredovanje 212.503

- uporaba podatkovnih zbirk dostopnih na daljavo, ki jih knjižnica gradi sama - 
število sej
-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu dLib.si - število vpogledov v 
vsebino 300.785
-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu Kamra - število sej 42.992
- uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo - število sej 11.573
    - od tega:  s širšega območja izven lokacij knjižnic 1.258
   - od tega: s širšega območja izven lokacij knjižnic - število uporabnikov 177
Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih v prostorih knjižnice 4.424
Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 0
Indeks prirasta #DEL/0!

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana
Številka pogodbe: 3511-12-409204

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2012

B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

B. NAKUP

22.2.2013 Poročilo OOK_Priloga_1_2012_MKL.xlsx 1/2



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2012

2.  Strokovna pomoč knjižnicam na območju OOK

število število ur

2.1 tematska svetovanja za območje OOK 112 685
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območjuOOK 79 44
2.1.2 promocija območnosti 5
2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 1 620
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 9
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 3
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 2
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja
2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem 
območju ali v vsej državi

1

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 
potreb glede informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije 
območju

2 60

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 1 30
2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 
bibliotekarstva s širšega območja 

[vnesite 
število oseb]

[št. ur. na 
udeležen.]

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 
bibliopedagoških dejavnosti 

251 2.074 [vnesite 
število 

udelež.] 6.950

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 1 40
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 4 120

3.1 Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice 
na območju 

[število] [št. knjižnic]

3.2 Informiranje zavezancev za obvezni izvod [število ur] [št. zavezancev]

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] 5

3.5 Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 
območja 

[število 
organiziranih 

izobraževanj/s
vetovanj]

3.6 Izvajanje normativne kontrole [število 
redigiranih 

zapisov]     271

3.7 Izvajanje digitalizacije 3

3.8 Javna dostopnost digitaliziranih vsebin
skupaj prirast 

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 88.383 69

- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 
območje

191.268 5.248

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje
227 21

- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)   na KAMRI za 
območje

3.052 779

4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva z območja

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot

SKUPAJ: 9 5.210

Datum: 25. 2. 2013

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

22.2.2013 Poročilo OOK_Priloga_1_2012_MKL.xlsx 2/2



Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK

Izvajanje  27. čl. ZKnj

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 SKUPAJ MIZKŠ Drugi viri SKUPAJ 

Stroški dela 27834,56 23765,24 51599,80 51599,80
EPZ - delež skupnega obsega ur (%) 100,00 100,00 200,00 200,00
Število oseb /zaposlenih 1 1 2 2
Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 4.055,01 4.055,01 289,97 4.344,98
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 18.944,99 18.944,99 18.944,99
Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva 23.000,00 23.000,00 23.000,00
Programski materialni stroški digitalizacije 7.664,20 7.664,20 7.664,20
Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 0,00
Stroški medknjižnične izposoje 200,00 200,00 200,00
Drugi programski materialni stroški 552,00 200,00 1.784,00 2.536,00 2.536,00
Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 23.752,00 28.034,56 33.213,44 0,00 85.000,00 289,97 85.289,97

Datum:                                                                           Žig: Odgovorna oseba:
25.2.2013 mag. Jelka Gazvoda

Knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Številka pogodbe: 3511-12-409204

** Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.



Priloga 1:  Predstavitev delavnice »Pridobivanje sponzorskih sredstev« 

 
 

  



Pridobivanje sponzorskih sredstev 4.4.2012

Mestna knjižnica Ljubljana, OOK, 2012 1

PRIDOBIVANJE SPONZORSKIH 
SREDSTEV

Anja Frković in Irena Bezlaj

Zakaj sponzorstvo?

• V naših javnih zavodih je zakoreninjeno prepričanje, da
mora za preživetje kulture poskrbeti država

• Državna sredstva so stabilen vir, vendar se zmanjšujejo
in ne omogočajo pokrivanje vseh potreb naših
uporabnikov

• Dobre ideje, dobri inovativni projekti, ki omogočajo
sodelovanje, so vedno dobrodošli in pomenijo korist za
končnega uporabnika knjižnice!

• Korist imata obe strani: knjižnica, ker lahko izvaja
program/projekt in sponzor, ki se promovira in gradi na
svojem ugledu

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 2
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10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 3

Sponzorstvo in donatorstvo

• »Sponzorstvo je menjava, pri kateri sponzor zagotovi sponzorirancu
finančna stvarna sredstva, znanje ali organizacijske storitve v zameno za
gospodarsko pomemben učinek. Običajno je to oglaševalski prostor,
medijska odmevnost, imidž.« (Retar, 1992)

• »Sponzorstvo je pomembno marketinško orodje, s katerim v podjetju
skušajo doseči pozitivno publiciteto z naslavljanjem na določeno ciljno
skupino prek aktivnosti, ki ni direktno povezana z dejavnostmi podjetja. Gre
za indirektno obliko promocije, s katero v podjetju skušajo izboljšati
korporativni ugled, doseči točno določeno skupino ljudi ali pa doseči
mnogovrstne cilje.« (Bennett, 1999)

• Definicij je veliko, večinoma pa vse govorijo o obojestranski koristi razmerja
med sponzorjem in sponzorirancem. Sponzor sponzoriranca podpira z
vnaprej dogovorjenimi sredstvi (finančnimi, materialnimi ali v obliki storitev),
sponzoriranec pa v zameno izvaja dogovorjene aktivnosti, ki pripomorejo k
doseganju sponzorjevih zastavljenih ciljev.

Sponzorstvo in donatorstvo

• Kakšna je razlika med sponzorstvom in 
donatorstvom?

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 4
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Sponzorstvo in donatorstvo

• Poleg sponzorstva poznamo tudi 
donatorstvo. Ti dve marketinški orodji 
iskalci sponzorjev velikokrat zamenjujejo 
med seboj, kljub temu, da je med njima 
razlika, saj je za donatorstvo značilno, da 
donator za finančna sredstva (lahko tudi 
materialna ali pa storitve) ne pričakuje 
ničesar v zameno.

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 6

Korporativno sponzorstvo

• uveljavljeno v tujini, pri nas pa še ne

• rečejo mu tudi korporativno prostovoljstvo

• podjetja za določen čas posodijo svojega 
zaposlenega (npr. NVO) 

• motivacija podjetij je v davčnih olajšavah
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Oblike sponzorstev

• samo en sponzor ali več

• rangiranje sponzorjev: 
– glavni ali generalni (največ 3)

– podporni (tisk, material, nagrade, medijski 
prostor, ...)

– funkcionalni (izdelki)

• v komunikaciji s sponzorji bodite fleksibilni

Kje začeti?

• analiza konkurence

• opredelitev ciljne skupine

• izbor potencialnih sponzorjev + baza

• SPIN (SWOT)

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 8
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Kje začeti?

ANALIZA KONKURENCE

• Analiza konkurence je pomembna tudi v 
primeru javnih zavodov. 

• Za pridobivanje sponzorjev je potrebna 
iznajdljivost in kreativnost.

• Dobro morate poznati svoje konkurente in 
vedeti, kaj ti ponujajo potencialnim 
sponzorjem.

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 9

Kje začeti?

OPREDELITEV CILJNE SKUPINE
• Ciljna skupina je skupina ljudi s podobnim demografskim 

(starost, spol, zakonski stan itd.) ali psihografskim
profilom (npr. kaj ljudi motivira, da nekaj naredijo). 
Skupek ciljnih skupin predstavlja ciljno javnost.

• Preko sponzorske pogodbe želi sponzor dodatno 
poglobiti povezavo, ki jo ima s svojo ciljno javnostjo.

• Glede na zgornje kriterije oblikujte ciljne skupine, ki se 
vam zdijo za vašo situacijo najprimernejše.

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 10
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Kje začeti?

SPIN (SWOT) ANALIZA

• SPIN - slabosti, prednosti, izzivi, nevarnosti

• analiza notranjega (prednosti, slabosti) in 
zunanjega (priložnosti, nevarnosti) okolja 
organizacije

• z njo lahko zmanjšamo bodoča tveganja in 
notranje probleme ter maksimiziramo
prednosti organizacije

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 11

Kje začeti?

IZBOR POTENCIALNIH SPONZORJEV
• Pomembno je, da izberete sponzorje, s katerimi se 

ujemate glede na ciljne skupine, cilje ali pa karakteristike 
in vrednote.

• Ujemanje v več točkah znatno poveča vaše možnosti za 
podpis sponzorske pogodbe.

• Analizirajte tudi sponzorske strategije potencialnih 
sponzorjev, da vidite, kako pristopiti in jih prepričati.

• Sestavite bazo potencialnih sponzorjev.

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 12
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Dogovarjanje in izvedba

Pred začetkom dogovarjanja, si odgovorite na vprašanja:

• Kaj bi s sponzorstvom dogodka/projekta radi dosegli?

• Kaj je naša konkurenca in kako mi izstopamo?

• Kakšne so naše kvalitete in kvalitete našega projekta?

• Katera je naša ciljna skupina in kakšne so njene 
značilnosti?

• Kateri so naši potencialni sponzorji?

• Ali imamo razdelano sponzorsko ponudbo in kategorije 
sponzorjev, ki jih boste nagovorili?

• Ali veste, kdo je oseba, s katero morate govoriti?

• Ali je pravi čas za kontaktiranje sponzorja?

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 13

Dogovarjanje in izvedba

1. E-POŠTA: preliminarno pismo

2. TELEFON

– Kdo smo in kaj želimo

– Predstavimo projekt

– Povemo, kaj od sponzorja pričakujemo in kaj ponujamo

3. E-POŠTA

– Sponzorska mapa: dopis, ponudba, priloge

4. TELEFON

5. OSEBNO: spoznavanje, pogajanja, dogovor

POGODBA - IZVEDBA - ZAHVALA

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 14
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Sponzorska mapa

DOPIS 

• skrajšana verzija ponudbe

SPONZORSKA PONUDBA

• podrobno opredeljena ponudba in predstavitev

PRILOGE

• promocijsko gradivo

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 15

Sponzorska mapa

DOPIS

• Kontaktni podatki

• Datum in kraj

• Uvodna predstavitev in namen pisanja

• Predstavitev knjižnice

• Predstavitev projekta

• Kaj pričakujemo od sponzorja?

• Kakšne koristi bo imel sponzor?

• Pozdrav in podpis

• Navedemo priloge: sponzorska ponudba, promocijske tiskovine, …

Dolžina: 1 stran

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 16



Pridobivanje sponzorskih sredstev 4.4.2012

Mestna knjižnica Ljubljana, OOK, 2012 9

Sponzorska mapa

SPONZORSKA PONUDBA

• Predstavitev knjižnice

• Predstavitev projekta

• Opredelitev ciljnih skupin

• Opredelitev ciljev projekta

• Ocena stroškov

• Predstavimo vzajemne koristi sodelovanja

• Opredelitev oblike sponzorstev in vzajemne obveznosti

Dolžina: 4 do10 strani

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 17

Sponzorska mapa

Dopis in ponudba naj bosta:

• prilagojena vsakemu posameznemu 
potencialnemu sponzorju

• lepo oblikovana

• brez slovničnih napak

• slog: poslovni, strukturiran, pregleden, 
jedrnat

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 18
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Pogajanje in pogodba

• Kaj je pogajanje?

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 19

Pogajanje in pogodba

KAJ JE POGAJANJE?

• del vsakdanjega življenja, vsi se vsakodnevno 
pogajamo, otroci in starši, delavci in delodajalci, poslovni 
partnerji, itd.

• skušati doseči soglasje, sporazum glede česa (SSKJ), 
proces zadovoljevanja naših potreb

• rezultat uspešnega pogajanja: z izidom zadovoljne vsi 
vpleteni, obe stranki dosežeta največje možno 
zadovoljstvo

• končni dogovor se vedno zapiše v obliki sponzorske ali 
donatorske pogodbe

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 20
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Pogajanje in pogodba

PRIPRAVE NA POGAJANJA

• vedeti moramo, kaj je optimalni dogovor in koliko smo 
pripravljeni popustiti: idealni, realni in minimalni dogovor

• tekmovati in zahtevati zase sorazmerno preveč ni 
najboljše, saj to dolgoročno slabo vpliva na sodelovanje 
s partnerjem - razmišljajte dolgoročno!

•  na pogajanje se dobro pripravite:

– preučite potencialnega partnerja in se poskušajte 
vživeti v njegovo kožo

– pripravite se, da boste znali predstaviti projekt na 
kratko (po telefonu) in obsežneje (sestanek, e-pošta)

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 21

Pogajanje in pogodba

USPEŠNO POGAJANJE

• predstavitev naj bo profesionalna, jedrnata in privlačna

• izpostavite svoje prednosti

• jasno opredelite svoja pričakovanja

• pokažite poznavanje partnerja in posluh za njegove 
želje, sprašujte!

• potencialnega sponzorja prepričajte z inovativnim, dobro 
premišljenim projektom

• razložite, zakaj sodelovanje za sponzorja ni tveganj

• razmislite, s katerimi argumenti lahko dobite boljšo 
ponudbo

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 22



Pridobivanje sponzorskih sredstev 4.4.2012

Mestna knjižnica Ljubljana, OOK, 2012 12

Pogajanje in pogodba

USPEŠNO POGAJANJE

• naučite se biti dobri poslušalci: skriti pomeni, manj je več

• ne zanemarite govorice telesa

• ohranite mirno kri

• pohvalite, kar menite, da drugi dela dobro

• uporabite humor, sproščenost in neformalni pogovor

• pogajaj se s tisto osebo, ki lahko sprejema sklepe

PO POGAJANJU

• analizirajte pogajanje sami ali s sodelavci

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 23

Pogajanje in pogodba

POGAJALSKI BONTON

• Partnerju glejmo v oči in mu kažimo prijeten obraz

• Na partnerjeve pripombe ne odgovarjamo ironično in 
sarkastično

• Če partner govori z nami zviška, mu ne vračajmo enako

• Pozorno poslušajmo argumente in jih nikar ne 
zavračajmo že vnaprej

• Potrpežljivo razložimo svoje ne strinjanje z argumenti 
nasprotne strani

• Ne prilizujmo se avtoritetam, vendar spoštujmo njihov 
ugled v družbi

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 24
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Pogajanje in pogodba

POGAJALSKI BONTON

• Ne dopustimo, da bi se nestrinjanje sprevrglo v spor

• Ohranimo dobro voljo in primerno vedenje do konca 
pogajanj

• Ne govorimo o stvareh, ki jih ne razumemo

• Ne silimo za vsako ceno v ospredje

• Ne uporabljajmo kletvic in pouličnega žargona

• Ne segajmo sogovornikom v besedo

• Sogovornikov ne tikajmo, razen če nam tega sami ne 
predlagajo

• Vizitko izročimo takoj, ko smo predstavljeni

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 25

Pogajanje in pogodba

KAKO JE SESTAVLJENA POGODBA?

Sponzorsko sodelovanje obvezno ureja sponzorska pogodba. 
Njeno vsebino narekuje posebnost posameznega sponzorskega 
razmerja.

Po navadi sestoji iz naslednjih elementov:

1.Določitev pogodbenih strank

2.Namen pogodbenih strank

3.Obveznosti pogodbenih strank

4.Natančna opredelitev vloge sponzorjev in razmerij med njimi

5.Trajanje pogodbe in obveznosti po poteku pogodbe

6.Plačilo

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 26



Pridobivanje sponzorskih sredstev 4.4.2012

Mestna knjižnica Ljubljana, OOK, 2012 14

Primeri dobre prakse

Mestna knjižnica Ljubljana - iskanje sponzorjev za 
projekt Mesto bere (2011)

Mestna knjižnica Ljubljana je pri izvedbi projekta za
spodbujanje branja med odraslimi, Mesto bere, vključila
vrsto sponzorjev na različnih področjih, ki pomagajo k bolj
kvalitetni izvedbi in prepoznavnosti projekta. Pridobili smo
sponzorja glavnih nagrad ob zaključnem žrebanju, tiska
(zloženke, plakati, promocijske tiskovine), promocije
(plakati v mestu), dogodkov spremljevalnega programa
(tečaji hitrega branja).
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Primeri dobre prakse

Korporativno sponzorstvo: Dom upokojencev center 
(2011)

V okviru Delovne terapije Doma upokojencev Center so se
v enoti Tabor odločili, da 28-im stanovalcem, ki so delno
motorično gibljivi na invalidskih vozičkih, s pomočjo
prostovoljcev omogočijo ogled obnovljene Ljubljane in
Hribarjevega spomenika kot ciljne točke. Poleg 15-ih
prostovoljcev iz Dnevnih centrov aktivnosti za starejše so
se kot prostovoljci akcije udeležilo pet svojcev stanovalcev
in 10 zaposlenih v Domu.
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Primeri dobre prakse

Simobil - sponzor festivala Dnevi poezije in vina Medana (2005)

Študentska založba je za sponzorstvo svoje festivalske prireditve pridobila
Si.mobil z akcijo Si.pesnik?, ki je bila zasnovana posebej za Si.mobil. Po
besedah Študentske založbe so si poskušali zamisliti akcijo, pisano na kožo
dejavnosti sponzorske družbe, da bi Si.mobil čimbolj vpeli v delovanje festivala
in ga tudi dolgoročno zavezali k temu, da to sponzorstvo sprejme v koncept
svoje korporativne komunikacije. Koncept akcije je bil naslednji: uporabniki
vseh mobilnih operaterjev so svojo največ 150 znakov dolgo SMS-pesem
poslali na vnaprej določeno telefonsko številko. Tema, vsebina in oblika pesmi
so bile prepuščene izbiri avtorja. Žirija je med prejetimi prispevki izbrala 10
najboljših, uporabniki pa so med njimi preko SMS sporočil izglasovali
zmagovalca. Izbrane pesmi so bile objavljene na spletnih straneh obeh
sponzorskih partnerjev ter nagrajene. Akcija je bila zelo odmevna, kar se je
odražalo tudi v večji pozitivni medijski pojavnosti podjetja Si.mobil.

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 29

Delo po skupinah 

Zamislite si projekt, za katerega bi iskali sponzorja
ali predstavite projekt, pri katerem ste že uspešno
sodelovali s sponzorji, kot primer dobre prakse.

VAŠE NALOGE:

• Priprava dopisa

• Sestava seznama primernih potencialnih 
sponzorjev
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PRIPOROČAMO: http://www.donacije.si/

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 32



Priloga 2:  Poročilo izobraževanja »Promocija knjižnice na družbenih omrežjih« 

 

  



               

 
 
 

 
IZOBRAŽEVANJE »PROMOCIJA KNJIŽNICE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH« 
 
V sklopu cikla izobraževanja »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« je Mestna 
knjižnica Ljubljana 6. decembra 2012 pripravila delavnico z naslovom »Promocija 
knjižnice na družbenih omrežjih«. Delavnica je bila izvedena v obsegu 4 ur, vodili pa 
sta jo Irena Bezlaj, urednica spletnih strani MKL, in Anja Frković Tršan, območna 
koordinatorka domoznanske dejavnosti. Izobraževanja se je udeležilo 22 
knjižničarjev; 7 iz knjižnic regije, 13 iz MKL ter 2 iz Osrednje knjižnice Celje.  
 
Delavnica se je pričela s predstavitvijo obeh predavateljic ter vseh udeležencev. 
Slednji so na kratko opisali tudi svoje dosedanje izkušnje z uporabo družbenih 
omrežij. Nato je Anja Frković Tršan predstavila teoretična izhodišča problematike ter 
rezultate analiz stanja promocije knjižnic v Sloveniji s poudarkom na 
osrednjeslovenski regiji.  
 
V drugem delu delavnice je Irena Bezlaj predstavila praktični vidik promocije knjižnic 
na družbenih omrežjih in udeležence pozvala k postavljanju vprašanj, izmenjavi 
mnenj ter predstavitvi lastnih izkušenj, predvsem dobrih praks. Razmišljali so tudi o 
prednostih in slabostih prisotnosti knjižnic na družbenih omrežjih. Dobre prakse MKL 
je Irena Bezlaj predstavila na posameznih primerih in prosila udeležence, da so za 
vsakega od njih povedali, zakaj se jim zdi primer dober.  
 
V zadnjem delu delavnice sta svoje izkušnje z upravljanjem družbenih omrežij z 
udeleženci delila tudi strokovnjaka iz podjetja Pro Media, ki med drugim skrbi tudi za 
Facebook profil Matične knjižnice Kamnik. Nato je Anja Frković Tršan delavnico 
sklenila še s pregledom trendov v spletnem marketingu ter namigi za uspešno 
promocijo na družbenih omrežjih.  
 
Udeleženci so bili, sodeč po evalvaciji izobraževanja, z delavnico zelo zadovoljni, saj 
so menili, da je slednja upravičila njihova pričakovanja ter da bodo lahko pridobljeno 
znanje uporabili pri svojem delu. Pohvalili so tudi delo obeh predavateljic ter celotno 
organizacijo izobraževanja. 
 



Priloga 3:  Vabilo na izobraževanje »«Izvajanje izobraževalnih delavnic o 
uporabi bankomata za različne ciljne skupine v knjižnicah« 

 

  



 

                                  

 

 

Učni center Mestne knjižnice Ljubljana in Bankart, d. o. o. 

vabita na brezplačno izobraževanje 

Izvajanje izobraževalnih delavnic o uporabi bankomata za različne ciljne skupine v knjižnicah 

 

Izobraževanje za uporabo bankomata bomo na delavnici osvetlili s treh vidikov: 

DIDAKTIČNI: Kakšno obliko za izobraževanje o uporabi bankomata izbrati? Kako in kdaj izberemo in 

ponudimo uporabniku: predavanje, delavnico, praktično delo na bankomatu in na aplikaciji, 

mentorsko delo ali samostojno učenje?  

VSEBINSKI: Predstavitev posameznih funkcij oz. storitev bankomata s poudarkom na prednostih, ki 

jih uporaba le-teh nudi, predstavitev varnostnega SMS-sporočila in predstavitev brezplačnih 

elektronskih in tiskanih gradiv za uporabo bankomata. 

ORGANIZACIJSKI: Kako in kdaj organizirati delavnico? Katera brezplačna gradiva so vam na voljo? 

Kako pridobiti udeležence? S kom sodelovati pri izvedbi? Predstavitev primerov dobrih praks. 

 

Izobraževanje je namenjeno  vsem, ki imajo veselje do izobraževanja odraslih in bi v svojih 

organizacijah izvedli izobraževanje o uporabi bankomata za različne ciljne skupine. Na delavnici bodo 

pridobili znanja potrebna za organizacijo in izvedbo takšne delavnice. Ob zaključku prejmejo potrdilo 

o udeležbi. 

Učna gradiva: Udeleženci bodo na delavnici v elektronski obliki prejeli tudi brezplačna učna in 

promocijska gradiva za izvedbo delavnic za uporabnike, zato je priporočljivo, da s sabo prinesejo 

zunanji trdi disk ali USB ključ, kamor bodo na delavnici lahko shranili gradiva. 

Lokacija: MKL, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana, računalniška učilnica, 1. nadstropje 

Datum in ura izvedbe:  torek, 27. marec 2012, ob 10.30 s predvidenim zaključkom ob 16. uri 

Kotizacija: Delavnica je za udeležence brezplačna. 

Prijave: ucni.center@mklj.si ali 01 600 83 13 (Simona Šinko). Prijave zbiramo do petka, 23. marca 

2012 oz. do zapolnitve prostih mest. 

 

Mentorica delavnice: Melita Hrovat, vodja Oddelka za promocijske dejavnosti, Bankart, d.  o.  o.,  

avtorica in strokovna konzulentka pri pripravi gradiv in simulatorja  uporabe bankomata, izvajalka 

izobraževanj na temo uporabe bankomata za različne ciljne skupine (upokojenci, bančni komercialisti, 

izobraževalci odraslih), urednica spletnih strani v družbi Bankart ... 



Priloga 4:  Lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja in projekti v 
sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 

 

  



Lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja in projekti v sodelovanju z 
drugimi knjižnicami območja 
 
 

 Model beleženja posredovanih informacij 
V letu 2012 je bila v Oddelku za informatiko (OI) na podlagi dokumenta »Model beleženja 
informacij v MKL« izdelana aplikacija, ki omogoča beleženje posredovanih informacij iz gradiva in o 
gradiva v mreži knjižnic MKL. Opredelili smo šest tednov v letu glede na frekvenco izposoje (trije 
tedni z visoko, dva s srednjo in en teden z nizko frekvenco izposoje) v katerih bomo izvajali 
beleženje. Upoštevali smo: način posredovanja informacij (osebno, po telefonu, prek e-pošte); čas, 
ki je potreben za posredovanje informacije; namembnost gradiva (gradivo za otroke in gradivo za 
odrasle); delitev informacij po vsebini (UDK skupine); realizirane (iz lastnega gradiva, iz drugih 
virov) / nerealizirane informacije. Z aplikacijo beležimo tudi interno delo glede na kategorijo 
internega dela in porabljeni čas. 
 

 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz 
MEGA kviz strokovno pripravlja in organizira MKL, Pionirska - center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije. Projekt poteka v 
šolskem letu, od oktobra do maja, namenjen je predvsem učencem tretjega triletja devetletke in 
srednješolcem. Cikel v vsakem šolskem letu obsega pet sklopov, ki obravnavajo znamenite 
Slovenke in Slovence z različnih področij znanja in umetnosti. Kviz je dostopen na spletni strani 
www.megakviz.si. 
 

 Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov 
Projekt finančnega opismenjevanja je bil načrtovan za mlade uporabnike knjižnice, katerim želimo 
približati osnovne pojme s področja osebnih financ, bančništva in investiranja. V letu 2012 smo v 
sklopu projekta pričeli s pripravo vsebinskih izhodišč. Na podlagi strokovnih priporočil in strokovne 
literature so bili določeni vsebinski sklopi: 

 Osnove finančne pismenosti 

 Denar  - zgodovina in razvoj 

 Finančne ustanove (banke in hranilnice, borzno-posredniške hiše, borza) 

 Finančne naložbe (Delnice, Obveznice, Vzajemni skladi) 

 Finančno svetovanje  

 Varčevanje – kaj je to? 

 Družinska ekonomika 

 Vodenje osebnih financ (osebni račun, finančne transakcije, uporaba brezgotovinskega 
poslovanja debitne in kreditne kartice), spletno in mobilno bančništvo 

 Projekti finančnega ozaveščanja 
Izobraževanje bo potekalo s pomočjo namenskih spletnih orodji, prvenstveno v obliki spletnih 
seminarjev (do 10 minutni izobraževalni videi, objavljeni na namenski spletni podstrani MKKL). Za 
izdelavo spletnih seminarjev smo izbrali orodje VOX spletne konference. Implementacija orodja in 
izvedba posameznih spletnih seminarjev bo izvedena v letu 2013. V podporo bodo služili priročniki 
in navodila v elektronski obliki, ki so jih namensko pripravile inštitucije in agencije s finančnega 
področja (Banka Slovenije, Ministrstvo za finance RS, Zveza potrošnikov Slovenije in drugi). 
Določena gradiva bomo do zaključka projekta razvili tudi sami v okviru strokovnih služb knjižnice. 
 

 Uvajanje videoiger v knjižnico 
Septembra 2012 je bil oblikovan model uvajanja videoiger v knjižnico. Uvedba videoiger v MKL 
nadgrajuje koncept Oddelka za mladostnike, knjižnice za družine, kjer se družine tudi igrajo in že 
uveljavljenega dogodka Igrarium.  Danes si ljudje tudi v knjižnici pri uporabi različnih storitev ne 
želijo več samo gledati in poslušati, želijo biti vključeni, razpravljati, ocenjevati, govoriti o lastni 
izkušnji in imeti priložnost lastnega izražanja. Knjižnica lahko z gradivom in znanjem zaposlenih 
naredi potrebno povezavo med igranjem, učenjem in različnimi oblikami pismenosti, tudi ob podpori 
videoiger. Model ne predvideva izposoje videoiger na dom, ker bi tako opustili enega od glavnih 
razlogov za njihovo vpeljavo, to je povečanje obiska mladostnikov, še posebej fantov v knjižnici. En 
del ponudbe predstavljajo videoigre, ki se igrajo na Wii konzolah (Wii je primeren za družabno 
igranje in druženje, na Wii konzolah lahko simultano igrajo štirje igralci in so zabavne tudi za 
opazovalce, gibalni senzorji v krmilnikih zahtevajo premikanje igralcev med igro, ni več dovolj 

http://www.megakviz.si/


pritiskanje na gumbe). Drugi del ponudbe so didaktične računalniške igre za otroke, ki so dostopne 
na vseh računalnikih v oddelkih za otroke v mreži knjižnic MKL. 
 

 Mesto bere 
Mesto bere je projekt na področju spodbujanja bralne kulture za odrasle, Ker cilj projekta ni le 
branje, temveč tudi pogovori o knjigah in izobraževanje na področju branja in pisanja  Pripravili 
smo tudi bralna priporočilna seznama za spoznavanje izbranih tem.  
Bralce smo obveščali o projektu in prireditvah ter izobraževanjih prek Mesečnikov MKL, ki je vsak 
mesec imel posebno dvostransko prilogo. Pripravljali smo plakate, letake, bili prisotni na spletu, 
socialnih omrežjih in v medijih. Polepili smo dva avtomobila, ki sta projekt vsakodnevno 
promovirala v mestu. Zaključek projekta s podelitvijo priznanj in nagrad je potekaj v okviru dneva 
MKL v središču Ljubljane. 
S 01. 12. 2012 smo pričeli z drugim letom izvajanja projekta. Tema druge sezone je »Sosedi 
pišejo, mesto bere«. Bralci lahko tokrat izbirajo med deli avstrijskih, hrvaških, italijanskih, 
madžarskih in slovenskih avtorjev. V projektu sodeluje tudi Trubarjeva hiša literature z mesečnimi 
predstavitvami leposlovja sosednjih držav. 
 

 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi 
Ciljna skupina so predvsem starejši (ljudje v tretjem življenjskem obdobju). Na vsakem srečanju 
Bralnega kroga predstavimo tri otroške, tri mladinske in tri knjige za odrasle, skupaj približno 70 
naslovov. 
 

 Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice 
Knjižnica Otona Župančiča v okviru projekta ponuja uporabnikom v svojih prostorih kotiček z mizo 
in osebnim računalnikom, ki je na voljo za informativni pogovor z informatorjem ali gostujočim 
strokovnjakom o temi, ki uporabnika zanima, ter virih in o gradivu, ki ga na to temo nudi knjižnica. 
Gre izključno za pomoč in usmerjanje pri iskanju gradiva in kvalitetnih zdravstvenih/medicinskih 
virov, ki so dostopni preko spleta, in nikakor ne za zdravstveno svetovanje obiskovalcem. 
Uporabnikom, ki želijo pomoč pri iskanju zdravstvenih informacij, informator poleg spletnih virov 
predstavi tudi postavitev gradiva v knjižnici in iskalne strategije v OPAC-u. V oktobru 2012 je 
knjižnica poleg kotička uredila tudi nov knjižni regal, v katerega  je bilo premeščeno primerno 
gradivo, večinoma brošure s področja zdravja. Knjižnica v okviru možnosti organizira tudi redna 
srečanja s strokovnjaki z ustreznega področja (zdravniki, farmacevti), ki kot prostovoljci svetujejo 
uporabnikom knjižnice. V februarju in marcu 2012 je magistra farmacije enkrat tedensko v kotičku 
prisluhnila vprašanjem obiskovalcev in jih usmerjala na kvalitetne vire informacij (osmih svetovanj 
se je udeležilo deset uporabnikov). V okviru Zdravstvenega kotička je KOŽ navezala stike s 
številnimi društvi pacientov in skupinami za samopomoč, ki so se z veseljem odzvali na vabilo k 
sodelovanju.  
Z rednimi tematskimi razstavami gradiva na strokovnem oddelku je knjižnica že doslej obeleževala 
pomembne datume, ki se tičejo zdravja (Svetovni dan boja proti kajenju, Svetovni dan zdravja, 
Mednarodni dan Rdečega križa, Svetovni dan hrane, Mednarodni dan boja proti aidsu, itd.). V 
okviru Zdravstvenega kotička je bilo v letu 2012 skupaj 14 tematskih razstav gradiva. Mestna 
knjižnica Ljubljana uporabnike na delovanje Zdravstvenega kotička opozarja s posebno zloženko. 
 

 Poletavci 
Projekt spodbujanja branja med poletnimi počitnicami pri otrocih med 7. in 12. letom starosti smo v 
letu 2012 nadgradili (leta 2011 je bil projekt prvič izveden in je med mladimi bralci požel veliko 
zanimanja) in k sodelovanju povabili knjižnice osrednjeslovenske regije, od katerih so se štiri tudi 
odzvale: Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Litija in Cankarjeva knjižnica Vrhnika. 
Skupaj je pri projektu sodelovalo 580 otrok, od tega 438 v Mestni knjižnici Ljubljana. 
Projekt je stekel 14. junija s premišljenim in preizkušenim promocijskim gradivom, pridobili pa smo 
veliko donatorjev za številne nagrade, ki smo jih podelili na zaključni prireditvi konec septembra v 
Parku slovenske reformacije. Zaključnega dogodka se je udeležilo 220 otrok in 150 odraslih. Bralni 
projekt je bil tudi dobro medijsko pokrit in promocijsko podprt. 

 

 Moja naj knjiga 
Moja najljubša knjiga, priznanje po izboru mladih bralcev, se podeljuje vsako leto od 1998 leta 
dalje. Priznanje so osnovali Knjižnica Otona Župančiča iz Ljubljane, Slovenska sekcija IBBY in 
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, da bi med mladimi bralci spodbujali branje in zanimanje za 
mladinsko književnost. Glasovanje poteka prek spleta www.naj-knjiga.si; glasove mladih bralcev 

http://www.naj-knjiga.si/


lahko oddajajo le registrirani mentorji. Glasovanje poteka vsako šolsko leto, od 15. oktobra do 15. 
marca.  

 

 Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije / CVŽU LUR 
V primerjavi z letom 2011 je največja sprememba na projektu formalni zaključek delovanja petih od 
osmih Točk vseživljenjskega učenja (TVŽU) in zaključek izvajanja izobraževanj s strani zunanjih 
izvajalcev, oboje s pričetkom novega poročevalskega obdobja 01. 09. 2012. 
V letu 2012 so se urniki delovanja TVŽU večkrat spremenili glede na obisk udeležencev, kadrovske 
možnosti in načrt delovanja točk v elaboratu projekta. Od 01. 01. do 31. 08. 2012 smo izvajali 
svetovalno in izobraževalno dejavnost na vseh osmih TVŽU, od 01. 09. do 31. 12. 2012 pa po 
elaboratu le še na treh TVŽU v Knjižnici Rudnik, Knjižnici Šiška in Knjižnici Bežigrad (zaradi 
velikega obiska in zanimanja udeležencev se mentorstvo izmenično izvaja v Knjižnici Bežigrad in 
Knjižnici Jožeta Mazovca). V knjižnicah, kjer od 01.0 9. 2012 ni več prisotnega mentorja iz projekta 
CVŽU LUR, smo izvajali uvajalne programe za mentorje TVŽU iz samih knjižnic. 
Od 01. 01. do 29. 02. je bila za polovični delovni čas zaposlena še ena mentorica na TVŽU, tako 
smo omogočili mentorsko in svetovalno dejavnost na najbolj obiskanih TVŽU vsak teden. V tem 
času je na TVŽU v Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Bežigrad, v Cankarjevi knjižnici Vrhnika in 
Knjižnici Litija tako potekalo mentorstvo za udeležence vsak teden. Na TVŽU v Knjižnici Rudnik in 
Knjižnici Šiška, v Matični knjižnici Kamnik in Knjižnici Domžale pa je potekalo mentorstvo vsakih 14 
dni. Če bi bila na projektu stalno zaposlena dva mentorja, bi lahko pokrili potrebe in želje vseh 
udeležencev po učenju, vendar zaradi omejitev finančnih sredstev projekta to ni bilo možno. 
Za udeležence smo organizirali različna izobraževanja, od računalniških in jezikovnih tečajev do 
ustvarjalnih delavnic. Celotno ponudbo tečajev, delavnic, predavanj, mentorstva in druge novice 
objavljamo na spletnem portalu www.cvzu-lur.si. Zaradi prepovedi sklepanja avtorskih pogodb smo 
izvedli manj načrtovanih izobraževanj, zato je bil na nekaterih točkah manjši obisk in manj 
izvedenih ur izobraževalnega programa od načrtovanega. 

 
Obisk na točkah vseživljenjskega učenja: 

ORGANIZACIJA št. udeležencev 
načrtovano št. 
udeležencev 

št. ur 
načrtovano 

št. ur 

MKL Knjižnica Bežigrad* 394 240 243 288 

MKL KPV Knjižnica Rudnik* 122 240 192 288 

MKL Knjižnica Šiška* 261 240 257 288 

MKL Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

193 160 129 192 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 552 160 171 192 

Knjižnica Litija 183 160 132 192 

Matična knjižnica Kamnik 224 160 150 192 

Knjižnica Domžale 113 160 98 192 

* V teh knjižnicah smo izvajali svetovalno in izobraževalno dejavnost vse leto, v ostalih pa le do 31. 08. 2012. 

 
Prednost projekta je omogočanje in spodbujanje brezplačnega vseživljenjskega učenja med 
ranljivimi skupinami prebivalcev. Prednost je tudi način izobraževanja in svetovanja, mentor z 
udeleženci dela individualno, tako so učne vsebine, cilji, hitrost učenja prilagojeni posamezniku, 
veliko višja je učna motivacija in odgovornost za učenje. Mentorstvo je velika prednost za popolne 
začetnike, ki tako lažje premagajo strah pred računalnikom ter za tiste, ki jim ne ustrezata ne 
skupinsko ne popolnoma samostojno učenje. 

 

 Knjiga za vsakogar 
Knjiga za vsakogar je združevala slovenske splošne knjižnice pri skupni skrbi za spodbujanje 
branja in nakupa kvalitetne literature. Projekt se je pričel leta 2010 v sklopu Ljubljana – svetovna 
prestolnica knjige. Že od začetka projekta je MKL prevzela organizacijo in koordinacijo med 
organizatorjem – Oddelkom za kulturo MOL, založniki izdanih del za prodajo in med vsemi 
sodelujočimi knjižnicami. Projekt prodaje knjig se je zaključil konec maja 2012. 
Projekt v letu 2012 sicer ni ponovil svojega uspeha kot v prejšnjih dveh letih,  je pa okrepil zavest o 
tem, da so knjižnice središča branja in bralne kulture in tako odprl nov pogled na splošne knjižnice, 
kjer se dobre knjige ne le izposoja,  temveč jih je mogoče tudi kupiti. 

 

http://www.cvzu-lur.si/


Priloga 5:  Projekti Moja ulica 2012 

 

  



MOJA ULICA 2012 
 
Objavljeno (9 nadrejenih zbirk): 

☺ MKL (Dane Zajc, Tržaška cesta v Ljubljani, Slovenska kuhinja skozi čas, 
Kongresni trg v Ljubljani, Plečnikov centralni stadion v Ljubljani) 

☺ Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Borovniški viadukt) 
☺ Knjižnica Domžale (Rokodelci in umetniki Moravške doline, Krašnja skozi čas) 
☺ Knjižnica Logatec (dopolnitev zbirke Cankarjeva cesta v Logatcu, dopolnitev 

zbirke Logatec nekoč in danes, dopolnitev zbirke Zbirka starih razglednic 
Knjižnice Logatec) 

☺ Knjižnica Litija (Narodna čitalnica v Šmartnem pri Litiji)  
 
V pripravi: 

☻ Mestna knjižnica Grosuplje (Tovorništvo v Grosupljem) – zbirka bo objavljena 
feb 2013 

☻ Knjižnica Litija (Špinerbal: ples predilcev) – zbirka bo objavljena feb 2013 
 
 
 



Priloga 6:  Zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja za leto 2011 

  



Zbirnik podatkov o knjižnicah regije za leto 2011 Stran 1

1 KNJIŽNIČNA MREŽA (Splošne knjižnice, 2011)

KRAJ Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
tip IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

število krajevnih 
knjižnic

4 5 3 3 2 37 4 1 2

izposojevališča 
bibliobusa (da/ne) (b)

ne da ne da ne da ne ne ne

št. postajališč premičnih 
zbirk

0 0 0 0

št. krajev s postajališči 
bibliobusa

21 19 0 44 0 5 0

št. postajališč 
bibliobusa

21 19 0 49 0 5 0

št. izposojevališč: skupaj 
(a+b)

4 6 3 4 2 38 4 1 2

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK



Zbirnik podatkov o knjižnicah regije za leto 2011 2

2 KNJIŽNIČNA ZBIRKA (Splošne knjižnice, 2011)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

knjige, brošure 105.828 214.039 157.309 123.225 85.375 1.432.372 76.684 64.513 115.500
serijske publikacije 4.447 4.433 2.822 3.165 964 58.189 2.541 192 2.113

patenti 0 6 54 0 0 0 0 0
standardi 0 8 1.223 14 0 0 5 2
skupaj 110.275 218.486 161.408 126.404 86.339 1.490.561 79.230 64.707 117.613

knjige, brošure 4.318 10.919 8.163 5.890 4.162 63.466 2.957 4.530 5.650
serijske publikacije 284 377 287 281 129 2.549 124 11 207

patenti 0 3 4 0 0 0 0 0
standardi 0 0 55 2 0 0 0 0
skupaj 4.602 11.299 8.509 6.173 4.291 66.015 3.081 4.541 5.857

knjige, brošure 1.724
serijske publikacije 788

patenti
standardi
skupaj 2.512

knjige, brošure 4 3 12 21
serijske publikacije 6

patenti
standardi
skupaj 4 3 18 21

knjige, brošure 1.359 2.887 759 1.584 229 6.818 1.230 240 408
serijske publikacije 64 86 69 170 48 913 97 1 18

patenti 1
standardi 3
skupaj 1.423 2.973 832 1.754 277 7.731 1.327 241 426

knjige, brošure 5.681 13.806 8.925 7.474 4.391 72.020 4.187 4.791 6.058
serijske publikacije 348 463 356 451 177 4.256 221 12 225

patenti 3 5
standardi 58 2
skupaj 6.029 14.272 9.344 7.927 4.568 76.276 4.408 4.803 6.283

knjige, brošure 3.810 6.221 4.034 2.678 2.712 12.378 3.261 3.374 3.659
serijske publikacije 277 302 218 221 169 1.127 135 6 168

patenti 1 2
standardi 1 1
skupaj 4.087 6.524 4.255 2.900 2.881 13.505 3.396 3.380 3.827

knjige, brošure 1.508 8.502 1.500 4.139 2.076 37.928 430 721 925
serijske publikacije 204 238 269 273 332 4.145 125 91 128

patenti 0 0 0 0 0 0 0 0
standardi 0 0 0 0 0 0 0 0
skupaj 1.712 8.740 1.769 4.412 2.408 42.073 555 812 1.053

avdiovizualno gradivo 8.538 16.323 10.257 6.143 6.999 133.609 3.951 7.163 6.918

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

453 723 988 415 44 7.612 366 222 337

drugo  1.176 2.430 1.405 846 809 24.855 2.725 326 554
skupaj 10.167 19.476 12.650 7.404 7.852 166.076 7.042 7.711 7.809

avdiovizualno gradivo 611 1.788 1.376 860 512 10.724 433 1.404 844

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

32 26 71 18 0 850 10 18 28

drugo  106 103 155 49 82 959 130 48 38
skupaj 749 1.917 1.602 927 594 12.533 573 1.470 910

avdiovizualno gradivo  173

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

20

drugo  55
skupaj 248

avdiovizualno gradivo 2 7

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

1

drugo
skupaj 3 7

odpis (enote)

KRAJ
tip

zbirka knjižnega 
gradiva (enote)

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 

nakup

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 
obvezni izvod po 

zakonu

prirast knjižnega 
gradiva (enote ) – 

zamena

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 

dar

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 

skupaj

prirast knjižnega 
gradiva (naslovi) – 

nakup

zbirka neknjižnega 
gradiva (enote)

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

nakup

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 
obvezni izvod po 

zakonu

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

zamena

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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avdiovizualno gradivo 36 211 130 49 90 1.328 45 30 37

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

0 5 7 7 0 101 2 0 3

drugo 0 106 11 37 0 81 64 0 10
skupaj 36 322 148 93 90 1.510 111 30 50

avdiovizualno gradivo 649 1.999 1.506 909 602 12.225 478 1.441 881

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

33 31 78 25 0 971 12 18 31

drugo 106 209 166 86 82 1.095 194 48 48
SKUPAJ 788 2.239 1.750 1.020 684 14.291 684 1.507 960

avdiovizualno gradivo 56 1.312 227 434 838 5.667 85 86 68

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

1 35 13 14 3 308 1 0 1

drugo 1 79 5 173 1 2.376 99 1
skupaj 58 1.426 245 621 842 8.351 185 87 69

brez el. virov, 
dostopnih na daljavo 120.442 237.962 174.058 133.808 94.191 1.656.637 86.272 72.418 125.422

knjižno gradivo 110.275 218.486 161.408 126.404 86.339 1.490.561 79.230 64.707 117.613
neknjižno gradivo 10.167 19.476 12.650 7.404 7.852 166.076 7.042 7.711 7.809
brez el. virov, 

dostopnih na daljavo 6.817 16.511 11.094 8.947 5.252 90.567 5.092 6.310 7.243

knjižno gradivo 6.029 14.272 9.344 7.927 4.568 76.276 4.408 4.803 6.283
neknjižno gradivo 788 2.239 1.750 1.020 684 14.291 684 1.507 960
brez el. virov, 

dostopnih na daljavo 1.770 10.166 2.014 5.033 3.250 50.424 740 899 1.122

knjižno gradivo 1.712 8.740 1.769 4.412 2.408 42.073 555 812 1.053
neknjižno gradivo 58 1.426 245 621 842 8.351 185 87 69
e‐knjige: dipl., mag., 

spec. naloge in 
disertacije s celimi 

besedili

0 0 0 0 0 0 0 0

druge e‐knjige 12 0 0 1 3 0 0 0
naročene podatkovne 

zbirke
38 63 64 23 44 83 0 1 0

lastne kreirane 
podatkovne zbirke

1 0 2 1 2 7 4 0 4

drugi digitalni 
dokumenti

2 0 0 3 0 0 0 0 6

skupaj 53 63 66 28 49 90 4 1 10

50 0 64 23 0 85 0 1

 e‐knjige: dipl., mag., 
spec. naloge in 

disertacije s celimi 
besedili

druge e‐knjige
naročene podatkovne 

zbirke
4

lastne kreirane 
podatkovne zbirke

1 7 4 4

drugi digitalni 
dokumenti
skupaj 1 11 4 4

e‐knjige: dipl., mag., 
spec. naloge in 

disertacije s celimi 
besedili

druge e‐knjige
naročene podatkovne 

zbirke
15 1

lastne kreirane 
podatkovne zbirke

4

drugi digitalni 
dokumenti
skupaj 15 4 1

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

dar

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

skupaj

odpis neknjiž. 
gradiva (enote)

SKUPAJ knjižnična 
zbirka (enote)

SKUPAJ prirast 
knjižničnega 

gradiva (enote)

SKUPAJ odpis 
knjižničnega 

gradiva (enote)

zbirka elektronskih 
virov, dostopnih na 

daljavo

št. elektronskih virov kupljenih samostojno 
ali v sodelovanju z drugimi ustanovami 

zbirka elektronskih 
virov, dostopnih na 

daljavo, 
pridobljenih v 
sodelovanju

št. na novo 
naročenih 
naslovov 

elektronskih virov, 
dostopnih na 
daljavo – 

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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časopisi, časniki 174 263 200 206 106 1.135 119 143 162
drugo 39 127 18 7 25 206 16 11 8
skupaj 213 390 218 213 131 1.341 135 154 170

samo v tiskani obliki 201 363 197 209 127 985 135 141 168
samo v elektronski 

obliki
12 10 1 1 0 9 0 1 2

v tiskani obliki, z 
zagotovljenim 

dostopom na daljavo
6 17 20 3 4 347 0 2

časopisi, časniki 174 0 0 206 0 0 0 143 162

drugo 39 0 0 7 0 0 0 0 8

skupaj 213 0 0 213 0 0 0 143 170

časopisi, časniki 0 0 0 0 4 0 0 0

drugo 0 0 0 0 0 0 0 0

skupaj 0 0 0 0 4 0 0 0 0

tekoče naročeni 
naslovi serijskih 
publikacij v elektr. 
obliki, naročenih v 

sodelovanju

tekoče naročeni 
naslovi serijskih 

publikacij

tekoče naročeni 
naslovi serijskih 

publikacij, 
naročenih 

samostojno ali je 
njihovo naročilo 
pogoj za vstop v 

konzorcij

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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3 UPORABNIKI IN STORITVE (Splošne knjižnice, 2011)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

mladina 1.683 5.419 4.493 3.468 1.990 19.502 996 879 2.330
odrasli 2.599 15.815 7.357 5.043 3.149 64.745 2.077 3.381 5.019
SKUPAJ 4.282 21.234 11.850 8.511 5.139 84.247 3.073 4.260 7.349

izposoja na dom 41.451 261.730 168.976 103.055 60.105 1.458.960 54.441 60.158 99.528
udeležba na prireditvah 9.756 22.016 17.132 20.287 15.977 61.051 4.915 4.353 7.845

SKUPAj 75.660 350.843 236.241 164.458 85.330 1.865.141 66.030 159.536 107.373

SKUPAJ 39.434 117.693 43.298 37.993 20.721 705.002 13.364 19.589 21.945

izven prostorov knjižnice 
(virtualni obisk)

63.114 30.636 24.714 429.503 18.960 20.848

mladina 2.631 9.488 6.639 5.840 3.183 2.346 2.371 3.779
odrasli 14.167 46.497 32.245 28.794 17.212 10.945 13.279 24.035
skupaj 16.798 55.985 38.884 34.634 20.395 13.291 15.650 27.814

skupaj (SURS) 16.799 56.044 39.160 34.784 20.372 333.041 13.424 15.618 24.041
knjige, brošure 140.195 744.675 549.454 324.065 208.023 4.032.910 175.062 248.698 261.967

serijske publikacije 7.429 355 16.754 2.740 6.862 80.747 8.094 607 12.589
neknjižno gradivo 17.465 76.080 64.087 39.129 29.097 803.137 26.082 27.621 32.171

skupaj 165.089 821.110 630.295 365.934 243.982 4.916.794 209.238 276.926 306.727
knjige, brošure 38.411 6.209 22.668 10.633 55

serijske publikacije 56.300 29.119 24.139 26 1.826
neknjižno gradivo 36 6.271 5.470 1.197

skupaj 94.747 41.599 52.277 11.856 1.881
skupaj knjige, brošure 140.195 744.675 587.865 330.274 208.023 4.055.578 175.062 259.331 262.022

skupaj serijske publikacije 7.429 355 73.054 31.859 6.862 104.886 8.094 633 14.415
skupaj neknjižno gradivo 17.465 76.080 64.123 45.400 29.097 808.607 26.082 28.818 32.171

SKUPAJ 165.089 821.110 725.042 407.533 243.982 4.969.071 209.238 288.782 308.608
mladi 31.884 326.943 189.056 103.730 60.926 1.156.932 53.385 68.348 72.023
odrasli 59.690 275.316 170.701 136.956 90.398 1.471.868 60.846 76.103 105.558
skupaj 91.574 602.259 359.757 240.686 151.324 2.628.800 114.231 144.451 177.581
mladi 21.416 39.871 107.166 39.702 29.062 483.766 30.591 45.039 36.043
odrasli 52.099 178.980 163.372 85.546 63.596 1.804.228 64.416 87.436 93.103
skupaj 73.515 218.851 270.538 125.248 92.658 2.287.994 95.007 132.475 129.146
mladi 53.300 366.814 296.222 143.432 89.988 1.640.698 83.976 113.387 108.066
odrasli 111.789 454.296 334.073 222.502 153.994 3.276.096 125.262 163.539 198.661
SKUPAJ 165.089 821.110 630.295 365.934 243.982 4.916.794 209.238 276.926 306.727

od tega št. podaljšanj 59.037 233.996 292.016 119.250 110.883 1.676.490 77.906 115.772 100.451
mladi 12.311 2.496 592 1.249 6
odrasli 13.821 1.664 2.172 4.869 3
skupaj 26.132 4.160 2.764 6.118 9
mladi 26.435 5.824 563 1.170 109
odrasli 42.180 31.615 48.950 4.568 1.763
skupaj 68.615 37.439 49.513 5.738 1.872
mladi 38.746 8.320 1.155 2.419 115
odrasli 56.001 33.279 51.122 9.437 1.766
SKUPAJ 94.747 41.599 52.277 11.856 1.881

naročanje preko OPAC‐a 8.512 2.302 2.544 824 46.525 1.384 0 3.960
rezerviranje preko OPAC‐a 7.930 1.051 1.176 1.055 29.198 1.544 0 2.150
podaljšanje izposoje preko 

OPAC‐a
2.984 51.530 28.463 28.038 6.748 323.439 4.140 4.352 16.424

podaljšanje izposoje s 
pomočjo bibliofona

6.017 20.884 2.752 37.302

knjigomat 18.064 21.352 235.434 5.142
knjige, brošure 27.560 41.366 38.411 14.902 47.406 29.640 156

serijske publikacije 11.475 51.787 56.300 1.382 11.691 39.520 6.240
neknjižno gradivo 605 735 36 3.765 25 19.656

SKUPAJ 39.640 93.888 94.747 20.049 59.122 88.816 6.396
fizične enote 47 180 119 95 137 522 96 10 67

kopije dokumentov 10 8 9 7 20 234 8 2
elektronsko posredovani 

dokumenti
6 11 2 8

izposoja skupaj 63 188 139 104 157 764 104 10 69
fizične enote 50 91 64 29 19 752 30 9 59

kopije dokumentov 3 6 3 2 349 1
elektronsko posredovani 

dokumenti
4 23

izposoja skupaj 53 97 71 31 19 1.124 30 9 60

izposoja na dom

izposoja v 
knjižnico

izposoja

izposoja na dom 
– leposlovje

izposoja na dom 
– ostalo

izposoja v 
knjižnico – 
leposlovje

izposoja v 
knjižnico – ostalo

izposoja v 
knjižnico – 
skupaj

elektronske 
storitve pri 
izposoji: 

uporaba gradiva 
v knjižnici

medknjižnična 
izposoja – 
pasiva: 

medknjižnična 
izposoja – aktiva: 

KRAJ
tip

člani

obisk knjižnice

obisk spletnega 
mesta knjižnice

potencialni 
uporabniki 
knjižnice*

izposoja na dom ‐
skupaj

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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fizične enote 97 271 183 124 156 1.274 126 19 126
kopije dokumentov 13 14 12 9 20 583 8 3

elektronsko posredovanih 
dokumentov

6 15 2 31

SKUPAJ 116 285 210 135 176 1.888 134 19 129
da da da ne da da da da da

število ur 62 44 220 598 58 10.831 98 177 210
število udeležencev 27 22 368 357 232 829 298 2.011 194

za uporabo e‐virov (št. ur) 21 44 180 108 47 2.169 31 111 63
za uporabo e‐virov (št. 

udeležencev) 23 22 130 87 96 564 122 1.300 48
število ur 12 80 29 44 38 2.802 12 27 60

število udeležencev 39 145 238 733 309 20.705 184 283 152
za uporabo e‐virov (št. ur) 8 80 29 33 38 604 7 5 45
za uporabo e‐virov (št. 

udeležencev) 13 145 238 733 309 392 114 283 80
skupaj število ur 74 124 249 642 96 13.633 110 204 270

skupaj število udeležencev 66 167 606 1.090 541 21.534 482 2.294 346
skupaj za uporabo e‐virov (št. 

ur) 29 124 209 141 85 2.773 38 116 108
skupaj za uporabo e‐virov (št. 

udeležencev) 36 167 368 820 405 956 236 1.583 128
107 1.013 483 438 402 2.188 251 170 465

Opombe:

*Podatki o potencialnih uporabnikih, ki so jih posredovale knjižnice,
se močno razlikujejo od podatkov, ki jih je zbral Statistični urad Republike Slovenije.
Zato smo se odločili, da v tabeli prikažemo oba podatka.

individualno 
usposabljanje 
uporabnikov

skupinsko 
usposabljanje 
uporabnikov

število prireditev

usposabljanje 
uporabnikov

usposabljanje uporabnikov

medknjižnična 
izposoja – 
skupaj: 

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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4 DOSTOP, PROSTOR IN OPREMA (Splošne knjižnice, 2011)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

3.671 7.323 7.002 5.884 5.101 58.286 3.303 2.212 3.528

50 65 55 55 53 64 49 45 55

1.600 2.552 2.531 1.634 700 18.028 742 650 712

70 160 182 104 57 854 76 36 30

1 160 22 73 57 407 28 36 8

115.224 176.434 160.881 118.628 87.362 1.371.560 82.008 66.928 116.746

osebni računalnik 14 29 22 17 15 301 12 13 11

terminal
tiskalnik 9 10 4 20 13 139 5 2 16

od tega barvni 
tiskalnik

2 7 2 2 3 38 1 2 1

skener 6 4 2 3 1 25 1 1 2
UPS 3 1 3 1 4 44 1 1

fotokopirni stroj 1 1 2 1 40 1
LCD projektor 1 13 1 1

skupaj 32 45 32 44 34 562 20 17 31

osebni računalnik 16 48 30 19 18 213 15 14 9

terminal
tiskalnik 5 8 2 4 1 31 5 2 3

od tega barvni 
tiskalnik

4 2 1 2 2 12 1 1 1

skener 3 2 3 1 6 1
UPS 1 2 2 2

LCD projektor 3 2 4 1 2 2 1

fotokopirni stroj 4 1 2 3 1 6 2 1

knjigomat 2 1 2 2
skupaj 34 60 42 32 25 262 23 18 12

osebni računalnik 30 77 52 36 33 514 27 27 20

terminal
tiskalnik 14 18 6 24 14 170 10 4 19

od tega barvni 
tiskalnik

6 9 3 4 5 50 2 3 2

skener 9 4 4 6 2 31 2 1 2
UPS 4 1 3 3 6 46 1 1

LCD projektor 3 2 4 2 2 15 1 1 1
fotokopirni stroj 4 2 3 5 2 46 3 1

knjigomat 2 1 2 2
skupaj 66 105 74 76 59 824 43 35 43

avdio in 
video 
oprema, 
faks, Eltron 
tiskalniki, 
LCD zaslon

3 digitalni 
fotoaparat ; 
4 RFID 
čitalci; 1 
tiskalnik 
EVOLIS za 
izkaznice; 1 
prenosni 
RFID 
čitalec; 1 
IPAD; 3 
tiskalnik 
Zebra za 
nalepke

čitalec 
črtne 
kode: 8; 
povečeval
nik 
zaslonske 
slike: 2; 
elektronsk
a lupa: 2

2 stenska 
platna; 2 
gbc 
laminatorj
a za vezvo 
gradiva; 
tiskalnik 
za tiskanje 
izkaznic; 2 
uničevalc
a 
dokument
ov

LCD zasloni 
za 
obvešcanje 
uporabnikov 
(5); LCD TV 
(4); strežniki 
(12); 
diskovno 
polje (3); 
mikrocitalci 
(3); video 
nadzor (8)

elektronska 
lupa za 
slabovidne

TV sprejemnik z 
DVD 
predvajalnikom; 
radio s CD 
predvajalnikom; 
grafoskop; 
projekcijsko 
platno

1 kom 
digitalni 
fotoaparat; 1 
kom strežnik

druga oprema

čitalniki sedeži: uporabniki se 
lahko s svojim računalnikov 
povežejo v omrežje knjižnice

knjižnično gradivo v prostem 
pristopu (enote)

oprema za 
zaposlene

oprema za 
uporabnike 

oprema – 
osebni 

računalnik: 
skupaj

čitalniški sedeži: skupaj

KRAJ
tip

letna odprtost vseh 
izposojevališč (št. ur)

tedenska odprtost najdlje 
odprte knjižnice (št. ur)

neto uporabna površina (v m)

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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skupno št. račun. 
kataložnih zapisov 

(31.12.2010)
69.333 102.739 67.929 61.442 93.747 303.500 51.274 57.282 65.487

od tega št. 
zapisov v sistemu 

COBISS 
69.333 102.739 67.929 61.442 93.747 303.500 51.274 57.282 65.487

št. kataložnih 
zapisov, ki niso 
vključeni v COBIB 
ali katerikoli drug 
račun. program

0 0 0 150 0 33.244 0 143

skupno št. enot 
neinventarizirane

ga gradiva 
(31.12.2010)

0 0 0 400 444 0 0 1.118

katalogi

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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5 PRIHODKI IN ODHODKI (Splošne knjižnice, 2011)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

pristojni občinski 
upravni organi 474.267 1.190.719 785.873 591.248 443.339 8.464.199 291.435 495.000 509.883

pristojni državni upravni 
organi 28.666 98.135 52.125 52.696 33.863 631.057 30.437 21.403 33.415

matična ustanova 0 0 0 0 0 0
lastni prihodki iz javne 

službe 30.667 91.076 80.443 73.370 43.572 970.366 38.222 19.494 48.656
od tega članarin 14.658 0 78.643 23.985 10.361 442.766 14.354 25 24.043

drugi viri 14.291 8.236 90.481 4.337 3.074 104.314 800 118 7.554
SKUPAJ 547.891 1.388.166 1.008.922 721.651 523.848 10.169.936 360.894 536.015 599.508

bruto osebni dohodki 297.804 722.910 399.393 415.096 282.777 6.253.394 203.944 290.153 351.012
od tega  stroški dela: 
delo po pogodbi

8.413 748 13.067 4.542 17.649 8.337

od tega avtorske 
pogodbe

1.261 16.224 3.456 18.315 4.181 103.040 2.892 3.288 323

od tega študentsko delo 21.258 24.526 21.338 5.013 103.227 3.889 6.680 4.455

stroški dela ‐ skupaj 299.065 768.805 428.123 467.816 296.513 6.477.310 219.062 300.121 355.790
od tega programski 
materialni stroški

28.367 558.540 187.862 190.904 149.916 846.669 103.116 106.803 166.009

od tega stroški 
obratovanja

73.269 29.936 40.925 55.530 52.390 1.546.658 25.587 105.387 51.734

stroški dejavnosti ‐ 
skupaj

101.636 588.476 228.787 246.434 202.306 2.393.327 128.703 212.190 217.743

od tega investicijsko 
vzdrževanje in nakup 

opreme
128.620 116.316 83.610 7.014 13.591 351.663 10.100 7.280

od tega investicije 18.570 16.664 268.402 1.550.463 15.741
investicijski stroški 147.190 132.980 352.012 7.014 13.591 1.902.126 10.100 15.741 7.280

SKUPAJ 547.891 1.490.261 1.008.922 721.264 512.410 10.772.763 357.865 528.052 580.813

nakup gradiva: skupaj 107.731 238.667 193.210 132.155 95.713 1.463.715 67.418 106.803 130.798

 nakup gradiva: od tega 
za elektronske vire

2.005 13.335 3.570 1.766 1.621 34.051 2.842

izobraževanje 
zaposlenih

2.643 13.279 4.765 7.284 2.773 62.607 2.597 3.935 1.994

KRAJ
tip

PRIHODKI 
KNJIŽNICE

ODHODKI 
KNJIŽNICE

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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6 DELAVCI (Splošne knjižnice, 2011)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

redno zaposleni za 
nedoločen čas

8 22 14 14 9 187 6 8 11

redno zaposleni za 
nedoločen čas: od tega s 

krajšim del. časom
2 3 1 12 1

redno zaposleni za 
določen čas

1 4 18 1 1 1

redno zaposleni za 
določen čas: od tega s 
krajšim del. časom

1 1 5

občasno, projektno 
zaposleni po podjemni 
pogodbi ali pogodbi o 

avtorskem delu

2 1 11 11 2

delavci, zaposleni preko 
študentskega servisa

4 3 2 0 23 2 1 2

prostovoljci, neplačani 
delavci

0

SKUPAJ 10 35 17 20 21 256 12 10 14
redno zaposleni za 
nedoločen čas

2 1 1 1 1 14

redno zaposleni za 
nedoločen čas: od tega s 

krajšim del. časom
1 1

redno zaposleni za 
določen čas

redno zaposleni za 
določen čas: od tega s 
krajšim del. časom
občasno, projektno 

zaposleni po podjemni 
pogodbi ali pogodbi o 

avtorskem delu

1 1

delavci, zaposleni preko 
študentskega servisa

1

prostovoljci, neplačani 
delavci
SKUPAJ 2 2 3 2 1 15 0 0 0

redno zaposleni za 
nedoločen čas

2 4 2 2 2 16 2 2 2

redno zaposleni za 
nedoločen čas: od tega s 

krajšim del. časom
redno zaposleni za 

določen čas
redno zaposleni za 

določen čas: od tega s 
krajšim del. časom
občasno, projektno 

zaposleni po podjemni 
pogodbi ali pogodbi o 

avtorskem delu

1 1

delavci, zaposleni preko 
študentskega servisa
prostovoljci, neplačani 

delavci
SKUPAJ 2 5 3 2 2 16 2 2 2

 redno zaposleni za 
nedoločen čas: skupaj (št. 

oseb)
12 27 17 17 12 217 8 10 13

redno zaposleni za 
nedoločen čas: od tega s 
krajšim del. čas (št. oseb)

2 4 1 13 1

redno zaposleni za 
določen čas: skupaj (št. 

oseb)
1 4 18 1 1 1

redno zaposleni za 
določen čas: od tega s 
krajšim del. časom (št. 

oseb)

1 1 5

pogodbeno zaposleni (št. 
oseb)

4 2 1 11 11 2

študenti (št. oseb) 4 4 2 23 2 1 2
prostovoljci (št. oseb)

VSI delavci  14 42 23 24 24 287 14 12 16

delavci skupaj

KRAJ
tip

Delavci, ki 
opravljajo 

knjižničarska dela

tehnični delavci 
in informatiki

uprava, 
administrativni in 
finančni delavci

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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raven 6 (EPZ) 1
raven 7 (EPZ) 1 1 3
raven 8/1 (EPZ)
raven 8/2 (EPZ)
skupaj (EPZ) 2 1 3
raven 6 (EPZ) 1 1 7,5 2 2 3
raven 7 (EPZ) 1 7 5 2 2 24 2 3 3
raven 8/1 (EPZ) 2
raven 8/2 (EPZ)
skupaj (EPZ) 2 7 5 3 2 33,5 4 5 6
raven 6 (EPZ) 1 3 1 1 2 25 1
 raven  7 (EPZ) 1 6 5 3 1 72,25 2 4 2
raven 8/1 (EPZ) 1 1 8,75
raven 8/2 (EPZ)
skupaj (EPZ) 2 10 6 5 3 106 2 4 3

raven 3, 4, 5 (EPZ) 3 6,5 5 5 3 49 1 1 3

skupaj (EPZ) 3 6,5 5 5 3 49 1 1 3
raven 3, 4, 5 (EPZ) 3 6,5 5 5 3 49 1 1 3
raven 6 (EPZ) 3 3 1 2 2 32,5 2 2 4
raven 7 (EPZ) 3 14 10 5 3 99,25 4 7 5
raven 8/1 (EPZ) 1 1 10,75
raven 8/2 (EPZ)

SKUPAJ 9 24,5 16 13 8 191,5 7 10 12
raven 2 (EPZ) 1 1 1,5

raven 3, 4, 5 (EPZ) 3 2 1 1 3 10 1
raven 6 (EPZ) 1 8 1 1
raven 7 (EPZ) 1 1 14 1 1
raven 8/1 (EPZ) 1 1
raven 8/2 (EPZ) 0
skupaj (EPZ) 4 5 1 2 4 34,5 2 1 2

delavci – skupaj: raven 2 
(EPZ)

1 1 1,5

delavci – skupaj: raven 3, 
4, 5 (EPZ)

6 8,5 6 6 6 59 1 2 3

delavci – skupaj: raven 6 
(EPZ)

3 4 1 2 2 40,5 3 2 5

delavci – skupaj: raven 7 
(EPZ)

3 15 10 5 4 113,25 5 7 6

delavci – skupaj: raven 8/1 
(EPZ)

2 1 11,75

delavci – skupaj: raven 8/2 
(EPZ)

delavci SKUPAJ (EPZ) 13 29,5 17 15 12 226 9 11 14

410 934 767 608 310 6.105 185 454 463

11 29 17 16 12 220 9 10 7

Delavci knjižnice 
po stopnji 
izobrazbe

skupno število ur izobraževanj vseh 
zaposlenih

število udeležencev izobraževanj

delavci – 
diplomirani 
bibliotekarji

delavci – 
diplomirani 
bibliotekarji z 
bibliot. izpitom: 

delavci – 
diplomirani 
priučeni 

bibliotekarji

delavci – priučeni 
knjižničarji

delavci – 
strokovni delavci 

skupaj

delavci – drugi

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK



Zbirnik podatkov o knjižnicah regije za leto 2011 12

 ime el. vira ime konzorcija 
ali ustanove

število 
tiskanih 
naslovov

Cerknica  IV.

www.notranjci.si 0 GVIN Bonitetna ocena; GVIN članki‐poslovni tisk; GVIN Finančni 
podatki; GVIN Register; EURO IUS‐INFO Dopolnilni pravni akti; 
EURO IUS‐INFO EFTA; EURO IUS‐INFO Eurovoc; EURO IUS‐INFO 
Judikati; EURO IUS‐INFO Nacionalni ukrepi za izvajanje Â direktiv; 
EU

Domžale  II.

Grosuplje  III.

0 Adamičeva cesta v 
Grosupljem; Obrt, 
trgovina in industrija v 
Grosupljem 

GVIN Bonitetna ocena; GVIN članki‐poslovni tisk; GVIN Finančni 
podatki; GVIN Finbon; GVIN Konsolidarne finance; GVIN Register; 
GVIN SiMatrix; FinD‐INFO DAVC Davčni članki in nasveti; FinD‐INFO 
EAEU EFTA (European Free Trade Association); FinD‐INFO

Kamnik  III.

Digitalna knjižnica Kamnik; 
www.kamniskaveronika.net; 

Jenkret je biv…

FinD‐INFO DAVC Davčni članki in nasveti; FinD‐INFO EAEU EFTA 
(European Free Trade Association); FinD‐INFO FRPC Finančno‐
računovodski in poslovni nasveti in članki; FinD‐INFO IESP Judikati 
višjih sodišč RS; FinD‐INFO IPDU Inšpekcijski 

0

Litija  IV.

0 Moja ulica (Kamra) GVIN Bonitetna ocena; GVIN članki‐poslovni tisk; GVIN Register; 
GVIN Finančni podatki; GVIN Finbon; GVIN Konsolidarne finance; 
GVIN SiMatrix; IUS‐INFO DAEU Dopolnilni pravni akti EU; IUS‐INFO 
EAEU EFTA (European Free Trade Association); IUS‐INFO ESč

0 0

Ljubljana I.

Seznam novosti; Za vas smo 
prebrali; Beremo, se učimo, 

rastemo; Bralni krog; Megakviz; 
Moja naj knjiga; Priporočilni 
seznami; Ulica v preljubem 
Zalogu; Bežigrajski Sokoli; 
Botanični vrt v Ljubljani; 

Legendarni ljubljanski župan 
Ivan Hribar; Ljubljanska opera

Ciril Štukelj ‐ socialist, 
publicist, knjižničar in 
prevajalec; Zapor na 
Ljubljanskem gradu; O 
preganjanju Slovencev 
med 1. svetovno 
vojno; Ljubljanska 
soseska Fondove hiše; 
Tavčarjeva ulica v 
Ljubljani

FinD‐INFO DAVC Davčni članki in nasveti; FinD‐INFO EAEU EFTA 
(European Free Trade Association); FinD‐INFO FRPC Finančno‐
računovodski in poslovni nasveti in članki; FinD‐INFO IESP Judikati 
višjih sodišč RS; FinD‐INFO IPDU Inšpekcijski 

Berg Fashion Library; Encyclopedia 
Britannica Online Academic Edition; 
Grove Dictionary of Art Online; 
Grove Music Online

COSEC; 
COSEC; 
COSEC; COSEC

Logatec  IV.

0 Zbirka starih razglednic 
Knjižnice Logatec; 
Cankarjeva cesta v 
Logatcu; Logatec nekoč 
in danes; Jože Plečnik

0; 0 0

Medvode IV.

‐ ‐; ‐ GVIN Bonitetna ocena; GVIN članki‐poslovni tisk; GVIN Finančni 
podatki; GVIN Finbon; GVIN Konsolidarne finance; GVIN Register; 
GVIN SiMatrix

0

Vrhnika  III.

Vrhniško Gradišče skozi stoletja; 
Sprehod po vrhniški Stari cesti; 
Spomini na mladost v Gradišču; 

Cankarjeva spomenika na 
Vrhniki in v Ljubljani

Vrhniško Gradišče 
skozi stoletja; Sprehod 
po vrhniški Stari cesti; 
Spomini na mladost v 
Gradišču; Cankarjeva 
spomenika na Vrhniki 
in v Ljubljani

KRAJ tip imena lastnih kreiranih 
podatkovnih zbirk

samostojno naročeni elektronski viriimena podatkovnih 
zbirk, ki jih knjižnica 
gradi v sodelovanju z 
drugimi ustanovami

elektronski viri, naročeni v sodelovanju

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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ime el. vira št. dostopov do 
servisa

št. vpogledov 
v vsebinske 

enote

ime št. dostopov 
do servisa

št. vpogledov 
v vsebinske 

enote

ime št. dostopov 
do servisa

št. vpogledov v 
vsebinske enote

Cerknica  IV.

GVIN Bonitetna ocena; GVIN članki‐poslovni tisk; 
GVIN Finančni podatki; GVIN Register; EURO IUS‐INFO 
Dopolnilni pravni akti; EURO IUS‐INFO EFTA; EURO IUS‐
INFO Eurovoc; EURO IUS‐INFO Judikati; EURO IUS‐
INFO Nacionalni ukrepi za izvajanje Â direktiv; EU

www.notranjci.si 0 0 0 0 0

Domžale  II.

Grosuplje  III.

GVIN Bonitetna ocena; GVIN članki‐poslovni tisk; 
GVIN Finančni podatki; GVIN Finbon; GVIN 
Konsolidarne finance; GVIN Register; GVIN SiMatrix; 
FinD‐INFO DAVC Davčni članki in nasveti; FinD‐INFO 
EAEU EFTA (European Free Trade Association); FinD‐
INFO

Adamičeva cesta v 
Grosupljem; Obrt, 
trgovina in industrija v 
Grosupljem 

1326; 137

Kamnik  III.

FinD‐INFO DAVC Davčni članki in nasveti; FinD‐INFO 
EAEU EFTA (European Free Trade Association); FinD‐
INFO FRPC Finančno‐računovodski in poslovni nasveti 
in članki; FinD‐INFO IESP Judikati višjih sodišč RS; FinD‐
INFO IPDU Inšpekcijski 

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0

Digitalna knjižnica 
Kamnik; 

0 0

Litija  IV.

IUS‐INFO RACS Revizijska poročila Računskega sodišča 
RS; IUS‐INFO REGI Kazalo področij; IUS‐INFO REGI 
Stvarno kazalo; IUS‐INFO REVU Revus; IUS‐INFO RPEU 
Register predpisov EU; IUS‐INFO SCEU Uradni list 
Evropske unije Ă˘Â€Â“ serija C; IUS‐INFO S

312; 13; 0; 72; 0; 
4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0

; ObraziSrcaSlovenije.si ‐ 
spletni biografski leksikon 
osrednje Slovenije

2.127 0 Moja ulica (Kamra) 0 0

Ljubljana I.

FinD‐INFO DAVC Davčni članki in nasveti; FinD‐INFO 
EAEU EFTA (European Free Trade Association); FinD‐
INFO FRPC Finančno‐računovodski in poslovni nasveti 
in članki; FinD‐INFO IESP Judikati višjih sodišč RS; FinD‐
INFO IPDU Inšpekcijski 

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0

Megakviz; Moja naj knjiga 17417; 24592 0; 0 Ciril Štukelj ‐ socialist, 
publicist, knjižničar in 
prevajalec; Zapor na 
Ljubljanskem gradu; O 
preganjanju Slovencev 
med 1. svetovno vojno; 
Ljubljanska soseska 
Fondove hiše; Tavčarjeva 
ulica v Ljubljani

0; 0; 0; 0; 0 324; 395; 304; 
115; 595

Logatec  IV.

0 0 0 Zbirka starih razglednic 
Knjižnice Logatec; 
Cankarjeva cesta v 
Logatcu; Logatec nekoč in 
danes; Jože Plečnik

0; 0; 0; 0 0; 0; 0; 0

Medvode IV.

GVIN Bonitetna ocena; GVIN članki‐poslovni tisk; 
GVIN Finančni podatki; GVIN Finbon; GVIN 
Konsolidarne finance; GVIN Register; GVIN SiMatrix

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0

‐; ‐ 0 0 ‐; ‐ 0 0

Vrhnika  III.

0 Vrhniško Gradišče skozi 
stoletja; Sprehod po 
vrhniški Stari cesti; 
Spomini na mladost v 
Gradišču; Cankarjeva 
spomenika na Vrhniki in v 
Ljubljani

2931; 4159; 
512; 599

elektr. viri, dostopni na daljavo – samostojni nakupi elektr. viri, dostopni na daljavo – knjižnica jih sama kreiraelektr. viri, dostopni na daljavo – ki jih knjižnica gradi z drugimiKRAJ tip

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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ime zbirke št. zapisov 
v zbirki

prirast zapisov (št.) 
(1.1.–31.12.2011)

z izvlečki in 
kazali: ime 
zbirke

z izvlečki in 
kazali: št. zapisov 

v zbirki

z izvlečki in kazali: 
prirast zapisov (št.) 
(1.1.–31.12.2011)

ime zbirke št. zapisov v 
zbirki

prirast zapisov (št.) 
(1.1.–31.12.2011)

z izvlečki in 
kazali: ime 
zbirke

z izvlečki in 
kazali: št. zapisov 

v zbirki

z izvlečki in kazali: 
prirast zapisov (št.) 
(1.1.–31.12.2011)

Cerknica  IV.

www.notranjci.si 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Domžale  II.

Grosuplje  III.

Domoznanska 
zbirka; Adamičeva 
zbirka

1007; 68 73; 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kamnik  III.

Litija  IV.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ljubljana I.

‐ 0 0 ‐ 0 0 Hiša svetov ‐ 
Humanitas; 
Zbirka Zveze 
borcev NOB

872; 1420 191; 249 80; 0 ‐ 0

Logatec  IV.

0 0 0 0 0 0 0; ; ;  0; 0; 0; 0 0; 0; 0; 0 0; 0; 0; 0 0;  0; 0

Medvode IV.

‐ 0 0 ‐ 0 0 ‐ 0 0 0 ‐ 0

Vrhnika  III.

izgradnja lastnih podatkovnih zbirk – bibliografskaKRAJ tip izgradnja podatkovnih zbirk v sodelovanju – bibliografska

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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ime zbirke št. zapisov v 
zbirki

prirast zapisov (št.) 
(1.1.–31.12.2011)

ime zbirke št. zapisov v 
zbirki

prirast zapisov (št.) 
(1.1.–31.12.2011)

Cerknica  IV.

0 0 0 0 0 0

Domžale  II.

4.163 4.163 32

Grosuplje  III.

0 0 0 0 0 0 0 0 20 10

Kamnik  III.

0 0 0 0 0 0 0 0

Litija  IV.

0 0 102 Moja ulica 
(Kamra)

156 156 218 0 0 3

Ljubljana I.

0 0 0 ‐ 0 0 6.631 368 735 50

Logatec  IV.

0; 0 0; 0 0 Zbirka starih 
razglednic 
Logatca; 
Cankarjeva 
cesta v 
Logatcu; 
Logatec nekoč 
i d J ž

0; 0; 0; 0 0; 0; 0; 0 0 0 215 36

Medvode IV.

0 0 0 ‐ 0 0 0 0 0 0

Vrhnika  III.

940 494

št. digitalnih 
dokumentov, ki jih je 
knjižnica pripravila 

za zbirko

št. digitaliziranih 
strani dokumentov 
za gradnjo lastnih 

zbirk

št. digitaliziranih 
strani dokumentov za 

gradnjo drugih 
elektronskih virov

št. digitalnih dokumentov, 
ki jih je knjižnica pripravila 
za druge elektronske vire

zgradnja lastnih podatkovnih zbirk – s celimi besedilKRAJ tip izgradnja podatkovnih zbirk v sodelovanju – s celimi besedili

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK



Priloga 7:  Analiza nakupa podatkovnih zbirk, kupljenih iz sredstev OOK 2012 

 

  



Analiza nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2012 
 

Podatkovna zbirka  Trenutna 
veljavnost do 

Predvidena 
cena 
30.11.2011 

Predvidena cena 
na dan 14.7.2012 

S plačilom 
dostop 
omogočen do 

Grove Music Online  31.08.2012  2.041,07  2.404,53  31.08.2013 
Grove Art Online  31.08.2012  2.041,07  2.404,53  31.08.2013 
Encyclopædia Britannica 
Online (Academic 
Edition) ‐> Public Library 
Edition 

12.09.2012  4.794,00  5.394,00  12.09.2013 

IUS‐INFO, FinD‐INFO, 
IUS‐INFO.HR 

14.10.2012  7.822,95  12.855,021  31.12.2013 

Berg Fashion Library  30.11.2012  1.482,00  1.482,00  30.11.2013 
1 Ob predpostavki, da se ne upoštevajo morebitni popusti. 
 
Cene, prijavljene v jeseni 2011 na javni poziv MIZKŠ za program dela OOK 2012 so bile oblikovane na 
sledečih predpostavkah: 
1.)  
Zbirke Oxford University Press‐a (Grove Art, Grove Music, Berg Fashion) so bile cenovno načrtovane 
glede na cene iz preteklega obdobja (jesen 2011 – jesen 2012). Cene se pri OUP oblikujejo glede na 
število konzorcijskih partnerjev, torej, več kot je pristopnih partnerjev, nižja je cena. Za leto 2012 se 
je na nivoju Tima OOK načrtovalo, da bo h konzorcijskem nakupu pristopilo več partnerjev, kot jih je 
bilo v letu 2011, a kljub temu sem za vsak slučaj obdržal staro ceno. 
2)  
Cena za Encyclopædio Britannico Online bo tudi v naslednjem obdobju ostala približno enaka, kot v 
preteklem obdobju (september 2011 – september 2012), spremenila se bo samo naročena verzija – 
trenutno imamo naročeno akademsko verzijo, novo naročena bo verzija, pripravljena za splošne 
knjižnice (s prilagojenimi vsebinami in grafičnim vmesnikom za otroke in mlade). 
3) 
Cena za zbirke založnika IUS‐Software (IUS‐INFO, FinD‐INFO, IUS‐INFO.HR) je bila v programu 
prijavljena v višini takrat znanih stroškov in priznanih popustov, z mislijo na možno povišanje stroškov 
ob predpostavki, da se za prihodnje obdobje ne upoštevajo morebitni popusti. Glede na možnosti 
oddaljenega dostopa do teh virov, ki niso ustrezne na naše potrebe, se nameravam sestati z Mirom 
glede preučitve možnosti nove ponudbe TAX‐FIN‐LEX‐a oz. novih pogajanj z IUS‐Software‐om za 
naslednje obdobje (od 14.10.2012 dalje). Največja težava pri TAX‐FIN‐LEX‐u trenutno ostaja, da (še 
vedno) ne omogočajo dostopa do besedil revije Pravna praksa, ki je v veliko pomoč pri tolmačenju in 
razumevanju novih zakonov in podzakonskih aktov. Glede na to, da splošne knjižnice naše regije 
nimajo (redno zaposlenih) lastnih pravnikov, jim je tovrstna pomoč tako rekoč nujna. 
 
Največja ovira pri ustreznem načrtovanju sredstev pa je: 

‐ da so realne cene znane šele pol leta po oddaji načrtovanih stroškov, pri tem pa je precej 
spremenljivk – cena je odvisna od števila sodelujočih v konzorciju nabave vira, kakor tudi od 
poslovne uspešnosti založnika vira (dober primer je GVIN, ki nam je pred kratkim, brez 
predhodnega opozorila, poslal precej višji račun, kot je bil predviden v planu MKL), 

‐ ter dejstvo, da se naročnine na podatkovne zbirke, do katerih imamo trenutno dostop 
obnavljajo ob začetku študijskega leta, torej sredi koledarskega leta. 

 
Glede na zgornjo tabelo so za program 2013 možne sledeče rešitve:  

‐ odpoved ene ali dveh podatkovnih zbirk založnika Oxford University Press , 
‐ sklenitev spremenjenega dogovora z IUS‐Software, 
‐ sklenitev ustreznega dogovora s TAX‐FIN‐LEX‐om v sodelovanju s konzorcijem COSEC (in 

potencialnim dodatnim zakupom licence za dostop do zbirke IUS‐INFO za potrebe 
administracije knjižnic regije – mesečno cca. 80€/licenco).  



STATISTIKA UPORABE ZBIRK OXFORD
Mestna knjiznica Ljubljana(obdobje julij 2011 - julij 2012)

Site Year Month Session 
(Logins)

Total 
Session 
Time (days 
hh:mm:ss)

Average 
Session 
Time (days 
hh:mm:ss)

Average 
Pages 
per 
Session

Full-
Content 
Units 
Requested

Web 
Pages 
Requested

Hits Queries 
(Searches)

Full-Content 
Units 
Reached 
from 
Browse

Turnaways

Grove Music Online 2012 6 5 00:09:04 00:01:48 4,8 4 24 87 3 3 0

Grove Music Online 2012 5 30 00:16:30 00:00:33 1,1 3 34 117 4 6 0

Grove Music Online 2012 4 55 01:07:22 00:01:13 2,3 35 128 428 35 6 0

Grove Music Online 2012 3 65 05:26:28 00:05:01 5,1 130 329 1093 90 24 0

Grove Music Online 2012 2 18 01:25:29 00:04:44 4 25 72 246 21 1 0

Grove Music Online 2012 1 17 00:36:35 00:02:09 3,4 19 58 229 23 0 0

Grove Music Online 2011 12 29 01:10:27 00:02:25 4,6 50 132 415 66 0 0

Grove Music Online 2011 11 35 00:31:28 00:00:53 2,8 30 99 375 29 6 0

Grove Music Online 2011 10 58 00:46:51 00:00:48 1,4 13 79 232 6 10 0

Grove Music Online 2011 9 11 00:16:51 00:01:31 7,6 13 84 267 10 3 0

Grove Music Online 2011 8 21 00:07:15 00:00:20 3,1 3 66 201 2 0 0

Grove Music Online 2011 7 19 00:13:04 00:00:41 3,5 8 66 191 3 0 0

363 12:07:24 00:02:00 3,2 333 1171 3881 292 59 0

Grove Art Online 2012 6 16 02:16:26 00:08:31 4,9 15 78 753 5 44 0

Grove Art Online 2012 5 18 00:17:28 00:00:58 1,5 6 27 134 10 0 0

Grove Art Online 2012 4 34 00:42:01 00:01:14 3,1 24 107 652 25 21 0

Grove Art Online 2012 3 19 00:05:10 00:00:16 1,5 8 29 171 8 0 0

Grove Art Online 2012 2 27 00:36:47 00:01:21 3,2 35 86 369 25 0 0

Grove Art Online 2012 1 30 01:11:46 00:02:23 3,8 32 113 419 44 2 0

Grove Art Online 2011 12 17 00:55:52 00:03:17 6,1 22 103 569 35 8 0

Grove Art Online 2011 11 54 01:53:57 00:02:06 2,9 65 159 693 35 5 0

Grove Art Online 2011 10 14 00:06:38 00:00:28 0,9 3 13 98 0 0 0

Grove Art Online 2011 9 9 00:08:07 00:00:54 3,8 4 34 131 1 1 0

Grove Art Online 2011 8 11 00:08:07 00:00:44 4,8 6 53 193 5 0 0

Grove Art Online 2011 7 9 00:00:29 00:00:03 2,1 0 19 54 0 0 0

258 08:22:48 00:01:56 3,2 220 821 4236 193 81 0
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Prilagajanje spletnih strani za uporabnike s 
senzornimi težavami

7.12.2012

Mestna knjižnica Ljubljana, OOK, 2012 1

Prilagajanje spletnih strani za 
uporabnike s senzornimi težavami

Aleš Klemen

Mestna knjižnica Ljubljana 2

Uvod

• Priročnik primerov dobre prakse storitev 
za uporabnike s posebnimi potrebami 
projekt programa izvajanja posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice za leto 2011

• namen: pripraviti pregled primerov dobre 
prakse v slovenskih in tujih knjižnicah, 
predvsem splošnih



Prilagajanje spletnih strani za uporabnike s 
senzornimi težavami

7.12.2012

Mestna knjižnica Ljubljana, OOK, 2012 2

Mestna knjižnica Ljubljana 3

Uvod

• na podlagi primerov smo v letu 2012 želeli razviti 
programsko orodje za prilagajanje spletnih vsebin 
uporabnikom s senzornimi težavami. 

• služil bi lažji dostopnosti spletnih informacij za različne 
skupine uporabnikov s senzornimi težavami (slabovidni, 
ljudje z bralnimi težavami, starejši, itd.)

• namen: z enega spletnega mesta omogočati 
prilagoditve vsebin spletnih stran za heterogene skupine 
uporabnikov. 

• žal programskega orodja v načrtovanih okvirjih 
zaradi tehnoloških ovir ni bilo možno ustrezno razviti

Glavne funkcionalnosti prilagajanja 
spletnih vsebin

• grafično in oblikovno prilagajanje spletnih 
vsebin s kaskadnimi stilskimi podlagami (CSS 
stili) 

• definiranje stilov HTML oz. XHTML elementov 
v smislu pravil, kako naj se ti prikažejo na 
strani

• določanje najustreznejše barve, velikost 
besedil, odmike, poravnave, obrobe, pozicije in 
vrsto drugih atributov za posamezne skupine 
uporabnikov s senzornimi težavami.

Mestna knjižnica Ljubljana 4



Prilagajanje spletnih strani za uporabnike s 
senzornimi težavami

7.12.2012

Mestna knjižnica Ljubljana, OOK, 2012 3

Ovire pri standardizaciji prilagajanj

• večina spletnih strani knjižnic 
osrednjeslovenske regije zgrajenih s CMS 
programi

• med seboj programi niso popolnoma 
tehnološko standardizirani

• ni moč generalizirati CSS stilov

• najbolj opazno pri starejših spletnih 
brskalnikih (Interner Explorer 6 in 7)

Mestna knjižnica Ljubljana 5

Pregled spletnih virov

• uvod v spletni dostopnost
– slovenska različica besedila

http://couponhostgator.info/uvod-v-spletno-
dostopnost/

– angleška različica besedila
http://webaim.org/intro/

• načrtovanje uporabnih spletnih strani
– http://trace.wisc.edu/world/web/

Mestna knjižnica Ljubljana 6



Prilagajanje spletnih strani za uporabnike s 
senzornimi težavami

7.12.2012

Mestna knjižnica Ljubljana, OOK, 2012 4

Pregled spletnih virov

• pregled najosnovnejših elementov, ki 
olajšujejo uporabo spletnih strani 
uporabnikom s posebnimi potrebami:
– WebAIM Section 508 Checklist

http://webaim.org/standards/508/checklist

– Accessibility Guidelines for the Web Designer
http://www.lighthouse.org/accessibility/design/
web/

Mestna knjižnica Ljubljana 7

Pregled spletnih virov

• orodje za predogled vaše spletne strani iz 
gledišča senzorno oviranega uporabnika
– http://colorfilter.wickline.org/

• 100 spletnih orodji za uporabnike s 
posebnimi potrebami (ne le senzorno 
ovirane)
– http://www.collegedegree.com/library/college-

life/100_web_tools_for_learning_with_disability

Mestna knjižnica Ljubljana 8
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senzornimi težavami
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Mestna knjižnica Ljubljana, OOK, 2012 5

Pregled spletnih virov

• orodja za preverjanje ustreznosti vaše spletne 
strani za različne senzorno ovirane 
uporabnike
– http://www.w3.org/WAI/RC/tools/complete

• orodje za določanje barv za spletne strani, 
prijaznih senzorno oviranim uporabnikom
– http://gmazzocato.altervista.org/colorwheel/wheel.ph

p

– http://www.snook.ca/technical/colour_contrast/colour.
html

Mestna knjižnica Ljubljana 9

Prilagoditve spletnih strani s CSS stili

• velikost črk
– http://alistapart.com/article/relafont

• priprava alternativnih stilov za posamezne 
tipe senzorno oviranih uporabnikov
– http://alistapart.com/article/alternate

– http://www.thesitewizard.com/css/switch-
alternate-css-styles.shtml

Mestna knjižnica Ljubljana 10
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Prilagoditve spletnih strani s CSS stili

• pregled vseh elementov CSS stilov, ki 
olajšujejo dostopnost spletnih strani  
– http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Accessibility

– http://www.w3.org/TR/CSS2/ (potrjeno in sprejeto s 
strani W3C konzorcija)

• orodje za kreiranje CSS stila za slabovidne 
uporabnike
– http://people.ds.cam.ac.uk/ssb22/css/

– http://www.at.ufl.edu/_archive/accessibility_cd/AccW
eb/css/low_vision.html

Mestna knjižnica Ljubljana 11

Pregled spletnih virov

• določanje kontrastnosti spletnih strani
– http://www.webdesignfromscratch.com/web-

design/contrast/

– http://accessibility.psu.edu/contrasthtml

• primeri najboljših optimiziranih spletnih 
strani (urejenih glede na uporabnikove 
ovire)
– http://www.howtolearn.com/best-websites/top-

101-special-needs-websites-spring-2011

Mestna knjižnica Ljubljana 12



Prilagajanje spletnih strani za uporabnike s 
senzornimi težavami
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Mestna knjižnica Ljubljana, OOK, 2012 7

Pregled spletnih virov

• prilagoditve spletnih brskalnikov za senzorno 
ovirane uporabnike
– http://www.ipcc.gov.uk/en/Pages/adapting_this_website.a

spx

• open source (brezplačna) programska oprema 
za lažjo uporabo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije
– http://www.oatsoft.org/Software/browse/Repository/Need

– http://web.gcc.mass.edu/distance-
ed/files/2010/03/Free_AT_Software1.pdf

Mestna knjižnica Ljubljana 13

Pregled spletnih virov

• validatorji spletnih strani preverjajo barvno 
in kontrastno ustreznost vsebin, 
dostopnost, možnost uporabe zunanjih 
programov – npr. Bralca, preverjanje 
napak v programski kodi, itd.
– http://www.craigcecil.com/checkyoursite.htm

10. februar 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 14



Prilagajanje spletnih strani za uporabnike s 
senzornimi težavami

7.12.2012

Mestna knjižnica Ljubljana, OOK, 2012 8

Pogled v prihodnost

Na podlagi omenjenih spletnih pripomočkov boste: 

• lažje identificirali težave, na katere lahko naletijo 
uporabniki vaših spletnih strani, 

• ugotovili kako jih odpraviti in 

• najbolj optimalno prilagodili, da bodo le-te »vidne« 
tudi uporabnikom s senzornimi težavami.

Mestna knjižnica Ljubljana 15



Priloga 9:  Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na 
osrednjeslovenskem območju v letu 2012 

 

  



Priloga 9 
 
Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na osrednjeslovenskem območju v 
letu 2012 
 
Knjižnica Domžale 
Knjižnica  na  domu  je  namenjena  vsem  članom  Knjižnice  Domžale,  ki  zaradi  invalidnosti, 
starosti  ali  težje bolezni  težko  ali  sploh ne morejo uporabljati osnovnih  storitev  knjižnice. 
Izvaja se na območju Domžal  in okolice  in  je brezplačna. Po dogovoru dostavljajo vse vrste 
gradiva: knjižno (knjige) in neknjižno (CD plošče, DVDje…). 
Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino Knjižnice Domžale si 
uporabniki  lahko  izposodijo  zvočne  knjige –  zgoščenke  z brano  vsebino, prozo  ali poezijo. 
Zgoščenke lahko poslušajo v knjižnici ali pa si jih izposodijo na dom. 
Januarja 2008 pridobljena elektronska lupa je namenjena vsem slabovidnim uporabnikom, je 
enostavna za uporabo  in omogoča velike povečave. Nameščena  je v posebnem kotičku ob 
časopisni čitalnici. 
V dvorani domžalske knjižnice  je nameščena  indukcijska zanka  ‐ žica, ki obkroža prostor  in 
omogoča optimalen sprejem zvoka naglušnim, ki uporabljajo slušni aparat. Indukcijska zanka 
preprečuje pojav odmeva ali piskanja ob poslušanju zvoka  iz mikrofona oziroma zvočnikov. 
Pred vstopom v dvorano je treba slušni aparat preklopiti v tako imenovani T – način, s čimer 
se prepreči motnje v sprejemu. 
V Domžalah  so v  letu 2012 prvič  izvajali bralno  značko V  sožitju  s knjigo, ki  je namenjena 
osebam z motnjo v duševnem razvoju (sodelujejo z društvom Sožitje). 
Pričeli so s sodelovanjem pri projektu Igraj se z mano ‐ razstava  likovnih del, ki so nastala v 
okviru  5. mednarodnega  likovnega  natečaja  Igraj  se  z mano.  Razstavo  skupaj  postavljajo 
otroci šole s prilagojenim programom OŠ Roje in OŠ Venclja Perka. Cilj je brisanje meja med 
osebami s posebnimi potrebami in ostalo populacijo. 
Izvajajo projekt READ – branje s psom. 
Za  ljudje s slabim vidom (primarno starejši upokojenci) so pripravili 4 e‐bralnike, predstavili 
način uporabe in jih dali na preizkus. 
V začetni fazi je tudi ureditev gradiva za osebe z disleksijo. 
 
Mestna knjižnica Grosuplje 
V vseh enotah Mestne knjižnice Grosuplje so uvedli: 

 delavnice za otroke, ki imajo težave z branjem. Projekt so poimenovali Z igro do 
branja;  

 oblikovali so zbirko gradiv za dislektike. 
 
Matična knjižnica Kamnik 
V  letu  2012  ni  posebnih  novosti  oz.  dejavnosti  za  potrebe  uporabnikov  s  posebnimi 
potrebami, nadaljevali so z že utečenimi dejavnostmi: 

 bibliopedagoške dejavnosti za OŠ 27.julij, 

 obisk in ogled knjižnice po dogovoru, 

 dostava gradiva na dom. 
Redna dejavnost so tudi: 

 Kotiček  za  oklevajoče  bralce  (na  pionirskem  oddelku)  –  informacije  o  disleksiji, 
seznam dostopne literature v knjižnicah, seznami knjig za lažje branje (na mladinskem 



oddelku;  za  otroke  s  specifičnimi  učnimi  motnjami,  dislektike  oz.  tiste,  ki  neradi 
berejo).  

 Leposlovje za slabovidne (posebej označeno s hrbtno oznako ). 

 Zvočne knjige na CD ploščah. 

 Izposoja  bralnih  očal:  uporabniki,  ki  so  doma  pozabili  očala,  pa  bi  želeli  prebrati 
članek  v  reviji,  poglavje  v  knjigi,  si  lahko  izposodijo  ustrezna  bralna  očala  pri 
informatorju. 

 Povečevalnik  zaslonske  slike:  tako  v Matični  knjižnici  Kamnik  kot  v  enoti  Šmarca 
ponujajo poseben pripomoček, namenjen slabovidnim. Gre za posebno programsko 
opremo,  ki  s  povečanjem  zaslonske  slike  omogoča  dostop  do  elektronskih  oblik 
besedil. S tem pripomočkom so  ljudem s slabšim vidom kot tudi starejšim omogočili 
rabo javno dostopnih računalnikov v knjižnici. Sredstva za nakup programske opreme 
sta z donacijo prispevala Lions klub Kamnik in podjetje Telekom. 

 Elektronska  lupa:  naprava,  ki  je  namenjena  vsem  slabovidnim  uporabnikom  in 
omogoča  velike  povečave.  Tehnični  podatki:  barvna  slika  in  možnost  nastavitve 
kontrastne  pozitivne  ali  kontrastne  negativne  slike,  zamrznitev  slike,  avtonomija 
približno 1,5 ure. Možna  izbira slike: foto barvna, kontrastna pozitivna  in kontrastna 
negativna  črno/bela. Preklopni ročaj omogoča uporabo kot klasična  lupa z ročajem. 
Upravljanje je enostavno saj se uporablja samo z dvema tipkama. 

 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica svojim uporabnikom omogoča dostavo gradiva (knjige  in 
revije) na dom v primeru bolezni, starosti ali  invalidnosti. Vse enote knjižnice so dostopne 
gibalno oviranim uporabnikom. 
 
Knjižnica Litija 
Enkrat mesečno  se  izvede bralna urica  v Domu Tisje,  kjer  se  je  v  sodelovanju  z delovnimi 
terapevtkami  oblikovala  skupina  varovancev,  ki  z  zanimanjem  prisluhnejo  odlomkom 
izbranega  dela,  ki  ga  predstavi  višja  knjižničarka  ali  bibliotekarka.  Sledi  poljudna  analiza 
prebranega, strnitev vtisov in primerjava z lastnimi doživetji. Varovanci so aktivni poslušalci, 
med  skupino  in  »bralko«  se  prepletajo medgeneracijske  vezi,  ki  jih  povezujejo  prebrane 
vsebine.  
Sodelovanje so nadgradili še z novo opremljeno knjižnico Ob potoku, kjer skupaj z Domom 
Tisje koordinirajo delo (le‐to je prilagojeno potrebam stanovalcev). 
Možnost  čitalniške  izposoje  elektronskih  lup  za  slabovidne  Enhanced  Vision  –  Peeble, 
kupljenih pred dvema letoma iz sredstev posebnih nalog OOK poleg Knjižnice Litija nudi tudi 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika. 
 
Knjižnica Logatec 
V  skladu  z  Zakonom  o  knjižničarstvu  knjižnica  zagotavlja  tudi  storitve,  izvaja  projekte, 
zagotavlja pogoje za skupine uporabnikov s posebnimi potrebami: 

 izvajanje  bibliopedagoških  projektov  za mlade,  ki  imajo  za  cilj motivirati  k  branju 
otroke z bralnimi težavami; 

 bralne  ure  za  starejše  občane,  ki  zaradi  slabovidnosti  težko  berejo  sami  (mesečni 
obiski knjižničarke v domovih ostarelih); 

 zagotavljanje pogojev za branje slabovidnim; knjižnica razpolaga z elektronsko  lupo, 
ki omogoča branje slabovidnim; 

 oblikovanje zbirke knjig s povečanim tiskom; 



 oblikovanje zbirke zvočnih knjig na CD; 

 branje ljudem s posebnimi potrebami: 
Knjižničarka enkrat oz. dvakrat mesečno obiskuje stanovalce Doma Marije in Marte v 
Logatcu,  kjer  vodi  bralne  urice  za  stanovalce,  ki  zaradi  slabovidnosti  težko  berejo 
sami. Tako nastajajo ustvarjalna  srečanja, na katerih  ljudje poslušajo,  izražajo  želje, 
kaj brati in poslušati, pripovedujejo. Osrednji del srečanja je branje različnih literarnih 
zvrsti  in  pogovor  o  prebranem.  Berejo  tekste,  vsebinsko  povezane  z  dogodki  v 
mesecu srečanja. 

 
Mestna knjižnica Ljubljana 
Uvedba novih postajališč za Potujočo knjižnico, med njimi Center starejših Medvode. Poleg 
tega  postajališča  obiskujemo  tudi  postajališča  z  večjim  deležem  uporabnikov  s  posebnimi 
potrebami:  Univerzitetni  rehabilitacijski  inštitut  Republike  Slovenije  Soča,  Dom  starejših 
občanov Vič‐Rudnik  in Center  starejših  Trnovo. Bibliobus  z dvižno ploščadjo  za pomoč pri 
vstopu  gibalno  oviranim  osebam  omogoča  uporabo  tovrstnim  uporabnikom  na  vseh 
postajališčih. 

 Možnost izposoje elektronske lupe, kupljene pred dvema letoma iz sredstev posebnih 
nalog OOK. 

 Zbirka Vid z gradivom s povečanim tiskom, zvočnimi knjigami na avdiokasetah  in CD 
glasbenih nosilcih. 

 Centralizirana dostava gradiva na dom ostarelim, invalidnim in trajno bolnim osebam 
– Knjiga na dom. Poenoteno storitev dostave gradiva na dom za bolne,  invalidne  in 
ostarele, smo primerno promovirali in postavili kot eno izmed storitev za t.i. ranljive 
skupine. V  letu 2012  se uveljavlja nov  koncept,  tudi na osnovi priprav na elaborat 
MKL v bolnišnicah. 

 Sodelovanja z domovi starejših občanov (Bežigrad, Dobrova, Fužine, Horjul). 

 V  sodelovanju  z  Univerzitetnim  kliničnim  centrom,  Oddelkom  za  odvajanje  od 
odvisnosti od prepovedanih drog, v prostorih Knjižnice Otona Župančiča organiziramo 
in izvajamo izobraževalne delavnice za njihove paciente. 

 Oddaja darov ‐ knjige smo oddali: Evropski pravni fakulteti iz Nove gorice (150 knjig), 
Zavodu  za  gluhe  in  naglušne  (200  knjig),  Knjižnici  v  Prijedoru  v  Bosni  (300  knjig), 
Azilnemu  domu  na  Viču  (300  knjig),  Ankari  v  Turčiji  (7  knjig),  Slovenskemu 
protestantskemu društvu  (50 knjig). Zaradi manjšega nakupa novega gradiva  zbirke 
dopolnjujemo tudi z darovi.  

 Kolekcije  knjig:  za Dom  starejših Bežigrad pripravljamo  kolekcije  knjig  (155  knjig  in 
dva bralnika) ter jim podarjamo odpisane revije in časopise. 

 Izobraževanje  uporabnikov:  Pri  oblikovanju  in  izvajanju  učnih  aktivnosti  se 
osredotočamo na vse starostne skupine in pokrivamo raznolika vsebinska področja.  

 Knjižnica sodeluje z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in tako deluje kot 
partner po zaposlitvi njihovega rehabilitanta. 

 Priprava  Priročnika  storitev  za  uporabnike  s  posebnimi  potrebami  je  bil  projekt 
znotraj programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011. 
Namen priročnika je bil pripraviti pregled obstoječih dobrih praks v slovenskih in tujih 
knjižnicah,  predvsem  splošnih,  vendar  smo  ugotovili,  da  se  uvajanje  posebnih 
dejavnosti za tovrstne uporabnike precej počasi uveljavlja že v fizični obliki storitev v 
prostorih  knjižnic,  toliko manj  pa  je  le‐teh  v  elektronskem  okolju.  Storitve,  ki  jih 
knjižnice nudijo svojim uporabnikom s posebnimi potrebami so večinoma podprte z 



licenčno  programsko  opremo,  ki  je  trenutno  za  tako  široko mrežo  knjižnic,  kot  je 
prisotna  v  Sloveniji,  stroškovno  zelo  neugodna.  Iz  omenjenih  razlogov  smo  se  v 
pripravljenem dokumentu osredotočili na pregled prilagoditev storitev in dostopa do 
vsebin v elektronski obliki, ki so sicer namenjeni najširšemu krogu uporabnikov. 

 Koncept prenove spletne strani MKL z upoštevanjem smernic omenjenega priročnika. 
Nova stran bo zaživela v novembru 2012. 
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DIGITALIZACIJA SKLOPA DOMOZNANSKIH VSEBIN O 1. SVETOVNI VOJNI 
 
V letu 2010 je bila dana pobuda za pripravo skupne akcije objavljanja digitaliziranih vsebin 1. 
svetovne vojne. Pripravile  so  jo OOK, ki  so povabile k  sodelovanju NUK, muzeje, arhive  in 
druge organizacije  ter posameznike, ki so pripravljeni digitalizirati gradivo  in ga objaviti na 
enem od obstoječih portalov. Akcija bo trajala več let, sredstva za digitalizacijo in nadgradnje 
portalov pa bodo organizacije pridobivale samostojno ali v partnerstvu s kandidiranjem na 
različne slovenske in evropske razpise. 
Približujemo  se  100‐obletnici    1.  svetovne  vojne  (1914  ‐  1918  in neposredno po  njej),  t.j.  
zgodovinskega dogajanja, s katerim je tako ali drugače povezano  praktično celotno območje 
Slovenije vključno  z zamejstvom. Prva svetovna vojna je pustila na našem področju, v našem 
narodu    neizbrisljiv  pečat.   V  tem  času  in  kasneje  je  nastalo  in  se  tudi  ohranila  enormna 
količina gradiv, zanimivih vsebin, ki jih  hranijo  muzeji (tudi zasebni), knjižnice, arhivi in tudi 
mnogi posamezniki, mnoga med njimi so že objavljena v »analogni« obliki, parcialno pa tudi 
v digitalni. Sedaj pa  imamo tudi enkratne   tehnične možnosti, da te vsebine    (i)zberemo  in 
prezentiramo na informacijskih virih, ki jih uporablja današnja generacija.  Delo je potrebno 
zastaviti    kot  večletno    akcijo,  ki  naj  vključi  vse  akterje,  ki  so  povezani  z  obravnavano 
tematiko. 
 
Okvirje za zgodbe je Mestna knjižnica Ljubljana pričela postavljati že v letu 2011 s projektom 
digitalizacija humorističnega  sklopa  časnikov  iz obdobja pred prvo  svetovno  vojno  in med 
njo,  ter s  tem prikazala delček politične  in družbene klime tedanjega obdobja. V  letu 2012 
knjižnica nadaljuje z vsebinami, ki so neposredno povezane z obdobjem prve svetovne vojne 
na slovenskem ozemlju:  
 
Serijske publikacije: 
1. Čas : znanstvena revija Leonove družbe. Tisk Katoliške pisarne. (K ČS D 146) 

Letniki:  
- 1913,  
- 1914,  
- 1917,  
- 1918,  
- 1919,  
- 1920, 
- 1921. 

2. Rdeči prapor, glasilo jugoslovanske socialne demokracije. (K ČS G 6)  
Letnika: 
- 1908,  
- 1911. 

3. Pozdrav iz domovine našim vojakom na bojišče. (K ČS F 93) 
Letnika: 
- 1916,  
- 1917. 

4. Samouprava : uradno glasilo deželnega odbora vojvodine Kranjske. (K ČS F 72) 
Letnik: 1918 

5. Občinska uprava : poučni stanovski list županom, občinskim tajnikom… (K ČS F  71) 
  Letniki: 
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- 1905/1906, 
- 1906/1907, 
- 1907/1908, 
- 1909, 
- 1910, 
- 1911, 
- 1912, 
- 1913, 
- 1914, 
- 1916, 
- 1917. 

6.  … letno poročilo Vincencijeve družbe v Ljubljani za čas... (K ČS D 536) 
Letnik: 1916  

7. Jugoslovan. Konzorcij Jugoslovana. (6K ČS G 59/1917/1918) 
Letnik: 1917/1918 

8. Slovenska zadruga : glasilo slovenskih posojilnic in gospodarskih zadrug. (K ČS F 122) 
   Letnika:  
- 1914,  
- 1917.  

9. Novi čas SG=6K ČS F 110/1914. Katoliško tiskovno društvo. V Gorici. 
Letnik: 1914 

 
Monografije s signaturami: 
1. ZC 1813/9/i – ii: Emil Ludwig, Julij 14: sinovom v svarilo (1933) 
2. MD 3246: Ferdo Seidl: Kod naj se potegne pravična državna meja med Jugoslavijo in 

Italijo? (1919) 
3. MC 5878 – Osip Šest: Enaintrideset in eden: knjiga o vojnem ujetništvu.  
4. ZE 33/1: Josip Mal – Slovenci v desetletju 1918 – 1928. Zbornik razprav iz kulturne, 

gospodarske in politične zgodovine. Lj., 1928.  
5. Juš Kozak, Celica, Tiskovna zadruga, Ljubljana, 1932 (ZC 56/5).  
6. ZD 130/7‐ Albin Ogris: Borba za jugoslovensko državo : načrt zgodovine in delovanja 

jugoslovenskega odbora v Londonu za časa svetovne vojne (1921).  
7. MC 6003? – Avgust Reisman: Iz življenja med vojno : avstrijska sodišča (Mb, 1939) 
8. MC 395: D. Feigel, Tik za fronto (1921) 
 
 
Ciljna publika: 
 
Digitalna  zbirka  je namenjena uporabnikom  knjižnic osrednjeslovenske  regije, prebivalcem 
občin osrednje Slovenije, uporabnikom portala Kamra  in dLib, širši strokovni  javnosti, kakor 
tudi vsej zainteresirani javnosti. 
 
 
 



3 
 

DIGITALIZACIJA OBČINSKIH ZBORNIKOV OBČIN OSREDNJESLOVENSKEGA OBMOČJA  
 
V  letu  2007  je  Knjižnica  Otona  Župančiča  izvedla  projekt  digitalizacije  Kronike  slovenskih 
mest.  V  njej  so  podani  strokovni  prispevki  o  predvsem  novejši  zgodovini  in  prispevki  o 
najpomembnejših mejnikih  življenja  v  večjih  slovenskih mest.  Omenjene  kronike  so med 
najpomembnejšimi  pričevalci  zgodovine  Slovenije  v  obdobju med  obema  vojnama,  ko  je 
doživljala svoje največje arhitekturne, kulturne, politične in socialne spremembe. Ravno tako 
smo v okviru programa območnosti ta projekt v  letu 2008  in 2009 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.  V  sklopu  slednje  smo  že  deloma  zajeli  tudi  drugi  del  lokalno‐
zgodovinske publicistične dejavnosti občin – občinske zbornike (Zbornik občine Grosuplje  in 
njeno nadaljevanje Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje). 
 
Občinski  zborniki  v  obliki  letnih  ali  sporadičnih  izdaj  prinašajo  strokovne  in  znanstvene 
prispevke  iz  lokalne  in  širše  družbene  zgodovine.  V  obliki  kompleksnejših  prispevkov 
nadgrajujejo vsebine, ki jih sicer v bolj poljudni obliki prinašajo lokalni časopisi.  
 
Mestna  knjižnica  Ljubljana  namerava  v  prihodnjih  letih  v  sodelovanju  s  knjižnicami 
osrednjeslovenskega  območja  v  digitalno  obliko  zajeti  tudi  občinske  zbornike,  začenši  s 
kamniškim, vrhniškim in logaškim: 
 

 Kamniški zbornik, 5.753 strani gradiva formata A4 in A5 

 Vrhniški razgledi, 3.315 strani gradiva formata A5 
 
Ciljna publika: 
 
Digitalna  zbirka  je  namenjena  uporabnikom  knjižnic  osrednjeslovenskega  območja, 
prebivalcem  občin  osrednje  Slovenije,  uporabnikom  portala  Kamra  in  dLib,  strokovni 
javnosti, kakor tudi vsej zainteresirani javnosti. 
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ZBIRKA ŠPANSKI BORCI (Zbirka gradiv in arhiv sekcije za Španske borce pri ZZB NOB) 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca ima svoj sedež v »Kulturnem domu Španski borci« v Ljubljani, ki je 
bil  zgrajen  leta 1981,  v obdobju,  ko  so  španskim borcem  kot  izraz  spoštovanja  za njihove 
zasluge po Sloveniji podeljevali domicile. 
V začetnem obdobju delovanja  je knjižnica  imela poseben »španski oddelek«, v katerem so 
poleg knjižnega gradiva o španski državljanski vojni hranili tudi arhivsko gradivo o slovenskih 
španskih  borcih.  Svoje  osebne  dokumente,  fotografije,  odlikovanja,  spominke  so  španski 
borci zapustili knjižnici. V Domu španskih borcev pa so se bivši španski borci sestajali,  imeli 
svoje  letne skupščine ter organizirali srečanja s španskimi soborci  iz vseh republik nekdanje 
Jugoslavije.  To  gradivo  je  bilo  darovano  knjižnici  z  namenom,  da  bi  bilo  dostopno  vsem 
tistim, ki se zanimajo za preučevanje španske državljanske vojne. Nastala je zbirka, ki vsebuje 
posamezne  življenjepise  udeležencev,  sezname  borcev,  njihove  osebne  dokumente  in 
dokumentacijo o povojnem delovanju sekcije španskih borcev. 
Leta  2005  je  na  podlagi  vsebinskega  popisa  domoznanskih  in  specialnih  zbirk  na 
osrednjeslovenskem  območju,  ki  ga  je  izvedla  Knjižnica  Otona  Župančiča  kot  območna 
knjižnica, bila oblikovana  in natisnjena brošura domoznanskih  in specialnih zbirk »Spoznati 
bližino«. Med  zbirkami  iz brošure  je bila  za  testni projekt digitalizacije  izbrana prav  zbirka 
»Slovenski  španski  borci«  iz  Knjižnice  Jožeta  Mazovca,  iz  katere  je  nastal  projekt  »No 
pasaran«. Nekaj dokumentov  iz celotne zbirke  je bilo prenesenih na portal Kamra. S tem  je 
bilo  uporabnikom  dana možnost,  da  si  ogledajo  v  nekem  ožjem  okviru  delovanje  sekcije 
španskih borcev. V letu 2010 je bila »zbirka« druga najbolj obiskana stran portala. 
Hkrati pa bi uporabnika opozorili,  kje  si  lahko dokumente  v  fizični obliki ogleda.  Zbirka  je 
edinstvena  in  ima veliko zgodovinsko vrednost. Preučevati   so  jo hodili tudi tujci  iz Italije  in 
Španije. 
Zbirka vsebuje 120 map, različnega obsega. Zbirka je bila v letu 2010 strokovno revidirana in 
popisana, gradivo je bilo zaščiteno s primernimi arhivskimi mapami in ovitki, določeni so bili 
dokumenti, ki bi bili primerni za digitalizacijo in bi še dodatno dopolnili zbirko »No pasaran« 
na portalu Kamra. V zaključni fazi bo izveden izbor in priprava dokumentov za stalno razstavo 
v prenovljenih prostorih Knjižnice Jožeta Mazovca. 
 
Ciljna publika: 
Digitalna  zbirka  je  namenjena  uporabnikom  knjižnic  osrednjeslovenskega  območja, 
prebivalcem občin osrednje Slovenije, strokovni javnosti, uporabnikom portala Kamra, kakor 
tudi vsej (v precejšnji meri tuji) zainteresirani javnosti. 
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V drugem programskem letu, ki je hkrati bilo tudi prvo, ki je potekalo po izteku projekta Ljubljana – 
Svetovna prestolnica knjige, se je v THL zvrstilo 251 prireditev za odrasle in otroke, med njimi 
devetnajst glasbenih in enajst gledaliških predstav, pet razstav, petnajst delavnic za odrasle in 
sedemnajst za otroke, ob tem pa še okoli dvajset vodenih ogledov hiše za organizirane osnovnošolske 
in srednješolske skupine iz Slovenije in zamejstva. 
Izvedeni dogodki v letu 2012 po mesecih: 
- januar: 28 
- februar: 33 
- marec: 35 
- april: 29 
- maj: 29 
- junij: 19 
- julij: / 
- avgust: 3 
- september: 14 
- oktober: 18 
- november: 19 
- december: 24 
 
 
Programsko financiranje 
 
Za zagotavljanje delovanja in izvedbo programov THL so bila Mestni knjižnici Ljubljana za hišo v letu 
2012 namenjena posebna sredstva MOL. 
 
Delovanje hiše 
 
THL je v letu 2012 nemoteno izvajanje programa zagotavljala z eno redno zaposleno osebo (razen v 
času od 15. 06.–14. 09, ko sta bila v hiši dva redno zaposlena). Z odprtjem sezone 2012/13 se je 
obseg študentskega dela zmanjšal za 60% (s približno 400-450 ur, kar pomeni obseg dela 2,5 redno 
zaposlenega, na največ 175 ur, kar je obseg dela enega redno zaposlenega), odpravili smo izdatke za 
nosilce programskih sklopov in tudi drugače zmanjšali višino in število izplačanih avtorskih honorarjev 
s preudarnim ravnanjem in z različnimi oblikami sodelovanj. Že prej pestro paleto programskih 
partnerjev smo še dopolnili in z njimi stkali tesne in produktivne vezi, s čimer smo še naprej 
zagotavljali spodoben obseg in visoko raven produkcije kulturnih prireditev.  
 
Kadrovske, programske in prostorske vidike poslovanja hiše zagotavlja MKL, ki Trubarjevo hišo 
vključuje v vse svoje programske dokumente, tako v svoj strateški načrt za obdobje 2013-2016, kot 
tudi v letne programske vsebine. THL je organizacijsko del Službe MKL za delo z uporabniki. 
 
 
Urban Vovk, 
programski vodja Trubarjeve hiše literature 
 
 
 
 
 


	Vsebinsko_in_financno_porocilo_OOK_2012_s_prilogami.pdf
	vsebinsko_porocilo_OOK_2012_obrazec_MKL
	Porocilo OOK_Priloga_1_2012_MKL
	Porocilo OOK_Priloga_2_2012_MKL
	Priloge


