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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 11.186.609 11.670.483

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 540.972 407.851

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 298.487 281.554

02 NEPREMIČNINE 004 12.619.568 12.619.568

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 2.498.480 2.163.228

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 24.304.776 23.557.833

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 23.482.933 22.470.519

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 1.193 532

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 1.424.009 1.491.111

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 15.806 19.091

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 607.000 471.605

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 10.984 4.487

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 276 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 461.023 519.747

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 317.030 461.786

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 11.890 14.395

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)

023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)

032 12.610.618 13.161.594

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 1.028.213 1.126.440

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 501.712 506.920

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 269.503 297.096

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 86.606 89.770

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 25.322 11.915

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 145.070 220.739

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044 11.582.405 12.035.154

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 39.911 77.584

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA

050 0 0

9411
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

ZNESEK

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2013

Oznaka 
za AOP



(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka 
za AOP

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA

056 11.320.737 11.812.001

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 221.757 145.569

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060 12.610.618 13.161.594

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

Pripravila:

Nataša Bajuk, Direktorica MKL:

vodja FRS MKL mag. Jelka Gazvoda

Ljubljana, 13.2.2014

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401
9.853.754 10.112.870

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)

402
9.835.992 10.102.881

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403
8.855.174 9.117.597

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)

404
507.269 538.298

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 171.368 203.155

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 335.901 335.143

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409)

407
8.314.041 8.432.706

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 7.464.402 7.432.601

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 849.639 1.000.105

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)

410
8.160 74.390

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 8.160 74.390

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)

413
12.000 9.972

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 472

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 12.000 9.500

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419
13.704 62.231

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

420
980.818 985.284

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 0 0

del 7102 Prejete obresti 422 4.405 3.638

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 976.113 981.596

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 300 50

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)

431
17.762 9.989

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 8.379 6.443

del 7102 Prejete obresti 433 98 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 9.285 3.546

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0

ČLENITEV KONTOV
ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do  31.12.2013

Oznaka 
za AOP



(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

ČLENITEV KONTOV
ZNESEKOznaka 

za AOP

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481)

437
9.904.310 10.023.871

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438
9.886.548 10.013.882

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)

439
5.247.964 5.368.047

del 4000 Plače in dodatki 440 4.483.332 4.678.648

del 4001 Regres za letni dopust 441 171.889 81.207

del 4002 Povračila in nadomestila 442 330.751 358.388

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 239.251 219.188

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 3.026 6.602

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 19.715 24.014

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)

447
824.968 877.848

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 412.062 436.052

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 358.907 349.430

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 3.010 3.120

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 4.722 4.927

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 46.267 84.319

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453
2.250.741 2.318.433

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 568.164 588.289

del 4021 Posebni material in storitve 455 60.288 47.271

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 454.554 438.647

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 22.515 27.800

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 19.095 16.857

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 228.820 279.102

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 726.554 709.183

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 170.751 211.284

403 D. Plačila domačih obresti 464 5.941 4.744

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470
1.556.934 1.444.810

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 13.040

4202 Nakup opreme 473 100.525 168.215

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 1.414.742 1.261.501

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 21.781 2.054

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 19.886 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484)

481
17.762 9.989

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482
0 0

del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu

483
0 0

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 17.762 9.989

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485
0 88.999

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486
50.556 0

Pripravila:
Nataša Bajuk, Direktorica MKL:
vodja FRS MKL mag. Jelka Gazvoda

Ljubljana, 13.2.2014

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)

500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440
V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)

512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)

524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)

525 0 0

Pripravila:
Nataša Bajuk, Direktorica MKL:
vodja FRS MKL mag. Jelka Gazvoda

Ljubljana, 13.2.2014

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

Oznaka 
za AOP

ZNESEKČLENITEV 
KONTOV



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

50
VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)

550 0 0

500
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)

551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)

560 0 0

550
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)

561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)

570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)

571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)

572 0 88.999

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)

573 50.556 0

Pripravila:
Nataša Bajuk, Direktorica MKL:
vodja FRS MKL mag. Jelka Gazvoda

Ljubljana, 13.2.2014

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEK

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do  31.12.2013

ČLENITEV 
KONTOV

Oznaka 
za AOP



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

Nabavna 
vrednost (1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti

Amortizacija
 Neodpisana 

vrednost (31.12.)

 
Prevrednotenj

e zaradi 
okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 I. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v upravljanju
(701+702+703+704+705+706+707)

700 36.567.199 24.915.301 1.678.398 0 803.698 780.384 2.144.982 11.162.000 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 161.896 96.900 9.617 0 0 0 14.782 59.831 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 703 245.955 184.654 123.504 0 0 0 2.151 182.654 0 0
D. Zemljišča 704 1.436.361 0 0 0 0 0 0 1.436.361 0 0
E. Zgradbe 705 11.183.207 2.163.228 0 0 0 0 335.252 8.684.727 0 0
F. Oprema 706 5.975.757 5.014.682 64.437 0 28.989 28.126 334.408 690.241 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 17.564.023 17.455.837 1.480.840 0 774.709 752.258 1.458.389 108.186 0 0
II.  Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

 Z N E S E K

NAZIV
Oznaka za 

AOP



Nabavna 
vrednost (1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti

Amortizacija
 Neodpisana 

vrednost (31.12.)

 
Prevrednotenj

e zaradi 
okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 Z N E S E K

NAZIV
Oznaka za 

AOP

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v finančnem najemu
(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pripravila:
Nataša Bajuk, Direktorica MKL:
vodja FRS MKL mag. Jelka Gazvoda

Ljubljana, 13.2.2014

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + 
kontrolna številka).



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

Znesek naložb 
in danih posojil 

(1.1.)

Znesek 
popravkov naložb 

in danih posojil 
(1.1.)

Znesek 
povečanja 

naložb in danih 
posojil

Znesek povečanj 
popravkov naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja 

popravkov naložb 
in danih posojil

Znesek naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (31.12.)

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek 
odpisanih naložb 
in danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

 I. Dolgoročne finančne naložbe
(801+806+813+814)

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805)

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+812)

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
(815+816+817+818)

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL
Oznaka za 

AOP



Znesek naložb 
in danih posojil 

(1.1.)

Znesek 
popravkov naložb 

in danih posojil 
(1.1.)

Znesek 
povečanja 

naložb in danih 
posojil

Znesek povečanj 
popravkov naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja 

popravkov naložb 
in danih posojil

Znesek naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (31.12.)

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek 
odpisanih naložb 
in danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL
Oznaka za 

AOP

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
(820+829+832+835)

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+826+827+828)

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih 
papirjev
(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti
(833+834)

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Skupaj 
(800+819)

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pripravila:
Nataša Bajuk, Direktorica MKL:
vodja FRS MKL mag. Jelka Gazvoda

Ljubljana, 13.2.2014

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864)

860 8.521.338 8.660.454

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 8.521.338 8.660.454

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 12.805 15.153

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 11.367 7.109

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)

870 8.545.510 8.682.716

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)

871 2.272.675 2.273.480

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 494.535 531.870

461 STROŠKI STORITEV 874 1.778.140 1.741.610

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875 6.038.215 6.247.107

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 4.707.933 4.902.871

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 751.420 791.044

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 578.862 553.192

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 10 1.033

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 5.941 8.650

468 L) DRUGI ODHODKI 883 6.912 6.877

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886) 884 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0

 N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 8.323.753 8.537.147

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888 221.757 145.569

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)

891 221.757 145.569

del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja

893 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število)

894 221 219

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Pripravila:
Nataša Bajuk, Direktorica MKL:
vodja FRS MKL mag. Jelka Gazvoda

Ljubljana, 13.2.2014

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Oznaka 
za AOP

ZNESEK



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 38504

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

KERSNIKOVA ULICA 002, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 3336905000

(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu

1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)

660
8.490.776 30.562

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 8.490.776 30.562

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 12.805 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 11.367 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667
0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670
8.514.948 30.562

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)

671
2.242.113 30.562

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 494.535 0

461 STROŠKI STORITEV 674 1.747.578 30.562

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675
6.038.215 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 4.707.933 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 751.420 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 578.862 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 10 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 5.941 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 6.912 0

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686) 684 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0

 N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 8.293.191 30.562

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688
221.757 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670) 

689
0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(688-690)

691
221.757 0

del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688)

692
0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja

693
0 0

Pripravila:
Nataša Bajuk, Direktorica MKL:
vodja FRS MKL mag. Jelka Gazvoda

Ljubljana, 13.2.2014

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do  31.12.2013

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 
za AOP



 

 

 
 
 
 
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  ZA LETO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Letno poročilo za leto 2013 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov: 
 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 
14/07, 64/08 in 109/08, 49/09, 38/10,107/10, 11/11, 110/11). 

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS 12/01, 10/06 in 8/07, 102/10). 

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02). 
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, in 120/07, 124/08, 58/10, 
60/10 - popr., 104/10, 104/11). 

Slovenski računovodski standardi. 
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10, 97/12). 
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 
117/05, 114/06, 138/06 in 120/07, 124/08, 112/09). 

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS 45/05, 14/06, 138/06 in 120/07, 48/09, 112/09, 58/10). 

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS 117/02 in 134/03). 

Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
ŠT. 138/06 št., 14/09) 

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu ter o 

določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga 
in storitev na trgu, v  

javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija 
(Uradni list RS, št. 

 7/09, 107/09, 41/12). 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILANCA STANJA 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju: 
 

1. V letu 2013 smo imeli investicij v skupni vrednosti 200.523 EUR, od tega: 
 
- Nabava licenc in izdelava nove spletne strani v skupni vrednosti 9.617 EUR; gre za novo 

spletno stran MKL (4.350 EUR) in licence (5.267 EUR). Nabave povečujejo vrednost 
dolgoročnih premoženjskih pravic med neopredmetenimi sredstvi. Vir je poslovni izid 
preteklih let (v nadaljevanju PI). 

 
- Investicijsko vzdrževanje 118.851 EUR: idejni projekt in obnovitvena dela v Knjižnici 

Šentvid 86.844 EUR, idejni projekt prenove Knjižnice Savsko naselje 7.442 EUR, idejni 
projekt in dela v Knjižnici Franceta Škerla (učilnica) 29.217 EUR. Stroški povečujejo 
vrednost vlaganj v sredstva v upravljanju (neopredmetena sredstva). Vir sredstev so delno 
sredstva ustanoviteljice MOL 45.598 EUR, ostalo so sredstva PI. 

 
- Nabava IKT opreme v višini 16.415 EUR, 1.917 EUR iz sredstev občin, 530 EUR iz 

sredstev odškodnine za nastalo škodo, ostalo iz PI. 
 
- Pohištva in ostale opreme je bilo za 42.950 EUR, 15.586 EUR iz sredstev občin, ostalo iz 

PI. 
 
- Drobnega inventarja je bilo nabavljenega v vrednosti 8.036 EUR, v glavnem iz sredstev PI. 
 
- Med drobni inventar evidentiramo tudi nabavo knjižničnega gradiva, ki smo ga v letu 2013 

nabavili za 1.336.471 EUR: 806.633 EUR oz. 60,36% iz sredstev Mestne občine Ljubljana, 
353.437 EUR ali 26,45% iz sredstev Ministrstva za kulturo, 111.123 EUR oz. 8,31% iz 
sredstev občin, kjer delujejo naše enote, 57.299 EUR, 4,29 % iz lastnih sredstev in 7.979 
EUR ali 0,59% iz sredstev odškodnin.  
Po vrstah gradiva je bilo nabavljenih za 156.848 EUR oz. 11,74% serijskih publikacij in 
podatkovnih zbirk, 1.063.176 EUR oz. 79,55 % knjig in 116,447 EUR oz. 8,71% 
neknjižnega gradiva. 

 
2. Popravkov vrednosti oz. amortizacije  neopredmetenih in opredmetenih sredstev je bilo v 

letu 2013 za 694.664 EUR, gradivo in drobni inventar sta ob nabavi  v celoti odpisana, kar 
pomeni, da imata sedanjo vrednost 0.  
Sedanja vrednost (nabavna vrednost zmanjšana za popravke vrednosti)  neopredmetenih 
in opredmetenih sredstev na 31.12.2013 je 11.181.956. 

 
3. Med dolgoročnimi sredstvi imamo tudi sredstva rezervnega sklada, ki se zbirajo za Knjižnico 

Šentvid in jih je za 1.193 EUR. Namenjena so investicijam v zgradbo. 
 

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve:  
 

1. Denarna sredstva in takoj vnovčljive vrednostnice v vrednosti 15.806 EUR, vsebujejo 
vrednost denarnih sredstev v blagajnah enot 4.293 EUR, vrednost znamk v poštni blagajni 
65 EUR in vrednost še neuporabljenih kartic Urbana 11.448 EUR. 

 
2. Dobroimetja pri bankah 607.906 EUR so sredstva na računu 600.906 EUR in sredstva 

inkasa v blagajnah enot, ki so bila položena na račun 2.1.2014, v vrednosti 6.094 EUR. 
 



 

 

3. Kratkoročne terjatve do kupcev na 31.12.2013 so bile 10.984 EUR, od tega 7.915 EUR že 
zapadlih terjatev. Največji dolžnik je GP Raca, do katerega imamo za 8.994 EUR terjatev iz 
naslova najema prostora v pasaži, od tega že zapadlih 7.474 EUR.  

 
4. Dani predujmi in varščine 276 EUR je terjatev do Zavoda KSEVT za strokovno ekskurzijo 

zaposlenih, ki smo jo pomotoma dvakrat plačali, prvič preko predračuna, nato pa še po 
računu. 

 
5. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 461.023 EUR so terjatve do MOL za stroške dela 

za december 2013 v višini 415.890 EUR, terjatve do občin, ki sofinancirajo dejavnost tam 
delujočih knjižnic za stroške dela, stroške materiala in storitev in sredstva za nabavo 
gradiva; vrednost terjatev je 37.215 EUR, 7.918 EUR je vrednost, na 31. 12. 2013 
nezapadlih terjatev neposrednih in posrednih uporabnikov na osnovi izstavljenih računov. 

 
6. Kratkoročne finančne naložbe 317.030 EUR so vezana denarna sredstva v Banki Celje. 
 
7. Druge kratkoročne terjatve 11.890 EUR so terjatve do ZZS in ZPIZ za refundacijo bolniških 

in invalidskega staleža v mesecu decembru 2013 v vrednosti 8.311 EUR, terjatev do NLB 
in Telekom za plačila s bančnimi karticami in Moneto 1.586 EUR, terjatve do zaposlenih za 
vračilo preplačila stroškov prevoza na delo v letu 2012 (ugotovitev revizije plač) in 
založenih sredstev za novoletno gledališko predstavo, ter terjatve do bivših zaposlenih 
delavcev za vračilo šolnine. 

 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 501.712 EUR, so obveznost za izplačilo stroškov 
dela, odpravnin in jubilejnih nagrad, ter za davke in prispevke iz bruto izplačil stroškov dela 
za december 2013. 

 
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 269.503 EUR so vse ne zapadle obveznosti na 

31.12.2013. Med njimi sta Igor Jagodic d.o.o. in Antika nova d.o.o., ki imata do nas največji 
terjatvi: Igor Jagodic d.o.o. 51.576 EUR za obnovo Knjižnice Šentvid in Antika nova d.o.o. 
25.801 EUR za obnovo učilnice v Knjižnici F. Škerla. 

3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 86.606 EUR so obveznosti za odtegljaje 
delavcev in obveznosti za prispevke na plače za december 2013. 

 
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 25.322 EUR, so obveznosti na osnovi prejetih 

računov, ki na 31.12.2013 še niso zapadle v plačilo. 
 
5. Vrednost pasivnih časovnih razmejitev znaša na dan 31.12.2013 145.070 €. Gre za 

kratkoročno odložene prihodke, financirane iz različnih virov:  
 sredstva projekta Borze znanja, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport vsako leto 

za šolsko leto – saldo 38.708 EUR 
 projekt SSU, financiran na enak način kot Borza znanja – saldo 47.017 EUR, 
 projekt CVŽU financiran iz evropskih virov – saldo 17.127 EUR, 
 Trubarjeva hiša literature, programska sredstva MOL – saldo 18.845 EUR, 
 Borza dela, finančna sredstva na podlagi pogodb s CMEPIUS, saldo 10.399 EUR, 
 ICORN, programska sredstva MOL za stroške pisateljev v azilu, saldo 5.744 EUR, 
 Projekt Lady Cafe, financiran na podlagi pogodbe s CMEPIUS, saldo 5.913 EUR, 
 Mednarodno sodelovanje v Evropi, evropska sredstva za projekt Easy, saldo 327 EUR 
 Dotacija CMEPIUS na podlagi pogodbe za izobraževanje v tujini, saldo 990 EUR. 

Vsa projektna sredstva so namenska in se uporabljajo izključno za izvajanje nalog v okviru 
projektov, skladno z določili pogodb. 

              



 

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
       

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na skupini kontov 98 znašajo 31.12.2013 
11.582.404 EUR. Gre za sredstva za nabavo opreme, iz katerih črpamo amortizacijo, in za 
neporabljena sredstva za gradivo, ki se bodo porabila namensko v letu 2014. 
Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena 
dolgoročna sredstva, pridobljeni v letu 2013 so naslednji:     
 Sredstva PI za gradivo –  25.000 EUR 
 Mestna občina Ljubljana – za knjižnično gradivo – 801.135 EUR, 
 MK – za knjižnično gradivo – 335.901 EUR  
 MKL sredstva Bukvarne za knjižnično gradivo – 23.362 EUR  
 Podarjeno knjižnično gradivo in obvezni izvod – 136.496 EUR  
 MIZKŠ  za nabavo gradiva za OOK – 17.230 EUR  
 Občina Vodice za nabavo gradiva – 5.000 EUR  
 Občina Brezovica za gradivo – 23.000 EUR  
 Občina Škofljica za nabavo gradiva – 27.732 EUR  
 Občina Velike Lašče za nabavo gradiva – 11.500 EUR  
 Občina Dobrova, Polhov Gradec za nabavo gradiva – 8.000 EUR, 
 Občina Ig nakazilo za gradivo – 12.000 EUR, 
 Občina Horjul nakazilo za gradivo – 5.000 EUR 
 Občina Dol za gradivo – 17.000 EUR              
 MOL za opremo  10.000 EUR    
 MOL za investicijsko vzdrževanje 41.035 EUR           
 Občina Škofljica za opremo  - 1.480 EUR 
 Občina Brezovica za opremo – 4.060 EUR 
 Občina Velike Lašče za opremo – 2.100 EUR 
 Sredstva odškodnin – 1.040 EUR 
 Sredstva Poslovnega izida 2012 – za nabavo OS in DI – 165.641 EUR 

 
Zmanjšanje virov sredstev v letu 2013: 

 Sredstva PI za gradivo –  2.290 EUR, 
 Mestna občina Ljubljana – za knjižnično gradivo – 806.633 EUR, 
 MK – za knjižnično gradivo – 353.437 EUR, 
 MKL sredstva Bukvarne za knjižnično gradivo – 45.804 EUR, 
 Podarjeno knjižnično gradivo in obvezni izvod –  136.496 EUR, 
 MZKŠ  za nabavo gradiva za OOK – 18.961 EUR, 

 Občina Vodice za nabavo gradiva – 4.956 EUR, 
 Občina Brezovica za gradivo – 23.132 EUR, 
 Občina Škofljica za nabavo gradiva – 28.507 EUR, 
 Občina Velike Lašče za nabavo gradiva – 11.450 EUR, 
 Občina Dobrova, Polhov Gradec za nabavo gradiva – 7.998 EUR, 
 Občina Ig za gradivo – 12.024 EUR, 
 Občina Horjul za gradivo – 5.127 EUR, 
 Občina Dol za gradivo – 17.079 EUR,  
 Odpisanega gradiva v letu 2013 je bilo za 751.449 EUR, kar ne zmanjšuje virov 

sredstev, zmanjšuje pa nabavno vrednost na eni in popravke vrednosti na drugi strani, 
 MOL nabava opreme  in investicijsko vzdrževanje 51.035 EUR, 
 Oprema nabavljena iz sredstev zunanjih občin – 7.503 EUR, 
 Sredstva Poslovnega izida  za nabavo OS in DI in investicijsko vzdrževanje  – 136.238 

EUR, 
 Amortizacija osnovnih sredstev in DI v letu 2012 je bila 694.664 EUR, 
 Vrednost inventurnih odpisov in mankov je bila 456 EUR. 



 

 

 
Ker smo velika knjižnica, imamo veliko opreme, ki je že v celoti odpisana in se še vedno 
uporablja. Gre predvsem za opremo manjših vrednosti, zato je ni smiselno ponovno 
ovrednotiti. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 je 221.757 EUR. 
 

 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA 
 
V  Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazujemo 
vrednost denarnih prilivov in denarnih odlivov v koledarskem letu, po predpisanih evidenčnih 
kontih. 
Izkaz se razlikuje od Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v vseh segmentih, 
kjer ni realiziranega priliva ali odliva: realizirani prihodki ali stroški, ki na 31.12. še niso plačani, 
amortizacija, odpisi in manki, ki so obračunske kategorije in nimajo spremljajočega denarnega 
toka ter kompenzacije plačil, kjer tudi ni denarnega toka. Močna postavka so odlivi sredstev 
poslovnega izida preteklega leta, ki so lahko vzrok negativnemu denarnemu toku, saj so bili 
prilivi ustvarjeni v letu nastanka poslovnega izida. 
 
 
Prihodki 
 
Prihodkov po načelu denarnih tokov je bilo v letu 2013  9.853.754 EUR. V letu 2012 je bilo v 
primerjavi z letom 2011 za 323.699 EUR manj prilivov na račun zmanjšanja proračunskih 
sredstev, v letu 2013 pa še dodaten padec prilivov za 259.116 EUR, kar pomeni da smo v 
dveh letih zgubili ca 580.000 EUR proračunskih sredstev. 
 
Prilivov iz naslova proračunskih dotacij je bilo za 9.835.992 EUR oz. 99,82 % vseh prilivov, od 
tega: 

 sredstva občinskih proračunov 8.314.041 EUR, 
 sredstva Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šolstvo in šport 507.269 EUR, 
 sredstva ZZP za javna dela še za december 2012 8.160 EUR, 
 sredstva JAK za projekte 12.000 EUR, 
 sredstva EU za izvajanje projektov 13.704 EUR. 

 
87,95% proračunskih sredstev oz. 8.650.452 EUR je bilo namenskih proračunskih sredstev za 
tekočo porabo, 1.185.540 EUR oz. 12,05 % je bilo namenskih sredstev za investicije. Slednja 
so bila porabljena za nabavo gradiva, nabavo opreme in za investicijsko vzdrževanje. 
 
Prilivov iz t.i. nejavnih sredstev za izvajanje javne službe (članarine, zamudnine itd., kar 
pridobimo od fizičnih oseb na blagajnah enot), je bilo v letu 2013 980.818 EUR oz. 9,95% vseh 
prilivov. V primerjavi z letom 2012 so padli za 4.466 EUR. 
 
Prilivov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je bilo 17.762 EUR, za 7.773 EUR več, kot 
v letu 2012, tako na račun prihodkov od najemnin poslovnih prostorov (povečanje za 5.740 
EUR), kot tudi zaradi prodaje naših proizvodov in storitev (povečanje za 1.935 EUR).    
 
 
 
 
 



 

 

Odhodki 
            
Odhodki po načelu denarnega toka (odlivi denarnih sredstev) v letu 2013 so znašali 9.904.310 
EUR. 
 
Od tega je bilo porabljenega za plače, prispevke in druge stroške dela 6.072.932 EUR oz. 
61,32 % vseh odlivov, 2.268.503 EUR ali 22,90 % vseh odlivov za tekoče delovanje (v znesek 
je vključenih 17.762 stroškov iz naslova prodaje na trgu), 5.941 EUR (0,06%) za zamudne 
obresti ob izplačilu razlike regresa za letni dopust za leto 2012 in 1.556.934 EUR, oz. 15,72%  
za investicije. 
 
V letu 2013 smo ustvarili negativen denarni tok v vrednosti 50.566 EUR, predvsem na račun 
porabe PI. 
 
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN OBVEZNOSTI je izkaz prejetih in danih posojil. 
MKL tovrstnih transakcij nima. 
 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV izkazuje 50.566 EUR 
zmanjšanja sredstev na računih, kar je posledica negativnega denarnega toka.  

 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV 
             
Izkaz prikazuje ustvarjene prihodke in odhodke, ki jih, skladno z zakonodajo, pripoznavamo po 
načelu obračunane realizacije. 
 
V letu 2013 je bilo ustvarjenih skupno 8.545.510 EUR prihodkov. V primerjavi z letom 2012 
so obračunani prihodki za 1,61 %, oz. 137.206 EUR nižji v primerjavi z letom 2012. 
 
Struktura prihodkov:   
  
Proračunska sredstva skupaj 7.550.373 EUR, kar je 88,23% vseh prihodkov. To so: 
       

 sredstva MOL za stroške dela, materialne stroške in projekte 6.894.240 EUR, 
 sredstva občin, kjer delujejo naše enote (Ig, Brezovica, Vodice, Velike Lašče, Škofljica, 

Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani in Medvode – slednji dve samo za 
stroške potujoče knjižnice) za plače in materialne stroške 442.449 EUR, 

 Sredstva MK za izvajanje nalog Osrednje območne knjižnice 51.798 EUR, 
 Sredstva MŠŠ za izvajanje dejavnosti projekta Borze znanja, Središča za samostojno 

učenje (SSU) in drugih izobraževanj 135.677 EUR, 
 Sredstva JAK za projekte izdaje Priporočilnega seznama mladinske literature, 

Strokovnih sred in izvedbe Mega kviza 12.000 EUR, 
 Sredstva EU za CVŽU, Lady Cafe in CMEPIUS za izobraževanje 14.209 EUR. 

 
V letu 2013 so bila proračunska sredstva za stroške dela nekaj nižja zaradi znižanja stroškov 
dela; nižja so bila tudi evropska sredstva za izvajanje projekta CVŽU. 
 
Prihodki projektnih sredstev se pripoznajo šele ob nastanku stroškov, ostala sredstva vodimo 
na kontih PČR in se s saldom prenašajo v naslednje obračunsko leto. 
 
Prihodki od izvajanja javne službe: članarine, zamudnine, odškodnine, rezervacije gradiva, 
ki jih bralci ne prevzamejo itd. po ceniku, ki ga sprejema svet knjižnice. Skupni znesek 940.404 
EUR, kar je 11 % vseh prihodkov v letu 2013. 
 



 

 

Strukturni deleži prihodkov iz nejavnih sredstev za izvajanje javne službe so: članarina 
47,06 %, zamudnina 43,79 %, ostali prihodki iz tega naslova 9,15 % (odškodnine, neprevzete 
rezervacije, uporaba računalnikov, medknjižnična izposoja, uporaba kavnih avtomatov, nabava 
in obdelava knjig za Knjižnico Dol, Knjižnico v MŠŠ, ZZB in druge). 
 
V primerjavi z letom 2013 je opazen rahel padec članarin za 3.398 EUR oz 0,70 % znižanje. 
Bolj izrazit je upad prihodkov od zamudnin, ki je 4,72 % oz. 20.322 EUR nižji v primerjavi z 
2012. Znižali so se tudi prihodki od oddaje  naših dvoran v najem iz 4.200 na 1.800 EUR. 
 
 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev – skupaj jih je 30.562 EUR oz. 0,36 % 
ustvarjenih prihodkov: 
Najemnine 19.799 EUR, prodaja artiklov 10.763 EUR, kotizacije za strokovno sredo 1.300 
EUR in sponzorska sredstva 300 EUR. Skladno z zakonodajo in Sklepom o ustanovitvi MKL 
sodi naša dejavnost v dejavnost opravljanja javne službe in je večji del naših prihodkov iz 
dejavnosti izvajanja javne službe, manjši del pripade na t.i. tržno dejavnost. 
 
V letu 2013 so bili to prihodki od najemnine dvoran v KOŽ in KB ter garaže na Poljanski, 
prodaje Priporočilnega seznama knjig za otroke, DVD »Knjiga te čaka, poišči jo«, nalepk 
»Zlata hruška«, piktogramov, igrice Deklica Delfina in obresti za sredstva vezanih depozitov. 
 
Iz tega naslova nimamo ustvarjenega presežka: sredstva od prodaje Priporočilnega seznama, 
Deklice Delfine, nalepk Zlata hruška in piktogramov so bila porabljena za stroške tiska, 
avtorskih honorarjev,vzdrževanje spletne strani, stroške materiala in distribucije. S prihodkom 
od najemnine dvoran krijemo stroške porabe energije, uporabe opreme in dela navzočih 
sodelavcev. Ker je stroškov iz naslova tržnega dela poslovanja več, kot ustvarjenega prihodka, 
tudi obresti porabimo za njihovo kritje. 
 
Finančni prihodki – obresti od sredstev na našem TRR pri UJP in obresti vezanih depozitov 
pri komercialnih bankah. Skupni znesek za leto 2013 je 12.805 EUR ali 0,15 % vseh prihodkov. 
Od tega so obresti vezanih depozitov 8.105 EUR, obresti sredstev na vpogled pri UJP pa 
4.700 EUR. 
 
Izredni prihodki:  tu gre predvsem za nakazilo odškodnine Zavarovalnice. Skupni znesek 
izrednih prihodkov je 11.366 € in predstavljajo 0,13 % vseh prihodkov. 
 
Stroškov v letu 2013 je bilo skupaj 8.323.753 EUR, kar je za 213.394 EUR manj kot v letu 
2012, predvsem na račun zmanjšanja stroškov dela za kar 208.892 EUR kot posledica 
državnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju. 
 
Stroški v 2013 so: 
Stroški plač, prispevkov na plače in drugi stroški dela 6.038 215 EUR, kar je 72,54 % 
vseh stroškov oz. 70,66 odstotni delež v celotnih prihodkih. Struktura stroškov dela: 

 Bruto plače 4.613.523 EUR, 
 Nadomestila plač 94.410 EUR ( 2% delež bolniških staležev), 
 Prispevki delodajalca 751.420 EUR, 
 Regres za prehrano med delom 174.067 EUR, 
 Refundacija stroškov prevoza na delo in z dela 157.676 EUR, 
 Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 49.563 EUR (50 % znižanje v 

primerjavi z 2012 zaradi ukrepov vlade), 
 Regres za letni dopust 172.177 EUR, od tega poračun regresa za 2012 88.029 EUR, 
 Jubilejne nagrade 9.818 EUR in 
 Odpravnine ob upokojitvi 15.561 EUR. 



 

 

Večji delež stroškov dela, 84,96 % oz. 5.129.992 EUR, nam financira Mestna občina Ljubljana, 
374.590 EUR oz. 6,20 % občine, za zaposlene v knjižnicah zunanjih občin sofinancerk, 
164.096 EUR oz. 2,72 % vseh stroškov dela pokrivamo iz projektnih sredstev OOK, Borze 
znanja, SSU in CVŽU, ostalih 369.537 EUR oz. 6,12 % pokriva knjižnica iz lastnih prihodkov. 
 
V letu 2013 smo izplačali 199.299 EUR bruto stimulacije iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu, kar je 4,32 % mase bruto plač. Dovoljena masa za leto 2013 je bila 224.091 EUR in ni 
presežena. 
 
Stroški materiala so bili 494.535 EUR oz. 5,94 % vseh ustvarjenih materialnih stroškov. 
Največji delež 205.932 EUR oz. 41,64 % vseh stroškov materiala zavzemajo stroški električne 
energije (stroški so višji za 17.481 EUR oz. 3,53 %  kot v 2012) . Na drugem mestu, 143.321 
EUR oz. 28,98 %,so stroški  kuriv in ogrevanja, ki pa so za 7.253 EUR nižji v primerjavi z 2012. 
Ostalo so stroški materiala za opremo gradiva 28.724,33 EUR, pisarniški material ter kartuše 
29.561 EUR, čistila in toaletni material (24.993) €), material za vzdrževanje (28.382 €) in še 
nekaj manjših stroškov drugih vrst materiala. 
 
Stroški  storitev skupaj znašajo 1.778.141 EUR oz. 21,37 % vseh materialnih stroškov. 
Najvišji je strošek najemnin poslovnih prostorov 660.412 EUR, kar je 37,14 % vseh stroškov 
storitev oz. 7,94 % vseh stroškov. Med stroški je drugi najvišji strošek čiščenja 197.856 EUR, 
sledijo strošek vzdrževanja 108.937 EUR, varovanja zgradb in prostorov 79.771 EUR, 
avtorskih honorarjev 64.225 €, študentskega dela 54.588 EUR, in ostali manjši zneski različnih 
vrst storitev. Med storitvami izpostavljamo strošek računalniških storitev za nadgradnjo 
sistema kartice Urbana v višini 45.164 EUR. 
 
1.685.174 EUR (74,15 %) stroškov materiala in storitev smo financirali iz sredstev lokalnih 
skupnosti, 27.629 EUR (1,22 %) iz projektnih sredstev in 559.873 EUR (24,63 %) iz lastnih 
prihodkov. 
 
Med ostalimi stroški so stroški obresti 5.941 EUR za poračun regresa 2012. 
  
 
V  Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazujemo presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 221.757 EUR, ki je nastal kot presežek sredstev lastnih prihodkov od izvajanja 
javne službe. 
 
Presežek bo namensko porabljen v okviru opravljanja knjižnične dejavnosti kot javne službe. 
 
 
 
Ljubljana, 3.2.2014 

 
 
Nataša Bajuk, 
vodja FRS MKL 
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0 UVOD  
 
 
Izboljševanje obstoječih storitev in razvoj novih v Mestni knjižnici Ljubljana poteka vseskozi, ne glede 
na sedanje razmere, seveda pa bi lahko bili v prijaznejši gospodarski situaciji naši načrti še bolj smeli. 
V letu 2013 so se nadaljevali trendi financiranja, ki so se začeli že leto poprej, namreč zniževanje 
sredstev za plače in nakup knjižničnega gradiva. Kljub temu je knjižnica poslovala stabilno in celo 
začela samostojno prenovo ene od svojih knjižnic. Tudi nakup knjižničnega gradiva se je zaradi nekaj 
prihranjenih sredstev v primerjavi z letom poprej povečal, tako da letos spet opazneje presegamo 
minimalne pogoje za letni prirast. Poslovno poročilo podrobno prikazuje, na katerih področjih je bila 
knjižnica zelo uspešna in na katerih nekoliko manj. Bralec, ki ga bo podrobneje prebral, bo lahko 
začuden, da smo na tako številnih področjih dosegli tako dobre rezultate. 
 
Knjižnico Šentvid moramo za normalno izvajanje dejavnosti nujno prenoviti čim prej, ker ni več 
izpolnjevala prostorskih pričakovanj. Zato smo jeseni 2013 pričeli njeno celovito prenovo, ki bo 
končana sredi tekočega leta, prinesla pa bo tudi prvo večjo spremembo v organizaciji posredovanja 
gradiva uporabnikom po več desetletjih. Gre za prvo uvedbo sistema RFID v MKL, ki ga bomo v 
naslednjem desetletju razširili na vse naše knjižnice, omogočil pa bo mnogo boljši nadzor nad 
knjižnično zbirko in samostojno izposojo in vračanje gradiva. Če bomo uspeli zagotoviti sredstva, 
bomo enak sistem uvedli tudi v Knjižnici Savsko naselje, kjer smo jeseni prejšnje leto prav tako začeli 
prenovo v sklopu sanacije celotne stavbe, ki jo izvaja MOL. Proti koncu leta smo začeli še tretjo 
prenovo, in sicer smo uredili novo učilnico Učnega centra MKL v prostorih Knjižnice dr. F. Škerla, ki bo 
zaključena v prvih mesecih tekočega leta. Pripravili smo tudi idejna načrta za Knjižnico Zalog in 
Knjižnico Rog, ki bosta zgrajeni šele v prihodnjih letih. Pripravili smo vse potrebno za ukinitev 
premajhne in obrabljene Knjižnice Brdo in namesto nje vzpostavili postajališče Potujoče knjižnice. 
 
V letu 2013 smo v MKL uvedli precej izboljšav naših storitev, temelječih na e-tehnologijah. Za 
zagotavljanje notranjih kontrol in nadzor nad izdatki je bila uvedena posebna e-aplikacija za interno 
naročanje, ki smo jo vsebinsko zasnovali v MKL, izvedel pa jo je zunanji izvajalec. Sami smo izpeljali 
testiranje aplikacije, sodelovali pri pripravi navodil, izobraževali zaposlene, pripravili predloge 
nadgradenj. Aplikacijo smo povezali z računovodskimi bazami podatkov, tako da je omogočen nadzor 
nad naročili in plačili in stopenjsko potrjevanje izdatkov. 
 
Mestno kartico Urbana kot člansko izkaznico MKL smo vzpostavili že sredi leta 2012, v preteklem letu 
pa smo izvedli njeno nadgradnjo, zlasti na področju varstva osebnih podatkov in omogočanja 
enostavne in prijazne uporabe. Ob koncu leta 2013 je kartico Urbana kot člansko izkaznico uporabljalo 
že čez 60.000 naših članov.  
 
V aprilu smo objavili popolnoma novo spletno stran MKL, ki je konec leta 2013 zaradi svoje kvalitete, 
obsega informacij, pregledne zgradbe, inovativnosti vsebin in tudi tehnologije zbudila precejšnjo 
pozornost med splošnimi knjižnicami. Opazili so nas tudi pri Gospodarski zbornici Slovenije in nam za 
najboljšo spletno stran v kategoriji spletnih strani državne in javne uprave, podelili nagrado za 
odličnost, Netko 2013. Novo spletno stran smo uspešno predstavljali in promovirali v knjižnicah, na 
konferencah in okroglih mizah  Dnevno smo skrbeli tudi za objave na omrežjih Facebook in Twitter, 
popestrili smo svoje objave na Pinterest-u in v letu 2013 posneli in objavili večjo količino posnetih 
prireditev, namenjeno vsem, ki se jih zaradi različni razlogov ne morejo udeležiti v knjižnicah. 
 
Leto 2013 zaznamuje tudi začetek redne uporabe aplikacije za beleženje informacij BELINFO, pa tudi 
E-učilnice kot orodja za samostojno učenje zaposlenih in uporabnikov MKL. Obe programski rešitvi 
smo razvili v knjižnici na podlagi naših izkušenj in seveda ciljev, ki jih želimo doseči. 
 
V letu 2013 je prišlo do bistvenega premika na področju izposoje e-knjig, ko smo se vključili v 
platformo Biblos-Lib Študentske založbe. Zaradi majhnega števila razpoložljivih e-knjig – skupno le 
500 naslovov, je bil to sicer bolj tehnološki kot vsebinski premik, a vendar pomemben za ponudbo 
vsebin na novem nosilcu v slovenskih knjižnicah, ker je bil zadovoljivo rešen problem zaščite pred 
nezakonito distribucijo. MKL je ena od osmih testnih knjižnic, ki so pol leta pred prehodom v redno 
uporabo s Študentsko založbo sodelovale pri optimizaciji platforme. Ključni prispevek knjižnic je 
povezava s sistemom Cobiss in razvoj administrativnega vmesnika za naročanje e-knjig. Knjižnice so 
sooblikovale tudi poslovni model in pogoje vključevanja v sistem. 
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Kot osrednja območna knjižnica smo izvajali naloge, ki so nam zaupane s funkcijo območnosti. V 
okviru sodelovanja v projektu Europeana Awareness sta bila uspešno izpeljana posebna dogodka 
»Dan spominov (Collection Day)« v MKL (Slovanski knjižnici) in Knjižnici Logatec, kjer smo zbirali 
dokumente in predmete iz obdobja prve svetovne vojne ter zapisovali z njo povezane zgodbe. Zgodbe 
so objavljene na portalih Europeana in Kamra. Knjižničarjem regije smo omogočili izobraževanje 
»Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov« ter delavnici »Dan spletnega anketiranja 2013 in 
»Priprava virtualne razstave«.  
 
MKL upravlja s knjižnično zbirko, ki je na dan 31.12.2013 obsegala 1.694.270 enot (2012: 1.668.624), 
od tega 1.459.288 knjig (2012: 1.441.182). Na novo smo pridobili 80.892 enot gradiva (2012: 78.984). 
Bistveno pri tem pa je, da smo dosegli 70.495 enot z nakupom, kar je precej bolje kot leto poprej 
(2012: 66.718), S tem je bil dosežen obseg 210 enot nakupa na 1000 prebivalcev, skupno z drugimi 
načini pa celoten prirast gradiva v obsegu 240 enot na 1000 prebivalcev. Skupni prirast gradiva 
obsega 15.522 naslovov, od tega z nakupom 8.777. S tem rezultatom smo glede obsega zadovoljni, 
pa tudi s številom novih naslovov, saj se je obseg novih naslovov v primerjavi s preteklim letom zvišal 
za 5,5%, kar bo v tekočem obdobju težko preseči.  
 
Nadaljevali smo tudi s popisi gradiva v posameznih knjižnicah, v letu 2013 smo opravili inventure v 
naslednjih knjižnicah: Knjižnica Dobrova, Knjižnica Šiška, Knjižnica Polhov Gradec, Knjižnica Črnuče, 
Knjižnica Frana Levstika in Knjižnica Ig. V popise je bilo vključeno 16% knjižnične zbirke. Skupni 
obseg odpisa je bil 63.467 enot gradiva, kar je pomembno prispevalo k izboljšanju aktualnost zbirk. 
 
Skupno število aktivnih članov se je v Mestni knjižnici Ljubljana zmanjšalo za 0,3% (2012: -0,6%), na 
drugi strani pa se jih je v knjižnico na novo vpisalo za 5,4% več kot leto poprej (2012: +17,7%). V letu 
2013 smo imeli 83.444 članov, kar je dober rezultat, saj je bilo težko preseči za skoraj petino povečan 
vpis iz prejšnjega leta. Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL), je aktivnih 
članov 25 % oz. 252 aktivnih članov na 1000 prebivalcev. 
 
Skupni obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2013 še vedno zelo velik, kar 1.650.025 uporabnikov 
je prišlo v MKL, a za 2,2 % nižji kot leta 2012. Število obiskov otrok mlajših od 15 let je bilo nižje za 
12,9 %, število odraslih pa je ostalo na podobni ravni. Opažamo, da poleg obiska upada tudi članstvo 
predšolskih in šolskih otrok, kar pripisujemo uvedbi urbane kot članske izkaznice, vendar pa si knjige 
otroci izposojajo bolj, filme in glasbo pa precej manj. Skupno število obiskovalcev prireditev in 
izobraževanj pa se je v letu 2013 povečalo za 8,5%.  
 
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in 
podobnih tehnologij za shranjevanje informacij na spletu. Po uveljavitvi zakona ni več mogoče 
zagotoviti verodostojnih podatkov o realnem spletnem obisku in uporabi spletnih storitev knjižnice. To 
se odraža tudi v statističnih kazalcih uporabe spletne strani MKL. Spletna anketa, ki smo jo izvajali 
med obiskovalci spletnega mesta MKL, je pokazala, da le 38,6 % vprašanih sprejme piškotke in 
nadaljuje z delom. Zato upravičeno sklepamo, da se je obisk spletnega mesta MKL v resnici povečal, 
saj rezultati ankete kažejo, da izmerjeno število obiskov predstavlja manj kot 40 % dejanskega obiska. 
 
V letu 2013 je izposoja gradiva na dom dosegla 4.705.492 enot in je manjša za 1,1 % kot leto poprej, 
spet na račun neknjižnega gradiva, to je filmov in glasbe, ki se vse manj izposojajo, saj so lahko 
dosegljivi na spletu. Izposoja knjig je bila višja za 0,3%, serijskih publikacij za 7%, neknjižnega gradiva 
pa nižja za 10,3%. Podrobnejši pregled deležev izposoje v letu 2013 pa kaže, da so si bralci v veliki 
meri izposojali prav knjige (84,4%), delež izposoje neknjižnega gradiva je bil le 13,6%, serijskih 
publikacij pa 1,8%. Tretjina na dom izposojenih knjig je bila namenjena otrokom, dve tretjini pa 
odraslim in tako razmerje vztraja že nekaj let. 
 
Posredovanje informacij je osnovna knjižnična storitev, namenjena uporabnikom, ki pa je doslej nismo 
merili. Informatorji so po oceni v preteklem letu bralcem posredovali 314.095 informacij o gradivu 
oziroma iz gradiva. Tokrat prvič objavljamo ta podatek, ker smo razvili lastno računalniško aplikacijo 
za beleženje informacij, ki smo jo v letu 2013 začeli uporabljati. Ocenjujemo, da je programska rešitev, 
ki je rezultat znanja naših zaposlenih, velika pridobitev za MKL.  
 
Tudi v letu 2013 smo skrbeli za naše uporabnike, zagotovili usklajeno poslovanje, nove storitve, 
kvalitetno kulturno ponudbo, možnosti brezplačnega vseživljenjskega učenja, enostavno uporabo 
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spletnih strani ter spletnih storitev. Vsakodnevno dopolnjujemo ponudbo kvalitetnih gradiv knjižnice na 
spletni strani in s tem vstopamo na področje svetovanja odraslim bralcem. Prireditve in izobraževanja 
so bile še posebej izbrane in vodene v štirih tematskih ciklusih: Varovanje okolja, Slovenija in EU, 
Eurobasket 2013 in Filmokult ob pričetku LetaKina v Kinodvoru. Izpeljali smo nekaj večjih prireditev, 
tudi v odprtem prostoru mesta. Dan MKL na Stritarjevi ulici smo obeležili z zaključkom projekta Mesto 
bere, pripravili kulturni program ter podelili nagrade za sodelujoče pri projektu Mesto bere (300 
obiskovalcev). Zaključna prireditev za Poletavce – poletne bralce je bila v znamenju Eurobasketa 2013 
in košarke ter je privabila kar 600 obiskovalcev. Na Knjižnem sejmu smo bili s svojo stojnico in Zlatimi 
hruškami ter brezplačnim vpisom otrok; sodelovali smo na Festivalu Bobri, s Potujočo knjižnico na 
Luninem festivalu, z delavnicami šaha za starejše na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, na 
delavnicah in brezplačnem vpisu študentov na Študentski areni, na sejmu Informativa. 
 
Prireditvena dejavnost MKL za odrasle je namenjena spodbujanju širših kulturnih vsebin, vendar 
največji pomen namenjamo literarnim vsebinam in promociji bralne kulture in knjige. Mesto bere ostaja 
naš osrednji projekt, ki je namenjen literarnim vsebinam in dogodkom, s katerimi s pomočjo bralnih 
skupin promoviramo branje kvalitetne domače in tuje literature. Projekt vključuje razmeroma malo 
dejanskih »tekmovalcev«, saj od njih zahteva aktivno sodelovanje, razmišljanje in celo pisanje o 
prebranih delih, a zelo povečuje izposojo in branost konkretnih priporočenih naslovov. To je naš 
paradni projekt, s katerim promoviramo kvalitetno branje, aktiviramo knjige v zbirki in je blagovna 
znamka MKL. 
 
Zaradi zanimivih tematskih sklopov in dobrega odziva naših uporabnikov smo občutno povečali tudi 
število strokovnih predavanj. Število ostalih prireditev smo ohranili na približno enakem letnem nivoju, 
zaradi zmanjšanja sredstev, ki jih namenjamo prireditvam, pa smo zmanjšali število razstav. 
Povprečen obisk prireditev se je glede na preteklo leto povečal za približno 2 %. Zelo smo se posvetili 
uram pravljic ter prenovili celoten sistem pravljičarstva v MKL ter poenotili njegovo grafično podobo, 
kar je zelo povečalo obisk otrok. Izvedli smo 762 ur pravljic, ki jih je obiskalo 12.682 otrok!  
 
Izobraževalna vloga MKL je ena od štirih vlog, ki jih ima  splošna knjižnica v lokalnem okolju. To vlogo 
v MKL izpolnjuje zlasti Center za vseživljenjsko učenje, ki vključuje številne vsebine in oblike dela na 
področju individualnega vseživljenjskega učenja. To področje dela v MKL intenzivno razvijamo, ker 
opažamo, da se ljudje želijo učiti po lastnem učnem tempu, tudi če za to ne prejmejo potrdila o 
pridobljenem znanju. Gre za učenje za potrebe vsakdanjega življenja. V primerjavi z letom 2012 smo v 
letu 2013 povečali število izobraževanj za odrasle za 14%, število udeležencev pa za 16 % . 
 
V Slovanski, centru za domoznanstvo MKL, smo pripravili dve novi veliki domoznanski razstavi: 
Založnik Lavoslav Schwentnerju v juniju in Kolodvorska ulica »Od popotništva do kina« v septembru.  
S slednjo smo intenzivno sodelovali s Kinodvorom pri obeležitvi Leta kina. Cikel  domoznanskih 
filmskih srečanj »Ljubljana v gibljivih slikah« smo realizirali v aprilu z Urbančevo hišo - 
Centromerkurjem, v juniju s Cukrarno ter v oktobru z ljubljanskmi Kolizejem. Izvedli smo tudi odmevno 
razstavo dela donacije dr. Martina Žnideršiča »Karoly Andrusko, največji umetnik miniaturne knjige«, 
ki jo je odprl donator s predavanjem. Ob tej priložnosti smo izdali obsežen katalog, ki prinaša vseh 270 
miniaturk tega avtorja. 
 
Program Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, njena redna dejavnost kot tudi 
njeni projekti, segajo tudi na nacionalni nivo. Ob Prazniku zlatih hrušk je MKL skupaj s slovensko 
sekcijo IBBY podelila znake in priznanja Zlata hruška najboljšim knjigam, letos v okviru 29. 
slovenskega knjižnega sejma. Na dogodku je bil prisoten tudi svetovno znani pisatelj Patrick Ness, 
prejemnik enega od priznanj – v kategoriji prevedena mladinska knjiga. Skozi vse leto 2013 smo 
pripravljali Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013, ki je izšel z naslovom Ekvilibristika 
branja. Pionirska MKL je za svoje strokovno delo prejela Priznanje Slovenske sekcije IBBY za leto 
2013. 
 
Na koncu tega poročila lahko bralec prebere še informacije o številnih projektih, ki jih je knjižnica 
izvajala skozi vse leto 2013 in so bili namenjeni najrazličnejšim ciljnim skupinam in delovnim 
področjem. Kakor smo zapisali že v predhodnem letnem poročilu, vse zaznamujejo inovativen pristop, 
ciljna usmerjenost in skupinski način dela. Projekti poleg rednega programa dela prikazujejo MKL v 
njeni želji po ustvarjanju dodane vrednosti in »iskanju poti do storitev prihodnosti«, kot smo zapisali v 
naši viziji. 
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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, Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Strategiji razvoja slovenskih 
splošnih knjižnic 2013-2020 ter Strategiji razvoja kulture v MOL 2012-2015. 
 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 
1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08 in 105/08) 
2. 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) 

3. Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
4. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–ZUJIK UPB1, 56/08 

in 4/10 in 20/11, 100/11) 
5. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami) 
6. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) 
 
Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 
1. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami) 
2. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami in dopolnitvami) 
3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06) 
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08) 
5. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 s spremembami in dopolnitvami) 
8. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/04 s spremembami in 

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

dopolnitvami 
10. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami) 
11. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami in dopolnitvami) 
12. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 
 
Delovanje knjižnice urejajo tudi interni akti, npr.: 
1. Pravilnik o računovodstvu MKL, 2011  
2. Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL, 2009 
4. Pravilnik o poslovanju MKL, 2012 
5. Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, 2012 
6. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 
7. Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 
8. Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009  
9. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 
10. Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 
11. Pravilnik o oddaji javnih naročil malih vrednosti v MKL, 2010 
12. Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL, 2010 
13. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter za 

odpravo njegovih posledic, 2010 
14. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 
15. Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, 2011 
16. Sklepi sej sveta MKL 
17. Sklepi sej strokovnega sveta MKL 
18. Sklepi sej strokovnega kolegija 
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2 FUNKCIJE KNJIŽNICE 
 
- MKL je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL 

(282.994  prebivalcev) 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 
(47.846  prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami. Za Knjižnico Jurij Vega (občina Dol pri Ljubljani, 
5.666 prebivalcev) izvaja nabavo in obdelavo gradiva. 

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (558.441 prebivalcev), v 
kateri deluje poleg MKL še osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Matična 
knjižnica Kamnik, Knjižnica Logatec, 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 knjižnica – Center za domoznansko dejavnost 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 
 
Mestna knjižnica Ljubljana bo v svojem lokalnem okolju uresničevala kulturno, informacijsko, 
izobraževalno in socialno vlogo in s tem aktivno sooblikovala slovenski knjižnični sistem. 
 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva bo knjižnica načrtovala uravnoteženo 
mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč in tako zagotavljala boljšo dostopnost knjižničnih 
storitev, postopoma tudi s profesionalizacijo manjših krajevnih knjižnic v mreži MKL. 
 
Z izvajanjem nalog osrednje območne knjižnice bo spodbujala razvoj splošnih knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji ter sodelovanje med njimi. 
 
S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno, pestro  in aktualno 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.  
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala  gradivo in informacije o svoji lokalni skupnosti 
in s tem ohranjala lokalno dediščino. 
 
Še posebej bo oblikovala zbirko gradiva in informacij ter razvijala storitve za ranljive skupine 
prebivalstva (starejši, etnične skupine, brezposelni, socialno ogroženi, uporabniki s posebnimi 
potrebami). 

Knjižnica bo nadgradila učinkovito poslovanje z uporabniki z možnostjo vračanja gradiva v drugi 
knjižnici, enotno vstopno info točko, storitvami za samostojno uporabo knjižnice ter uvajanjem novih 
tehnologij za avtomatizacijo procesov in enostavno komunikacijo z uporabniki. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi izhodišči 
bo razvijala storitve, ki bodo relevantne za vse skupine prebivalcev in jih bodo ti potrebovali pri delu, 
učenju, raziskovanju, medgeneracijskem sodelovanju ali v prostem času kot navdih za lastno 
ustvarjalnost. 
 
Fizični prostor knjižnice bo postal ena od »storitev« knjižnice, ki ponuja kulturne, socialne in 
vseživljenjske priložnosti in nagovarja uporabnike k obisku in uporabi. 
 
Kot virtualna knjižnica bo omogočala dostop do določenih storitev kadarkoli – 24/7 in kjerkoli – dostop 
na daljavo. Spletna stran knjižnice bo postala osrednja informacijska točka za dostop do e-vsebin. 
Gradila bo podatkovne zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za promocijo lokalne zgodovine. 
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo spodbujala 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, tudi s programsko shemo THL kot 
referenčnega prostora za književnost in knjigo. 
 
Knjižnica se bo vključevala v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov neformalnega  
izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov. Ob podpori napredne informacijsko-
komunikacijske tehnologije bo razvijala različne oblike znanja za vse starostne in socialne skupine 
prebivalcev. 
 
Z novimi oblikami komunikacije z uporabniki (socialna omrežja, upravljanje odnosov z uporabniki ) si 
bo knjižnica prizadevala  za tesnejši in bolj dinamičen stik z uporabniki. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice prinaša okolju. 
Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami ter aktivno 
sodelovala  z drugimi knjižnicami in ustanovami, povezanimi z bibliotekarsko in informacijsko stroko. 
Možnosti za razvoj bo iskala tudi v sodelovanju z domačimi in tujimi organizacijami prek vključevanja v 
partnerstva in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih. 
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Knjižnica bo imela razvito notranjo organizacijo 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 z lastnim učnim centrom imela vzpostavljen sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
za delo v knjižnici in bo imela prek kompetenčnih centrov priložnost izmenjave znanj z drugimi 
slovenskimi knjižnicami. 
 
Z izgradnjo notranje kulture (družinam prijazna in trajnostno naravnana organizacija) bo utrdila 
pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 
 
Z novimi oblikami dejavnosti, kot sta trženje nekaterih storitev in založništvo, si bo prizadevala 
povečevati delež lastnih sredstev.  
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4 LETNI CILJI MKL V LETU 2013 
 
 
Program dela MKL je v letu 2013 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se 
odražajo v posameznih vsebinskih sklopih. 
 
Letni cilji 2013 so bili: 
 
Na področju organizacije delovanja: 

- izpopolnjevanje knjižnične mreže, prenova in modernizacija prostorov in opreme, 
- preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov (oddelki 

za multimedijo, za mladostnike, za družine in prostori za študij), 
- pregled in analiza postajališč potujoče knjižnice s ciljem optimizacije njenega delovanja, 
- razvoj in nadgradnja mestne kartice Urbana kot članske izkaznice in kot plačilnega sredstva 

za uporabniške storitve MKL, 
- predstavitev novosti MKL slovenskim knjižničarjem na  Dnevu novosti, 
- uvedba modela stalnega strokovnega izpopolnjevanja (SSI) za zaposlene v knjižnici, 
- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih knjižnic, 
- poudarek na oblikovanju prireditev in izobraževanj v lastni produkciji knjižnice, 

 
Na področju internih aktov: 

- pregled in poenotenje delovnih procesov za bolj učinkovito poslovanje knjižnice. 
 
Na področju strokovnega dela knjižnice: 

- vzdrževanje obsežne, pestre in aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine 
Ljubljana in širšega območja, 

- izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva, tudi za posebne potrebe uporabnikov z 
oblikovanjem posebnih knjižničnih zbirk in virov, 

- uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v drugi knjižnici v mreži MKL in 
dostave gradiva proti plačilu (na dom, v službo), 

- delovanje spletne strani knjižnice kot osrednje informacijske točke za dostop do e-vsebin za 
različne starostne skupine (otroci, mladostniki, odrasli in starostniki), 

- aktivna prisotnost MKL na vseh aktualnih socialnih in promocijskih spletnih omrežjih, 
- storitve za ciljne skupine: družine, etnične skupnosti in ženske 45+ ter storitve, ki povezujejo 

različne generacije, 
- izvedba projektov spodbujanja branja za vse starostne skupine prebivalcev in aktiviranje 

knjižničnega gradiva na spletni strani (Priporočamo), 
- program Poletne knjižnice za otroke in družine za kvalitetno preživljanje prostega časa in 

priprava paketov gradiva za poletno branje s poenoteno promocijo za vse knjižnice MKL,  
- vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature, 
- usklajena ponudba za vse prebivalce s tematskimi trimesečnimi sklopi prireditev in 

izobraževanj, 
- oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov ter 

krepitev vključitve zaposlenih v procese izobraževanja uporabnikov, 
- obveščanje in prenos znanja med zaposlenimi prek rednih objav na intranetu, pisanja blogov 

in tvitov,  
- ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb izdajanje 

serijske publikacije, dediščina za družine), 
- vključevanje knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL, 
- programsko sodelovanje pri praznovanju 90-letnice Kinodvora. 
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5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
 
5.1 Organizacija in interni akti 
 
V letu 2013 smo začeli izvajati novi Strateški načrt MKL za obdobje 2013-2016 s šestimi strateškimi 
področji: Mesto bere, gleda in posluša: upravljanje knjižnične zbirke, Knjižnica na daljavo: virtualna 
knjižnica MKL, Vidna knjižnica: sodelovanje in promocija za aktivno udeležbo knjižnice v okolju, 
Aktivna knjižnica: notranja organiziranost in kadri ter »Knjižnica plus«: razvoj za knjižnico prihodnosti. 
V okviru posameznih strateških področij smo že zabeležili nekatere dobre rezultate, npr.: 

- uveljavitev nove postavitve gradiva v otroških oddelkih mreže MKL 
- urejanje prostorov za delovanje Učnega centra 
- razvoj posebnih knjižničnih zbirk za etnične skupine (postopno za področji gradiva v srbskem 

in albanskem jeziku) 
- zagotavljanje dostopnosti izobraževanj za vse prebivalce (deloma, npr. e-učilnica) 
- profiliranost ponudbe izobraževanj (za brezposelne, za ženske 45+) 
- oblikovanje aplikacije za spremljanje izobraževanj 
- usposabljanje skupine zaposlenih, ki izvajajo izobraževanja za uporabnike 
- uvedba storitve »kulturna dediščina za družine« 
- uvedba vmesnika Album Ljubljane 
- razvoj aplikacije in uvedba beleženja posredovanih informacij 
- priporočanje gradiva na spletni strani MKL 
- izboljšanje dostopa do interneta za vse prebivalce (uvedba brezžičnega dostopa v vseh 

knjižnicah) 
- vzpostavitev digitalizacije vhodnih in izhodnih dokumentov 
- storitve s področja promocije 
- usposabljanje informatorjev za svetovanje uporabnikom 
- razvoj sistema za samostojno učenje zaposlenih (e-gradiva) 
- razvoj blagovnih znamk MKL (Zlata hruška, Ciciuhec, Poletavci, Mesto bere) 
- izdajanje domoznanske serijske publikacije  
- začetek obnove knjižnic Šentvid in Savsko naselje itd. 

Zaradi potreb delovnih procesov se spreminjajo tudi kadrovske potrebe, zato je bilo sprejetih nekaj 
dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Ta dokument je vsako leto 
podvržen dopolnitvam in spremembam, ki so odraz novih potreb v delovanju naših knjižnic in služb.  
 
Nadzor finančnega poslovanja, transparentno javno naročanje ter zniževanje materialnih stroškov so 
bile stalnice tudi v letu 2013, tako kot že vsako leto poprej. Izvedeni so bili ukrepi, ki so nam bili 
priporočeni v okviru notranje revizije, dopolnjeni nekateri pravilniki in izdani organizacijski sklepi. 
Interni akti in posamični sklepi namreč pomembno prispevajo k zmanjševanju tveganja za nepravilno 
ali netransparentno delovanje knjižnice.  
 
V letu 2013 so bili sprejeti ali dopolnjeni naslednji interni akti: 
 
Sklep o uvedbi tabel za sprotno beleženje prireditev in izobraževanj 29.1.2013 
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva 19.2.2013 
Navodila za pripravo in objavo vsebin na spletnih straneh MKL Maj 2013 
Sklep o spremembah sklepa o videonadzoru knjižnic 7.5.2013 in 

5.6.2013  
Navodilo za delo z aplikacijo Vasco naročanje 24.10.2013 
Sklep o postopkih kontroliranja prejetih računov in odobravanja naročil in plačil 18.9.2013 
Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vrstah, številu in uporabi 
pečatov MKL 

3.12.2013 

Sklep o načinu obračuna plač 10.12.2013 
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5.2 Strokovna dejavnost knjižnice 
 
Uspešnost izvajanja knjižnične dejavnosti v MKL se izraža v številnih kazalnikih, ki jih lahko 
spremljamo neposredno v sistemu COBISS in v računovodskem sistemu MKL, zato jih predstavljamo 
skupaj v naslednji tabeli. Pri večini kazalnikov se nam letos kažejo nekoliko slabši rezultati, vendar 
podroben pogled na posamezno vsebinsko področje pokaže, da ima vsak negativni kazalnik razložljiv 
vzrok in večinoma ne pomeni resničnega znižanja obsega dejavnosti. Komentarji in obrazložitve 
doseženih rezultatov sledijo v nadaljevanju v poglavju 7: ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 
ciljev in pri poročanju o izvedbi posamezne strokovne dejavnosti. 
 
Kazalniki uspešnosti 
Kazalniki uspešnosti 2009 2010 2011 2012 2013 % 
Število članov 87.444 83.877 84.247 83.704 83.444 -0,31% 
Število novo vpisanih članov 15.559 11.013 10.761 12.663 13.349 5,42% 
Število obiskov* 1.558.633 1.607.225 1.641.966 1.699.499 1.702.454 0,17% 
Virtualni obiski knjižnice – 
domača stran 

412.066 672.464 705.002 755.403 457.160 -39,48% 

Izposoja 4.889.162 4.716.966 4.720.205 4.759.762 4.705.492 -1,14% 
Medknjižnična izposoja 1.750 1.838 1.888 1.974 1.792 -9,22% 
Transakcije  4.923.360 4.795.310 4.801.273 4.847.262 4.808.928 -0,79% 
Posredovanje informacij - - - - 314.095 - 
Prireditve in izobraževanje 3.652 3.240 3.211 3.590 3.555 -0,97% 
Ure odprtosti enot 60.053 58.675 58.285,50 62.173,50 61.583 -0,95% 
Zaloga knjižničnega gradiva 1.586.480 1.613.357 1.656.637 1.668.624 1.694.270 1,54% 
Prirast gradiva 90.531 90.724 90.567 78.984 80.892 2,42% 
Obrat gradiva 3,08 2,92 2,849 2,853 2,798 -1,91% 
Povprečna cena gradiva 18,99€ 19,15€ 18,35€ 18,71€ 18,65€ -0,32% 
Število naročenih elektronskih 
virov  

8 10 10 9 8 -11,11% 

- od tega dostopnih na 
daljavo 

5 6 8 8 7 -12,50% 

Število dostopov do naročenih 
elektronskih virov 

3.012 13.947 15.097 16.987 19.757 16,31% 

- od tega dostopov na 
daljavo 

1.810 6.318 10.927 11.573 9.355 -19,17% 

* Podatek izraža število vseh obiskov, ki jih dobimo z izdelavo statistike obiska za tipični delovni teden, kakor to omogoča 
COBISS. 

 

5.2.1 Knjižnična mreža in prostor 

 
V letu 2013 so bile izvedene številne prostorske izboljšave ter dopolnitve opreme in IKT v  knjižnicah 
MKL, v dveh knjižnicah izvajamo popolno prenovo prostorov, medtem ko druge širitve prostorskih 
kapacitet MKL za zdaj ostajajo predvsem na idejnih izhodiščih, ker so odvisne od zmožnosti 
ustanovitelja v trenutnih gospodarskih razmerah: 
- Zaradi prenove celotne stavbe se je v letu 2013 začela prenova Knjižnice Savsko naselje z 

geslom »Most med generacijami«, ki se bo zaključila v letu 2014.   
- V letu 2013 se je začela prenova Knjižnice Šentvid z geslom »Zelena knjižnica«, ki se bo 

zaključila v prvi polovici leta 2014. 
- V letu 2013 je bil pripravljen idejni načrt za vzpostavitev Knjižnice Zalog z geslom »Zakladi 

Zaloga« na novi lokaciji. Gradnja poslovno- upravnega centra Zalog se bo pričela v letu 2014. 
- V letu 2013 je bil pripravljen idejni načrt za novo Knjižnico Rog v okviru Centra Rog z geslom »Od 

izdelave koles do izposoje knjig«. Predviden začetek obnove je leto 2015. 
- Knjižnica Gameljne: konec leta 2013 so ponovno stekle aktivnosti za gradnjo večnamenskega 

objekta in vzpostavitev Knjižnice Šmartno.  
- V letu 2013 je bil pripravljen Elaborat o ukinitvi knjižnice Brdo in vzpostavitvi postajališča Potujoče 

knjižnice z uveljavitvijo 01.01. 2014.  
- Z Javnim stanovanjskim skladom MOL smo pričeli pogovore o zagotovitvi novih prostorov za 

Knjižnico Polje v soseski Polje IV (začetek gradnje je predviden do pomladi 2015). 
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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 Slovanska, 
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 
 
Knjižnični prostor 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Savsko naselje 
Knjižnica Savsko naselje je zaradi prenove stavbe zaprta od 16.08.2013. Prenova bo trajala 
predvidoma do junija 2014. Knjižnica bo poleg prenovljenega prostora pridobila nekaj (13,25m2) 
dodatne površine za otroško igralnico. V letu 2012 je bil pripravljen idejni načrt za prenovo »Babi, 
preberi nam pravljico: Knjižnica Savsko naselje – most med generacijami«. 
Knjižnica dr. Franceta Škerla 
Adaptirali smo prostor v prvem nadstropju knjižnice, kjer bo v začetku leta 2014 pričela delovati nova 
učilnica Učnega centra MKL. 
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Knjižnica Črnuče 
MOL pripravlja dokumentacijo za prenovo stavbe, v kateri deluje Knjižnica Črnuče. Načrtujemo 
povečanje knjižnice na isti lokaciji. 
 

Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Zaradi aneksa, sklenjenega z Zavodom En Knap julija 2013, je Bralnica za uporabnike knjižnice na 
voljo samo še od ponedeljka do srede. Ostale dni v tednu jo občasno uporablja Zavod En Knap za 
izvajanje svoje dejavnosti.  
Zaradi zamakanja v prostore knjižnice smo jeseni zamenjali tri steklene strešne kupole. V internih 
prostorih smo zamenjali tekstilne talne obloge. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 
Za bolj pregledno postavitev gradiva smo posodobili skladišče Mediateke. 
Knjižnica Nove Poljane 
V knjižnici smo povečali kapacitete spodnje etaže z montažo cca 30m novih polic. S povečanimi 
kapacitetami je knjižnica bolj urejena in prijazna uporabnikom. 
 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šentvid 
V oktobru 2013 smo začeli s prenovo Knjižnice Šentvid. V depo smo preselili vse gradivo in tehnično 
opremo. V novembru in decembru so potekala obnovitvena gradbena dela. 
 
Slovanska knjižnica  
V letu 2013 je bila stavba na Einspielerjevi 1 v celoti izmerjena za etažni načrt in izveden je bil vpis 
vseh pripadajočih delov v zemljiško knjigo. Uspešno je bil izveden projekt zmanjševanja vlažnosti v 
skladiščnih prostorih, pripravili pa smo tudi izhodišča za končno sanacijo klimatskih pogojev za 
varovanje gradiva. 
 

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). Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL enotno ureja odprtost knjižnic v mreži 
MKL glede na njihovo velikost. 
Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti 
 
Ocenjujemo, da so bile enote MKL v letu 2013 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 2013 so bile 
knjižnice odprte po poletnem delovnem času.  
 
MKL je bila v letu 2013 odprta 61.583 ur, kar je za 1 % manj kot leta 2012; razlika je posledica 
zaprtosti Knjižnice Šentvid (od 21. 10. 2013) in Knjižnice Savsko naselje (od 16. 08. 2013) zaradi 
prenove. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Zaradi aneksa, sklenjenega z Zavodom En Knap v juliju 2013, je Bralnica v Knjižnici Jožeta Mazovca 
od 01. 09. za uporabnike na voljo le od ponedeljka do srede. Odprtost Bralnice je bila zato 499 ur 
manjša kot odprtost ostalih oddelkov knjižnice. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Horjul  je od 27. 08. 2013 dalje nadomestila odprtost ob ponedeljkih z odprtostjo ob torkih ob 
istih urah.   
 
Potujoča knjižnica 
Potujoča knjižnica je odprta za uporabnike na postajališčih vsak dan popoldan, od ponedeljka do 
petka, ter ob nedeljah dopoldan enkrat mesečno, skupaj 840 ur na leto. Približno 40 ur na leto je 



17 
 

odprtosti za prireditve, obiske vrtcev, projekte in ostalo promocijsko dejavnost. Skupna odprtost 
Potujoče knjižnice je bila 880 ur. Zaradi okvar vozila, razmer na cestah ali bolniške odsotnosti tereni 
niso odpadali, ker smo jih nadomestili v drugem terminu. 
 
Trubarjeva hiša literature 
V letu 2013 je Trubarjeva hiša literature obratovala v času od torka do petka med 10.00 in 18.00 uro 
ter v času trajanja prireditev – večerne se zvečine pričenjajo ob 19.00 – kar pomeni približno 50 ur 
tedensko. V poletnem času, natančneje od 3. julija do 16. avgusta, je bila THL zaprta. Ob sobotah je 
bila THL, v nasprotju z letom 2012, zaradi kadrovskih omejitev zaprta, odpirali smo jo le za 
organizirane skupine in večerne dogodke. 
 

5.3 Dejavnosti knjižnice 
 

5.3.1 Razvoj in območnost 

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

in obdelala statistične podatke in opravila analize anket.  
- Razvila in nadgradila je mestno kartico Urbana kot člansko izkaznico MKL. 
- Sodelovala je pri pripravi javnih razpisov.  
- Knjižnicam je zagotavljala pomoč pri nadgradnji obstoječih knjižničnih storitev in načrtovala nove 

storitve in dejavnosti.  
- S CVŽU je pripravila Model stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih v MKL. 
- Zaposlenim in uporabnikom je nudila pomoč in jih izobraževala. 
- Vodila in sodelovala je v različnih delovnih skupinah. 
- Pripravila je model promocijske predstavitve MKL v občinah pogodbenih partnericah. 
- Sodelovala je pri vključevanju knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL. 
 
 
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 
in za uresničevanje ciljev Strateškega načrta 2013-2016. Pripravili smo promocijsko brošuro SN 2013-
2016 »Poti do storitev prihodnosti« in »Paths towards services of the future« v angleškem jeziku. 
 
Naloga SRO je tudi priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2013 smo pripravili: polletno poročilo o 
delu 2013, letno poročilo o delu 2012, program dela 2014 ter zbirnik statističnih podatkov 2012 in 
meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 2012 za CeZaR ter 
sodelovali pri pripravi promocijskega poročila MKL za leto 2012. 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. 
 
- SRO je koordinirala prijave na lokalne in nacionalne razpise MOL, MK, MIZŠ, JAK. 
- Vodili smo uvedbo mestne kartice Urbana kot članske izkaznice MKL. 
- Koordinirali smo projekt CVŽU LUR (ESS).  
- Skrbeli smo za izvajanje beleženja informacij v mreži MKL in opravili anketo med zaposlenimi o 

zadovoljstvu z aplikacijo, aplikacijo smo implementirali v Mestno knjižnico Grosuplje.  
- Z raziskavo zunanjega okolja, podatki o delovanju, zasnovi knjižnice in seznamom IKT smo 

sodelovali pri pripravi idejnih načrtov za Knjižnico Zalog in Knjižnico Rog. 
- Sodelovali smo pri postopkih ukinitve Knjižnice Brdo in vzpostavitve postajališča Potujoče 

knjižnice. Pripravili smo komunikacijski načrt za vključevanje lokalne skupnosti v načrtovanje nove 
Knjižnice Zalog in njenih storitev.  

- Sodelovali smo pri zasnovi in izdelavi nove spletne strani MKL.  
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- Vodili smo projekte: Prostorska analiza knjižnične mreže MKL; Nadgradnja sistema Urbana; Info 
točka za e-gradiva javnih oblasti; Usposabljanje informatorjev za svetovanje uporabnikom; Katalog 
IKT znanj; E-priročnik strateško načrtovanje; Pametne finance; Urica z e-bralniki in e-knjigami.  

- Izvedli smo promocijsko predstavitev MKL v občini Vodice. 
- Aktivno smo sodelovali pri izvajanju projekta Lady cafe in projekta NAPLE sister libraries ter pri 

pripravi prijave Izobraževanja knjižničarjev za delo z brezposelnimi LinkINjob na razpis programa 
Vseživljenjsko učenje. 

- Pripravili smo prijavo na razpis MOL za organizacijo posvetovanja 2014 »Knjižnica, srce mesta: 
Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic«. 

- Organizirali in vodili smo strokovne obiske študentov Oddelka za bibliotekarstvo, predstavnikov 
mesta Vara (Švedska) in študentov bibliotekarstva iz Münchna. 

- Sodelovali smo na predstavitvah poročila 2012 in delovnega načrta 2013 v vseh območnih 
enotah. 

- Z mentorskim delom smo prispevali pri oblikovanju in izvedbi obvezne delovne prakse za študente 
bibliotekarstva.  

- Skrbeli smo za preglede dnevnikov vpogledov v osebne podatke. 
- V vseh območnih enotah smo predstavili novo spletno stran knjižnice.  
- Pripravili smo promocijski videoposnetek o zagovornikih MKL. 
- 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 testno verzijo e-učilnice MKL. 
- Pripravili in izvedli smo izobraževanja za zaposlene: Aplikacija za interno naročanje, Virtualne 

razstave, Nadgradnja Urbane; urejali in objavljali smo vsebine na novi spletni strani. 
- Pripravili smo predstavitve uporabe portala Biblos Lib; sodelovali smo pri pripravi in izvedbi 

predstavitve novosti v knjižnici »April v MKL«. 
- Na nacionalnem nivoju smo sodelovali pri pripravi modela kompetenčnih centrov (NUK), delovni 

skupini za interoperabilnost Digitalne agende na področju kulture pri MzK, strategiji razvoja OOK 
do leta 2020.  

- Izvedli smo predstavitev elektronskih bralnikov in elektronskih knjig na Dnevu MKL, sodelovali s 
prispevkom na Forumu za obiskovalce Slovenskega knjižnega sejma. 

- Z recenzijami smo sodelovali z revijo Knjižnica.   
 
S predavanji in prispevki smo sodelovali na NAPLE konferenci (Milano, Italija), okrogli mizi Društva 
hrvaških knjižničarjev (Gradska knjižnica Zagreb, Hrvaška), kongresu ZBDS (dva prispevka), na 
strokovnem seminarju Sekcije za šolske knjižnice pri ZBDS, strokovnem posvetu specialnih knjižnic in 
Društvu bibliotekarjev Celje (dva prispevka). 
 
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 2013: 
Redno delo oddelka: 
- vzdrževanje strežniške strojne in programske opreme, 
- vzdrževanje spletnih strežnikov in spletnih strani, 
- vzdrževanje mrežne opreme, 
- sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri vzdrževanju strežniške strojne in programske ter mrežne 

opreme, vzdrževalci telefonije ipd., 
- sodelovanje z zunanjimi partnerji (nakup računalniške, mrežne, programske, telekomunikacijske 

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

- sodelovanje z Izumom pri nadgradnji COBISS2 in COBISS3, 
- sodelovanje na nacionalnem nivoju v delovni skupini informatikov OOK, 
- izvajanje javnih naročil za nakup opreme na področju IKT, 
- vzdrževanje računalnikov in periferne opreme, 
- servis računalnikov in periferne opreme, 
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- čiščenje IKT opreme, 
- skrb za video nadzorne sisteme v mreži knjižnic MKL, 
- vzpostavitev novih delovnih mest za zaposlene, uporabnike, info terminale, 
- stalna podpora zaposlenim preko sistema Helpdesk in dežurnega telefona v času  
- odprtosti knjižnic, 
- priprava gradiv za izobraževanje zaposlenih in izobraževanje zaposlenih, 
- priprava gradiv za izobraževanje uporabnikov in izobraževanje uporabnikov, 
- priprava delovnega okolja za novo zaposlene, zaposlene, ki menjajo delovno mesto ali ob 

prenehanju delovnega razmerja (vnos uporabniških imen, pravic), 
- seznanjanje z novostmi na področju IKT,  
- sodelovanje v delovnih skupinah (priprava idejnih načrtov za knjižnice, izposoja gradiva, uvedba 

e-knjige), 
- nadzor dela zunanjih izvajalcev pri prenovi enot na področju IKT in fizičnega varovanje, 
- priprava statistik in poročil o delovanju oddelka, 
- reorganizacija dela v oddelku – pisanje tedenskega načrta dela in tedenskega poročila 

načrtovanega dela,  
- skrb za zmanjševanje stroškov na področju najema zunanjih storitev (sprememba telefonskih 

naročnin za mobilne telefone, zmanjšanje stroškov najema fotokopirnih strojev), 
- podpora delovnim procesom zaposlenih, 
- podpora delovanju kritične in druge programske opreme in servisov (COBISS2, COBISS3, Vasco, 

Urbana, MYPC, Papercut, Eduroam/Libroam, Izterjava gradiva, Time&Space, PIF, Biblos), 
- tehnična podpora na prireditvah, 
- priprava, podpora in priprava statistik pri inventuri gradiva, 
- sodelovanje pri inventuri osnovnih sredstev, 
- sodelovanje pri računovodski inventuri, 
- sodelovanje z računovodstvom pri urejanju IKT inventarja. 
Projekti: 
- Urbana (planiranje nadgradnje programske opreme, sodelovanje z zunanjimi izvajalci, nadgradnja 

programske opreme, testiranje nadgradenj, priprava navodil, izobraževanje zaposlenih, priprava 
spletnega vmesnika za dnevniške datoteke Urbana tiskalnikov), 

- Aplikacija za interno naročanje Vasco (testiranje aplikacije, sodelovanje pri pripravi navodil, 
izobraževanje zaposlenih, priprava predlogov nadgradenj, podpora zaposlenim pri uporabi 
aplikacije), 

- Prenova spletne strani mklj.si (sodelovanje v delovni skupini za prenovo spletne strani, 
sodelovanje z urednikom spletnih strani, sodelovanje z zunanjim izvajalcem, priprava strežnika za 
novo spletno stran, testiranje in odpravljanje napak, iskanje, testiranje in nameščanje novih 
komponent), 

- Prodaja aplikacije za beleženje informacij BELINFO (priprava aplikacije za prodajo, sodelovanje s 
kadrovsko službo pri pripravi pogodb, sodelovanje pri pripravi strežnikov, namestitvi programske 
opreme ter klientov, izobraževanje v drugih knjižnicah), 

- E-učilnica (raziskovanje programske opreme za e-učilnico, vzpostavitev testnega strežnika in 
testiranje programske opreme Moodle, vzpostavitev in konfiguracija e-učilnice, nalaganje testnih 
vsebin na e-učilnico, prevajanje komponent, predstavitve e-učilnice kolegiju MKL), 

- Sodelovanje pri pripravi Kataloga IKT znanj (priprava opisov posameznih znanj in stopenj 
zahtevanih znanj za posamezna DM v knjižnici), 

- Izterjava (nadgradnja programa Izterjava gradiva na nov framework, priprava okolja za modul 
Izterjave finančnih dolgov), 

- Mala knjižnica (sodelovanje v projektni skupini za nadgradnjo spletnega portala), 
- Vpeljava RFID sistema (raziskovanje tržišča, obisk knjižnic z vpeljano RFID tehnologijo, pogovor s 

ponudniki, načrtovanje vzpostavitve RFID v Knjižnici Šentvid), 
- Najem multifunkcijskih tiskalnikov (iskanje ponudnika za najem tiskalnikov, razpis in izbira 

ponudnika, priprava električnega in mrežnega priklopa za tiskalnike v enotah, namestitev 
tiskalnikov ter priklop v informacijski sistem, priprava programa za branje števcev na tiskalnikih za 
poročanje ponudniku najema), 

- Brezžično omrežje MKL, Libroam in Eduroam (nakup in montaža dostopnih točk po krajevnih 
knjižnicah), 

- Printbox (dogovor s podjetjem Printbox o postavitvi tiskalnikov v knjižnice, priprava električnega in 
mrežnega priklopa v vseh območnih enotah, spremljanje statistike, dogovarjanje o pogojih oddaje 
prostora). 
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V letu 2013 je Oddelek za informatiko rešil 2.430 (v letu 2012 1.587, v letu 2011 962) tehničnih težav, 
prijavljenih na Helpdesk in za to porabil 1.242 delovnih ur. 
 
V SRO poteka koordinacija, prijava na razpise in priprava javnih naročil za vse projekte digitalizacije 
MKL. MKL je do 31.12.2013 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 96.759 polno 
besedilnih dokumentov (od tega 88.767 posameznih člankov, 11 knjig in 14 naslovov znanstvenega 
časopisja), kar je predstavljalo skoraj 16 % celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 2013 je bilo 
vpogledov vanje 312.837, od tega 70.217 v HTML obliki in 242.620 PDF dokumentov. Vpogledov v 
metapodatke je bilo v letu 2013 72.361. Vir: dLib eSTATISTIKA  
 
V sodelovanju s konzorcijem COSEC smo skrbeli za pogajanja s ponudniki elektronskih virov za 
potrebe MKL, osrednjeslovenskega območja in slovenskih OOK. 
 
Zaposleni v SRO so se aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj in objavljali v strokovnih 
publikacijah (glej točki 5.9 in 5.10). Udeležili smo se: Grundtvig delavnice »Financial Literacy: Money 
Matters« (Liverpool, Anglija) in »Library goes literacy in Europe (Daugirdiskes, Litva)«, konference 
Next library 2013 (Aarhus, Danska) in partnerskega srečanja Lady cafe (Kirikkale, Turčija). 
 

 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 2012 in program 2014, izvajali in koordinirali smo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in 
izvajali program 2013: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2013 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročeno 
podatkovno zbirk Encyclopædia Britannica Public Library Edition, zaradi manjšega zanimanja in 
zmanjšanih sredstev smo odpovedali podatkovno zbirko Berg Fashion Online. Zbirke založnika IUS 
Software (IUS-INFO, Find-INFO, IUS-INFO.HR) smo zamenjali z zbirkami založnika Tax-Fin-Lex. 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. 
Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo 
elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk.  
 
Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
V sklopu izobraževanj smo knjižničarjem regije omogočili udeležbo na izobraževanju »Priprava e-
učnih gradiv in učnih pripomočkov«  (v sodelovanju z ACS) in izobraževalni delavnici »Dan spletnega 
anketiranja 2013«, ki ga je na temo razvoja spletnega vprašalnika organiziral Center za družboslovno 
informatiko pri UL FDV, v sklopu Učnega centra MKL smo pripravili in organizirali delavnico  »Priprava 
virtualne razstave«. V sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK smo se pripravljali na izvedbo 
prostorske analize knjižnične mreže splošnih knjižnic osrednjeslovenskega območja s pomočjo GIS 
orodij.  Pripravljena so bila tehnična izhodišča za izvedbo analize, ki se bo podaljšala v leto 2014. 
Narejen je bil zbirnik podatkov o knjižnicah regije. Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem 
področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov. Nadaljevali smo z izobraževanjem za knjižničarje regije za nove naloge v 
knjižnicah po konceptu in programu Učnega centra MKL. V skladu z novim strateškim obdobjem smo 
aktivno vključevali knjižnice območja v različne projekte MKL. Sodelovali smo pri obeležitvi 10-letnice 
sprejema Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah in pričeli s pripravo strategije OOK do leta 2020. 
Organizirali smo srečanja direktorjev knjižnic regije, ki imajo svetovalni in posvetovalni namen. 
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za 
učence in dijake (v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo). V letu 2013 so pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« ponovno uspešno 
sodelovale štiri knjižnice območja (Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in 
Knjižnica Medvode). 
 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
V okviru sodelovanja v projektu Europeana Awareness sta bila uspešno izpeljana posebna dogodka 
»Dan spominov (Collection Day)« v MKL (Slovanski knjižnici) in Knjižnici Logatec, kjer smo zbirali 
dokumente in predmete iz obdobja prve svetovne vojne ter zapisovali z njo povezane zgodbe. Zgodbe 
so objavljene na portalih Europeana in Kamra. Vsebinski plan Kamre za leto 2013 je bil v veliki meri 
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izpolnjen. Uporabnikom portala Kamra smo tako ponudili 12 novih digitalnih zbirk (6 iz MKL in 6 iz 
knjižnic regije) in podzbirk s pripadajočimi multimedijskimi elementi. Projektov digitalizacije v letu 2013 
nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge 
območnosti ni bilo moč podpreti. 
 
Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem 
postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil 
NUK. Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega 
knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije. 
 
Podrobno poročilo izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega vsebinskega poročila in 
njegov sestavni del. 
 

5.3.2 Upravljanje s knjižnično zbirko 

 
Mestna knjižnica Ljubljana upravlja s knjižnično zbirko, ki je na dan 31. 12. 2013 obsegala 1.694.270 
enot in je glede na prirast in odpis v letu 2013 narasla za 17.425 enot. 
 

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

1.459.288 173.688 61.294 1.694.270 
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 2013 v okviru petletnega načrta 
opravljen inventurni  popis knjižničnega gradiva v šestih organizacijskih enotah knjižnične mreže:  
Knjižnica Dobrova, Knjižnica Šiška, Knjižnica Polhov Gradec, Knjižnica Črnuče, Knjižnica Frana 
Levstika in Knjižnica Ig. V popisih je bilo vključeno 269.850 enot knjižničnega gradiva, to je 16 % 
knjižnične zbirke. 
Knjižnica je na podlagi inventur in drugih rednih pregledov knjižnične zbirke v letu 2013 odpisala: 
- 11.411 enot (18 %)  kot zastarelo gradivo, izločeno zaradi neaktualnosti; 
- 46.963 enot (74 %) zaradi obrabe in uničenja gradiva; 
- 5.093 enot odpisa (8 %) kot inventurni primanjkljaj.  
 
 

Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
50.371 10.159 2.937 63.467 

Priloga 9: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
 
Repozitorij 
MKL je v letu 2010 uvedla repozitorij kot unikum upravljanja s knjižnično zbirko na podlagi 
pregledovanja učinkovitosti knjižnične zbirke. Repozitorij je zbirka knjižničnega gradiva s trajno 
vrednostjo, ki nastaja kontinuirano na podlagi sistematičnega pregledovanja knjižnične zbirke in njene 
izposoje. Knjižnica zaradi neaktualnosti in neizposoje izloča gradivo iz prostega pristopa, en izvod pa 
trajno ohrani v repozitoriju.  
Knjižnica je v letu 2013 opravila sistematičen pregled 6514 neaktivnih naslovov iz UDK skupin 2 in 30 
do 33 z vsemi pripadajočimi izvodi v vseh organizacijskih enotah mreže: 
Število vseh naslovov, vključenih v revizijo: 6.514 
Število vseh izvodov, vključenih v revizijo: 8.657 
Število izvodov, odpisanih zaradi zastarelosti in neaktualnosti gradiva: 1.051 
Število naslovov/izvodov, odbranih za repozitorij kot gradivo s trajno vrednostjo:    567 
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E-knjige 
V letu 2013 je prišlo s platformo Biblos Študentske založbe do bistvenega premika na področju 
izposoje e-knjig. Zaradi majhnega števila razpoložljivih e-knjig – skupno 500 je bil to bolj tehnološki kot 
vsebinski premik, a vendarle pomemben za ponudbo vsebin na novem nosilcu v slovenskih knjižnicah, 
ker je bil zadovoljivo rešen glavni problem zaščite pred nezakonito distribucijo.  
MKL je bila od začetka leta 2013 ena od osmih testnih knjižnic, ki so pol leta pred prehodom v redno 
uporabo s Študentsko založbo sodelovale pri optimizaciji platforme. Poleg preverjanja osnovnih 
funkcionalnosti e-izposoje je bil ključni prispevek knjižnic razvoj administrativnega vmesnika za 
naročanje e-knjig. Knjižnice so sooblikovale tudi poslovni model in pogoje vključevanja v sistem. 
MKL je za ponudbo e-knjig iz sistema Biblos prispevala centralno katalogizacijo: za vsak naslov so 
katalogizatorji MKL uredili bibliografski zapis s posebnostmi za oddaljen dostop. Bibliografski zapisi so 
bili nato konvertirani v lokalne baze vseh sodelujočih knjižnic. 
Iz planiranega razvoja platforme v l. 2013 je bila realizirana samo delna integracija s sistemom 
COBISS in sicer za registracijo uporabnikov – članov knjižnic. V letu 2014 tako ostaja za izvedbo 
tesnejša integracija s katalogom in evidenco izposoje COBISS. 
Od julija, ko je testno obdobje prešlo v redno uporabo, so člani MKL opravili 1.481 izposoj e-knjig. 
E-knjige prinašajo z vidika upravljanja s knjižnično zbirko nove izzive zaradi drugačnega poslovnega 
modela pridobivanja in zagotavljanja tega gradiva. Za razliko od drugega gradiva knjižnica za e-knjige 
plačuje licenčnine, ki niso trajne in mora za isto gradivo po vsakem poteku licence plačati novo, 
vsakokrat v višini maloprodajne cene izbranega naslova v prosti prodaji. Poleg izbiranja novega 
gradiva bodo e-knjige od knjižnice zahtevale tudi ciklično ponovno izbiranje »starega« gradiva zaradi 
zapadlih pravic izposoje. 
 

5.3.3 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva 

 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
SPOK je v letu 2013 izvajala izbor in nakup ter katalogizacijo novega knjižničnega gradiva po letnem 
načrtu in finančnem načrtu nakupa, z izjemo domoznanskega gradiva, ki ni pridobljeno z nakupom in 
zanj skrbi Slovanska knjižnica.  
 
V letu 2013 se je nadaljeval upad slovenske založniške produkcije, primerne za splošno knjižnico. 
Zagotavljanje ustreznega prirasta je bilo zato realizirano z naslednjimi dodatnimi ukrepi: povečano 
število izvodov kakovostnih slovenskih in prevedenih leposlovnih del, prenova zbirk leposlovja v 
izbranih tujih jezikih s kvalitetnimi novostmi nacionalnih književnosti in angleških klasikov, dokup 
preteklih aktualnih naslovov, povečan izbor strokovnega gradiva tudi v tujih jezikih. 
 
SPOK je v letu 2013 koordinirala spremembo ureditve mladinskega leposlovja v vseh krajevnih 
knjižnicah v mreži MKL in zagotavljala poenotenje ureditve gradiva z revizijo primerov z neenotno 
preteklo ureditvijo. 
 
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva v letu 2013 je obsegala 6.870 novih zapisov, 6.693 
prevzetih zapisov ter nad 21.617 popravljenih zapisov ob reviziji gradiva. 
 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju pridobivanja in bibliografske obdelave gradiva 
Knjižnica je z nakupom knjižničnega gradiva v letu 2013 zagotovila nakup 8.777 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 15.522 naslovov. 
 
S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije so bila v prirast vključene vse kakovostne 
izdaje slovenskih založb in samozaložnikov, relevantne 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 80.892 enot knjižničnega gradiva, od tega 70.495 enot z nakupom. S tem je 
dosežen obseg 210 enot nakupa na 1000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pa je dosežen prirast 
240 enot na 1000 prebivalcev. 
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S posebnimi zbirkami je ponudba knjižničnega gradiva prilagojena potrebam lokalnega okolja in 
potrebam različnih ciljnih skupin v okolju. V letu 2013 smo jih dopolnili s skupnim prirastom 3.063 enot. 
 
Knjižnica je z nakupom pridobila 67,5 % naslovov strokovnega gradiva (5.925 naslovov) in 32,5 % 
naslovov leposlovja (2.852 naslovov). Delež stroke  za 7,5 odstotnih točk presega 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 2013. 
 
Knjižnica tudi v letu 2013 ohranja visoko nivo ponudbe časopisja in druge periodike z naročenim 401 
naslovom in 2.024 izvodi tekoče naročene periodike. 
 
Prirast knjižničnega gradiva (po zvrsteh): 

Prirast izvodov po tipih gradiva 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
63.072 14.019 3.801 80.892 

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

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – stroka / leposlovje 
Stroka Leposlovje SKUPAJ 
10.378 5.144 15.522 

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

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

3.024 12.498 15.522 
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 

3.879 2.746 1.462 5.001 1.593 7.698 16.167 3.306 33.762 5.278 80.892 

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

 Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjige 55.580 1.161 14 6.317 63.072 

Neknjižno gradivo 12.891 186 0 942 14.019 

Serijske publikacije 2.024 652 4 1.121 3.801 

SKUPAJ 70.495 1.999 18 8.380 80.892 
Priloga 7: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – način nabave) 
 
Prirast naslovov knjižničnega gradiva – način nabave 

 Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ* 

Knjige 6.518 1.161 10 4.641 11.762 

Neknjižno gradivo 1.858 186 0 566 2.548 

Serijske publikacije 401 652 4 333 1.212 

SKUPAJ 8.777 1.999 14 5.540 15.522 
* - »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) 
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Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 
 
Število novih bibliografskih zapisov 6.870 
Število prevzetih zapisov 6.693 
Število redaktiranih zapisov 21.617 

 
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva v letu 2013 je obsegala 6.870 novih zapisov, 6.693 
prevzetih zapisov ter 21.617 popravljenih zapisov ob reviziji gradiva. 
 
 

5.4 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju dela z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev 
V strateškem načrtu 2013 – 2016 ter v programu dela 2013 smo si zastavili cilje, ki bodo uporabnikom 
in obiskovalcem knjižnic zagotovili: 
- Mesto bere, gleda in posluša: s skrbno nabavo in obdelavo gradiva si prizadevamo oblikovati 

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

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

kadarkoli: izposoja e-gradiv in oddaljen dostop do elektronskih podatkovnih zbirk. 
- Vidna knjižnica: sistematično gradimo in razvijamo partnerstva in sodelovanja za različnimi 

dejavniki v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju. Z načrtno promocijo utrjujemo svojo 
vidnost in prepoznavnost. 

- Aktivna knjižnica: za učinkovito in kvalitetno izvajanje storitev za uporabnike se trudimo v smeri 
poenotenja delovnih procesov, povečane fleksibilnosti ter stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
zaposlenih. 

- Knjižnica plus: z razvojem različnih storitev in dejavnosti na lokalnem, regionalnem in 
nacionalnem nivoju si prizadevamo postati knjižnica s pogledom v prihodnost. 

 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
- Pripravili in uredili smo nov pravilnik o poletnem obratovalnem času knjižnic po zgledu rednega 

obratovalnega časa. V veljavi je bil od  1. 7. – 23. 8. 2013. 
- Nadaljevali smo z uvajanjem nove članske izkaznice – mestne kartice Urbana, za katerega smo 

načrtovali, da bo zaključeno v letu 2013. Zaradi tehničnih težav in zakonskih določil o varovanju 
osebnih podatkov smo čas uvajanja podaljšali do 1. 3. 2014, ko bo uporaba knjižnic in njenih 
storitev možna le s člansko kartico Urbana. V letu 2013 smo uredili in registrirali nove članske 
izkaznice Urbane 38.180 članom (27.435 v letu 2012). 

- Delovna skupina za spremljanje postopkov izposoje in enotno reševanje pritožb uporabnikov je v 
letu 2013 pripravila in predlagala vrsto sprememb in dopolnitev pravilnika o poslovanju in 
internega pravilnika o delu z uporabniki ter postopkov pri delu z uporabniki na evidencah izposoje 
in v sistemu Cobiss – pobude smo posredovali IZUMu. 

- Obravnavali smo 45 elektronskih pohval in pritožb (34 v letu 2012), ki so jih obiskovalci naše 
spletne strani vnesli v za ta namen oblikovano aplikacijo. Vsebine so bile zelo različne - od 
povsem praktičnih vprašanj do kompleksnejših pritožb in tudi pohval. 

- Lani ustanovljena delovna skupina za promocijo gradiva, ki združuje okoli dvanajst bibliotekarjev, 
ki so na mesečni ravni pripravili določeno količino priporočenega gradiva. V letu  2013 so 
pripravili 1.196 vsebinskih in slikovnih predstavitev gradiva – knjige, glasbo, filme, igrače in revije. 
Priporočeno gradivo objavljamo na spletni strani in tako ustvarjamo spletni katalog priporočenega 
gradiva MKL. 

- Z obiskom in pregledom vseh knjižnic z vidika uporabnosti, urejenosti in preglednosti informacij 
smo zaključili v letu 2012, v letu 2013 pa predstavili ugotovitve in najbolj pereče točke vsem 
zaposlenim ter ustanovili delovno skupino z namenom ureditve in poenotene informiranosti 
obiskovalcev vseh knjižnic – to nalogo bomo izvajali postopoma v prihodnjih letih. 

- V okviru storitve Knjiga na dom – dostava in odvoz gradiva na dom starejšim, bolnim in 
invalidnim, smo redno obiskovali 9 članov (11 v letu 2012) in opravili 68 obiskov (76 v letu 2012) 
ter izposodili 147 enot gradiva (325 v letu 2012). Storitev opravljata dva bibliotekarja. 
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- Pripravili smo in poslali po pošti 42.343 opominov tistim članom, ki so prekoračili rok za vračilo 
izposojenega gradiva (44.597 v letu 2012). 

- Zunanjemu izvajalcu Credit express smo v izterjavo s pozivom za vračilo nevrnjenega 
izposojenega gradiva predali 1.504 opominov (1.213 v letu 2012). Do konca leta 2013 smo 
zaključili 492 primerov (181 leta 2012). Med zaključene spadajo tisti, ki so vrnili terjano gradivo in 
poravnali stroške. Veliko terjanih je prineslo zgolj gradivo, vendar stroškov zaradi socialnih 
razmer niso poravnali. Za namen preverjanja, usklajevanja in povezave s sistemom Cobiss 
imamo lastno aplikacijo, ki smo jo razvili v Službi za razvoj in območnost / Oddelek za 
informatiko. 

- V skladu z zakonodajo - ZVOP in brisanju neaktivnih članov, smo v letu 2013 iz baze podatkov 
brisali 13.301 tistih članov (10.445 v letu 2012), ki niso več kot eno leto aktivno uporabljali 
knjižnice. 

- V skladu z zakonodajo - ZVOP smo na področju varovanja osebnih podatkov izvajali mesečni 
nadzor zaposlenih pri delu z bazami osebnih podatkov v sistemu Cobiss. Pregled smo izvedli 
med 75 naključno izbranimi zaposlenimi. 

 
Prireditve in izobraževanja 
Prireditvena in izobraževalna dejavnost je sicer namenjena spodbujanju širših kulturnih vsebin, pa 
vendarle je bil tudi v letu 2013 poudarek na bralni kulturi, promociji branja in aktivaciji gradiva. V ta 
namen smo pripravili in izvedli projekte kot so: Ciciuhec – beremo z malčki, Poletavci – poletni bralci in 
Mesto bere, projekt za spodbujanje branja za odrasle. Posodobili in poenotili smo že utečene ure 
pravljic, ki so sedaj s plakati, dnevniki obiskov za otroke in priponkami za pravljičarje postale še bolj 
prepoznavne.  
K branju smo vabili s številnimi priložnostnimi knjižnimi razstavami. V večini knjižnic smo pripravili 
poletno paketno izposojo knjig: Maček v žaklju, jeseni smo pripravili Bralno ozimnico z namigi za 
branje, na spletni strani smo objavljali vsak mesec od 30 – 50 novih anotacij in slikovnih opisov 
priporočenega gradiva z različnimi možnostmi iskanja. Odrasle smo prav tako vabili k branju s 
priporočilnimi seznami znanih Slovenk in Slovencev - Znani BEREjo in priPOROČAjo. 
Intenzivneje smo vabili bralce v bralne skupine, v katerih so se udeleženci mesečno srečevali. 
Trenutno jih imamo skupaj osem, dodali smo še eno, ki obravnava besedila v angleškem jeziku. 
Pripravili smo vsakoletni Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig in podelili najboljšim knjigam, 
izdanim v letu 2012, priznanje Zlata hruška. V poletnih mesecih smo se preselili v parke in poskusili s 
Knjižnico na prostem v Šmartinskem parku in urami pravljic za otroke v Labirintu umetnosti v 
fužinskem parku. Potujoča knjižnica je s svojo prisotnostjo in gradivom na bibliobusu opozarjala na 
pomembnost branja na več dogodkih MKL in na ljubljanskih festivalih. 
- V letu 2013 so bile prireditve in izobraževanju še posebej izbrane in vodene v štirih tematskih 

ciklusih: Varovanje okolja, Slovenija in EU, Eurobasket 2013 in Filmokult ob pričetku LetaKina v 
Kinodvoru. 

- Izpeljali smo nekaj skupnih prireditev in predstavitev: Dan MKL na Stritarjevi ulici smo obeležili z 
zaključkom projekta Mesto bere, kjer smo predstavili svoje dejavnosti, pripravili kulturni program 
ter podelili nagrade za sodelujoče pri Mesto bere (300 obiskovalcev); zaključna prireditev za 
Poletavce – poletne bralce v znamenju Eurobasketa 2013 in košarke pa je potekala v Parku 
slovenske reformacije (600 obiskovalcev). 

- V letu 2013 smo se predstavljali: na Kulturnem bazarju na področju bralna kultura; na Knjižnem 
sejmu s svojo stojnico in Zlatimi hruškami ter brezplačnim vpisom otrok; na Festivalu Bobri, ki je 
bil v znamenju likovne umetnosti;  s Potujočo knjižnico na Luninem festivalu; z delavnicami šaha 
za starejše na Festivalu za 3. življenjsko obdobje; na delavnicah in brezplačnem vpisu študentov 
na Študentski aren; na sejmu Informativa. 

- V knjižnicah smo še posebej obeležili dneve kot so: Dan slovenskih splošnih knjižnic, Svetovni 
dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture in Svetovni dan 
poezije. Ob kulturnem prazniku smo imeli odprto Knjižnico Prežihov Voranc, kjer smo ob 
kulturnem programu podarjali tudi članarine novo vpisanim članom. 

- Za vse, ki se dogodkov v naših knjižnicah niso mogli udeležiti, smo posneli večje število prireditev 
in izobraževanj in jih objavili na spletni strani MKL in na našem profilu Youtube. Za namen 
promocije smo v letu 2013 zmontirali in pripravili tudi pet kratkih filmov. 

 
Več o prireditvah za odrasle in otroke v poglavju 5.4.6, več o izobraževanju uporabnikov v poglavju 
5.5 ter v poglavju 5.4.7. – dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov. 
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Spletna stran in družbena omrežja 
Prenovljena domača spletna stran je bila prvič objavljena 2. aprila 2013, opazili so nas tudi pri 
Gospodarski zbornici Slovenije in nam za najboljšo spletno stran v kategoriji spletnih strani državne in 
javne uprave, podelili nagrado za odličnost, Netko 2013. 
Novo spletno stran smo uspešno predstavljali in promovirali v knjižnicah, na konferencah in okroglih 
mizah. 
- Za urejanje nove spletne strani je, polega spletnega urednika, skrbelo kar 29 upraviteljev strani, 

sodelavcev v MKL, ki so z vnašanjem dnevnih in tedenskih obvestil skrbeli predvsem za promocijo 
prireditev in izobraževanj. 

- Dnevno smo skrbeli za objave na našem profilu na omrežju Facebook in Twitterju, popestrili smo 
svoje objave na Pinterest-u in v letu 2013 posneli in objavili večjo količino posnetih prireditev, 
namenjeno vsem, ki se jih zaradi različni razlogov ne morejo udeležiti v knjižnicah. 
 
 

Družbena omrežja 
 2012 2013 
 št. objav št. sledilcev št. objav št. sledilcev 
Facebook - 3.190 233 3.702 
Twitter 900 360 504 542 
Pinterest - - 362 26 
Youtube - - 116 21 
Google+ - - 9 64 

 

5.4.1 Članstvo 

 
Število aktivnih članov se je v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2013 zmanjšalo za 0,3 %. Delež članov 
starih do 15 let se je zmanjšal za 5,5 %, delež odraslih pa je bil za 1,2 % višji. Na drugi strani pa je bilo 
skupno število novo vpisanih članov v 2013 za 5,4 % višje kot leto prej; število novo vpisanih članov 
mlajših od 15 let se je zmanjšalo za 6 %, število odraslih pa je bilo večje za 8,5 %. 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, študentov in zaposlenih. Upad novih članov smo 
ponovno beležili med predšolskimi otroki. Predvidevamo, da je razlog za upad  vpisa predšolskih otrok 
v uporabi kartice Urbana, ki je predšolski otroci drugod ne potrebujejo. Med aktivnimi člani so 
kategorije, ki predstavljajo večje deleže, ostale v podobnih okvirih kot leta 2012. Omeniti velja drugo 
nekoliko večje število aktivnih članov med nezaposlenimi in upokojenci. Glede na vse potencialne 
člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL), je aktivnih članov 25 % oz. 252 aktivnih članov na 1000 
prebivalcev, če upoštevamo podatke o prebivalstvu na dan 01.07.2013; delež se v letu 2013 ni 
bistveno spremenil. 
 
Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo krajevnih knjižnic MKL, vsak aktivni član je 
v letu 2013 obiskal več kot le eno krajevno knjižnico MKL.  
 

Članstvo 
 2012 2013 SKUPAJ 
 otroci odrasli otroci odrasli 2012 2013 
aktivni 18.748 64.956 17.714 65.730 83.704 83.444 
novo vpisani 2.710 9.953 2.546 10.803 12.663 13.349 
Priloga 10 – Članstvo po krajevnih knjižnicah 
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Struktura aktivnih članov po kategorijah 
 

Aktivni člani po kategorijah 
kategorija število odstotek 

001-predšolski otroci 3.748 4,49 % 
002-osnovnošolci 13.966 16,74 % 
003-srednješolci 7.820 9,37 % 
004-študenti (redni) 13.119 15,72 % 
005-študenti (izredni, ob delu) 140 0,17 % 
006-zaposleni 29.214 35,01 % 
007-svobodni poklici 136 0,16 % 
008-samostojni obrtniki/podjetniki 58 0,07 % 
009-kmetje 5 0,01 % 
010-gospodinje 56 0,07 % 
011-upokojenci 8.703 10,43 % 
012-nezaposleni 5.809 6,96 % 
013-tuji državljani 97 0,12 % 
015-zaposleni na univerzi 0 0,00 % 
017-častni člani 35 0,04 % 
020-podiplomski študenti 23 0,03 % 
124-organizacijske enote ustanove 2 0,00 % 
125-pravne osebe-zun. ustanove 485 0,58 % 
126-enote za medoddelčno izposojo 28 0,03 % 
Drugo 0 0,00 % 
SKUPAJ 83.444 100,00 % 

 

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. Skupni obisk, ki ga beležimo s sistemom COBISS, je bil v letu 2013 
podoben kot leta 2012. Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2013 za 2,2 % nižji kot leta 2012; 
število mlajših od 15 let je bilo nižje za 12,9 %, število odraslih pa je ostalo na podobni ravni kot leta 
2012. 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 o obisku 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 2013 5-krat 
obiskal knjižnico. 
 
Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj se je v letu 2013 povečalo za 8,5 %; tako 
povečanje delno pripisujemo tudi obisku Trubarjeve hiše literature.  
 

Obisk 

 izposoja na dom 
izposoja v 
knjižnici 

obisk dogodkov 
drugo  

SKUPAJ 
Internet servisi 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 

otroci 257.159 223.905 122 123 30.243 33.428 47.008 41.013 - - 298.469 

odrasli 1.215.962 1.216.852 5.694 6.208 33.962 36.249 95.669 82.026 8.728 10.221 1.351.556 

SKUPAJ 1.473.121 1.440.757 5.816 6.331 64.205 69.677 142.677 123.039 8.728 10.221 1.650.025 

Priloga 11: Obisk po krajevnih knjižnicah 
 
Obisk zaradi uporabe računalnikov se je v letu 2013 zmanjšal za 13,8 %; v letu 2013 smo zabeležili 
259.298 dostopov do brezžičnega omrežja Eduroam, ki deluje od konca leta 2010. Od 01. 01. 2013 
Eduroam vzpostavljen v vseh krajevnih knjižnicah, zato beležimo pomembno rast v letu 2013. 
Uporabniki se vedno bolj odločajo za uporabo lastnih računalnikov v knjižnici, zaradi večje dostopnosti 
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IT in dobrih povezav, ki jih nudi knjižnica. Manjše razmerje števila različnih uporabnikov med letoma 
2013 in 2012 pomeni, da isti uporabniki storitev stalno uporabljajo.  
 
 2012 2013 
Uporaba brezžičnega omrežja Eduroam 135.608 259.298 
Število različnih uporabnikov 4.882 5.911 

 
Od 2. aprila 2013 deluje nova spletna stran MKL. Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah 
(Uradni list št. 109/2012; ZEKom-1) je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih 
tehnologij za shranjevanje informacij. Zakon predvideva, da se določeni piškotki lahko uporabljajo le, 
če uporabniki v to izrecno privolijo. Rok za implementacijo sprememb je bil 15. junij 2013. Po tem 
datumu je prihajalo do nedoslednosti pri potrjevanju strinjanja z uporabo omenjenih piškotkov s strani 
uporabnikov spletnih strani, brez uporabe piškotkov pa ni moč zagotoviti verodostojnih podatkov o 
realnem spletnem obisku in uporabi spletnih storitev knjižnice. Tovrstna dejstva se odražajo tudi v 
statističnih kazalcih uporabe spletne strani MKL. 
 
Spletna anketa, ki smo jo izvajali med 16. 10. 2013 in 19. 11. 2013 med obiskovalci spletnega mesta 
MKL, je pokazala, da 38,6 % vprašanih sprejme piškotke in nadaljuje z delom, 56,6 % obiskovalcev 
spletnega mesta ne sprejme piškotkov in nadaljuje z delom, 4,8 % pa piškotkov ne sprejme in zapusti 
spletno mesto MKL. Upravičeno sklepamo, da se je obisk spletnega mesta MKL dejansko povečal. 
Rezultati ankete kažejo, da izmerjeno število obiskov predstavlja manj kot 40 % dejanskega obiska. 
 

Obisk spletnega mesta knjižnice 
 2012 2013 % glede na 2012 
Število obiskov 755.403 457.160 -39,48 % 

- od tega izven prostorov knjižnice 479.209 297.852 -37,85 % 
Število ogledov strani 1.929.326 1.174.696 -39,11 % 
Število unikatnih obiskovalcev 312.482 172.904 -44,67 % 
Povprečen čas obiska strani 0:03:02 0:03:05 1,65 % 

 
Način dostopa število Odstotek 

Direkten obisk 168.930 36,95 % 
Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 254.595 55,69 % 
Obisk prek strani s povezavo na našo stran 33.635 7,36 % 

Kraj dostopa  
Slovenija 447.985 97,99 % 
Severna Evropa 673 0,15 % 
Južna Evropa 2.845 0,62 % 
Vzhodna Evropa 582 0,13 % 
Zahodna Evropa 1.812 0,40 % 
Severna Amerika 1.097 0,24 % 

 

5.4.3 Izposoja gradiva 

 
V letu 2013 se je izposoja gradiva na dom zmanjšala za 1,1 %. Izposoja knjig je bila višja za 0,3 %, 
serijskih publikacij za 7 %, neknjižnega gradiva pa nižja za 10,3 %. Podrobnejši pregled deležev 
izposoje v letu 2013 kaže, da so si bralci v veliki meri izposojali knjige (84,4 %), delež izposoje 
neknjižnega gradiva je bil 13,6 %, serijskih publikacij pa 1,8 %. 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 (93,4 %). Izposoja je bila 14,2 
enot gradiva na prebivalca območja, kjer deluje MKL. 
 
Doseženi rezultati izposoje na dom so posledica manjše odprtosti kot v letu 2012. V drugi polovici leta 
2013 sta bili zaradi prenove zaprti dve krajevni knjižnici. Trend upadanja izposoje neknjižnega gradiva 
se kaže že nekaj let, zlasti v izposoji CDjev in filmov, medtem ko se je izposoja zemljevidov povečala 
za 10,5 %. Povečanje izposoje serijskih publikacij pripisujemo varčevanju oziroma dejstvu, da 
obiskovalci knjižnice racionalizirajo življenjske stroške. 
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Izposoja gradiva na dom 
knjige serijske p. neknjižno g. SKUPAJ 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
otroci 1.313.140 1.318.830 5.031 5.506 257.883 223.360 1.576.054 1.547.696 

odrasli 2.656.320 2.664.089 72.951 77.892 454.437 415.815 3.183.708 3.157.796 

SKUPAJ 3.969.460 3.982.919 77.982 83.398 712.320 639.175 4.759.762 4.705.492 

Priloga 12: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
 

5.4.4 Medknjižnična izposoja 

 
Medknjižnična izposoja monografij je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 narasla za 17 %. Partnerji 
so nam izposodili 78 monografij več, mi pa njim 157  (20 % več kot leta 2012). Še naprej upada število 
dobavljenih fotokopij in narašča pošiljanje elektronskih datotek. To je tudi vzrok, da je skupno število 
transakcij z gradivi v medknjižnični izposoji v letu 2013 nižje kot v letu 2012.  
 

Medknjižnična izposoja 
 pasiva aktiva SKUPAJ 
 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Število fizičnih enot 488 567 794 951 1.282 1.518 

Število kopij dokumentov 357 201 295 0 652 201 

Število elektronsko posredovanih dokumentov 14 10 26 63 40 73 

SKUPAJ 859 778 1.115 1.014 1.974 1.792 
 

5.4.5 Posredovanje informacij 

 
Posredovanje informacij o gradivu in informacije iz gradiva so poleg izposoje gradiva osnovna in 
najpogostejša knjižnična storitev, namenjena uporabnikom. Informatorji so bralcem posredovali v letu 
2013 314.095 informacij o gradivu oziroma iz gradiva. V letu 2012 smo razvili lastno računalniško 
aplikacijo za beleženje informacij, ki smo jo v letu 2013 začeli uporabljati. Na osnovi pregleda obiska 
smo za beleženje izbrali 6 tednov, in sicer 3 z visoko frekvenco obiska, 2 s srednjo in enega z nizko. 
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. Izpolnjevanje obrazca o informaciji traja manj kot 10 sekund, kar je omogočalo zaposlenim 
hiter in neposreden vnos podatkov tudi ob večjem številu obiskovalcev. Aplikacija omogoča tudi 
kasnejši vnos informacije ter naknadno urejanje vnosov. Ocenjujemo, da je programska rešitev, ki je 
rezultat znanja naših zaposlenih, velika pridobitev za MKL, ki smo jo uspešno promovirali in ponudili 
tudi drugim slovenskim knjižnicam. Podatek o številu informacij v letu 2013 je pridobljen na podlagi 
metodologije, ki smo jo določili ob pripravi aplikacije: določili smo intervale v frekvencah izposoje v 
tipičnem delovnem (visoka – nad 98.000 izposoj na teden, srednja – med 88.000 in 98.000 izposoj ter 
nizka – manj kot 88.000 izposoj). Glede na tedenske rezultate v letu 2013 smo razdelili število tednov 
po ujemanju s postavljenimi frekvencami tedenskih izposoj. Na podlagi rezultatov beleženj 2013 smo 
izvedli ekstrapolacijo in dobili oceno števila informacij v letu 2013. Število tednov se bo v posameznem 
intervalu med leti razlikovalo, dobljeni rezultati pa bodo natančnejši. Rezultat ekstrapolacije 
preverjamo tudi s primerjavo z rezultatom, ki ga dobimo na podlagi razmerja med številom 
zabeleženih informacij in izposojo na dom po posameznih tednih. Povprečno razmerje šestih tednov je 
bilo po meritvah v letu 2013 9,26 izposoj na dom na eno informacijo.  
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Beleženje informacij 
 

18.- 23. 
feb 

22.-26. 
apr 

03.08. 
jun 

09.-14. 
sep 

14.-19. 
okt 

09.-14. 
dec 

 
št. uporabniških imen 122 124 126 120 122 119

 
vsi dogodki 8.511 7.137 6.454 6.759 7.707 5.940

 
informacije 7.600 6.360 5.713 6.162 7.013 5.341

 
interno delo 911 777 741 597 694 599

povprečno trajanje (sek) informacije 217 212 233 237 247 237

povprečno trajanje (min) informacije 0:03:37 0:03:32 0:03:53 0:03:57 0:04:07 0:03:57

realizirano 

lastno 7.310 6.192 5.558 5.948 6.767 5.151

tuje 65 32 42 48 42 20

lastno + tuje 55 29 22 26 50 34

nerealizirano 170 107 91 140 154 136

način informiranja 

osebno  6.634 5.397 4.838 5.325 5.974 4.451

telefon 500 456 357 316 425 273

email 466 507 518 521 614 617

tip gradiva 

mladina 2.023 1.418 1.305 1.667 2.015 1.281

odrasli 5.425 4.790 4.272 4.333 4.818 3.930

mladina + odrasli 152 152 136 162 180 130

COBISS 
izposoja /c/ 72.320 59.991 52.927 55.325 60.918 51.566

obisk /c,r,o/ 20.563 17.609 15.570 15.906 17.968 15.603

 
Poleg beleženja informacij aplikacija omogoča tudi beleženje internega dela informatorjev glede na 
čas opravljenega internega dela (prijava ob začetku in odjava ob zaključku internega dela) in vrste 
internega dela (iz opisa del in nalog za bibliotekarje).  V šestih tednih beleženja po sprejeti 
metodologiji je bilo zabeleženih 4.319 internih del v obsegu 3.910 ur. Do konca strateškega obdobja v 
letu 2016 si bomo prizadevali za permanentno, vsakodnevno beleženje internega dela. 
 
V Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja so v letu 2013 sodelovali knjižničarji iz Knjižnice Jožeta 
Mazovca, Knjižnice Otona Župančiča ter iz Slovanske knjižnice. Po elektronski pošti smo posredovali 
46 odgovorov. 
 
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 2013 
smo v vseh knjižnicah opravili naslednje število naročil in rezervacij na daljavo: 
 

Aktivnost 2012 2013 

e-rezervacije 39.104 44.702 

e-naročila 55.392 66.587 
 
Priloga 13: Število e-rezervacij in e-naročil v krajevnih knjižnicah 
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5.4.6 Prireditve 

 
V preteklem letu smo v okviru trimesečnih tematskih sklopov prireditev poudarjali enotnost ponudbe 
Mestne knjižnice Ljubljana. V naših knjižnicah smo tako predstavili tri tematske sklope prireditev: 
Varovanje okolja, Slovenija in EU ter Filmokult. V prvem tromesečju smo z širokim spektrom ekoloških 
vsebin želeli opozoriti na pomen varovanja okolja tako lokalno kot tudi globalno. V okviru tematskega 
sklopa dogodkov o Sloveniji in EU smo spregovorili o zgodovinski vpetosti Slovenije v evropski prostor 
ter o možnostih, ki jih ponuja Evropska Unija na gospodarskem, političnem in kulturnem področju. S 
tematskim ciklusom dogodkov Filmokult smo se ob 90. letnici Kinodvora skupaj z drugimi javnimi 
zavodi pridružili promociji filmske kulture in umetnosti. V mesecu septembru smo se z našimi 
prireditvenimi vsebinami pridružili športnemu utripu Ljubljane v času Eurobasketa. V mesecu 
novembru smo sodelovali z Veleposlaništvom kraljevine Španije in v okviru projekta Svet med nami 
pripravili raznovrsten predstavitveni teden španske kulture.  
 
Pri izvedbi prireditvenih dogodkov sodelujemo s številnimi sorodnimi kulturnimi ustanovami, javnimi 
zavodi, itd. Poglavitni namen prireditvene dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana je omogočanje 
brezplačnega dostopa do bogatega spektra kulturnih vsebin in opozarjanje širše javnosti na pomen 
kulturne in izobraževalne vloge knjižnice v sodobni urbani kulturi. 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 v širši regiji. 
 
Prireditve za odrasle 
Prireditvena dejavnost MKL za odrasle je namenjena spodbujanju širših kulturnih vsebin, vendar 
največji pomen namenjamo literarnim vsebinam in promociji bralne kulture in knjige. Mesto bere ostaja 
naš osrednji projekt, ki je namenjen literarnim vsebinam in dogodkom, s katerimi s pomočjo bralnih 
skupin promoviramo branje kvalitetne domače in tuje literature. Pomemben segment naše literarne 
ponudbe predstavlja Trubarjeva hiše literature, saj so jedro njene ponudbe literarne vsebine in tudi 
kakovostna strokovna predavanja, pogovorni večeri, itd. 
 
V mesecu aprilu smo za naše starejše uporabnike in tudi druge predstavili zanimiv ciklus predavanj o 
Sloveniji, s katerim smo želeli poudariti in opozoriti na bogastvo slovenske naravne in kulturne 
dediščine. 
 
Zaradi zanimivih tematskih sklopov in dobrega odziva naših uporabnikov smo občutno povečali število 
strokovnih predavanj. Število ostalih prireditev, kot so potopisna in poljudna predavanja, filmski, 
glasbeni in gledališki dogodki, smo ohranili na približno enakem letnem nivoju, zaradi zmanjšanja 
sredstev, ki jih namenjamo prireditvam, pa smo nekoliko zmanjšali število razstav. Število razstav je 
manjše tudi zaradi dejstva, ker manjših knjižnih razstav, 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. Povprečen obisk prireditev se je glede na preteklo leto povečal za 
približno 2 %. Uganke v izvedbi SSUja so bile zavedene v rubriko drugo in ne pod natečaje kot v 
preteklem letu,  zato je prišlo do razhajanja števila teh dogodkov glede na lansko leto.  
 
Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 
Literarni dogodki 293 5.950 

Razstave 262 2.109 

Strokovna in poljudna predavanja 320 9.728 

Potopisna predavanja 98 3.796 

Glasbene prireditve 34 1.266 

Filmske predstave 40 850 

Gledališke predstave 12 399 

Ustvarjalne delavnice 50 539 

Natečaji in tekmovanja 2 77 

Drugo 49 1.437 

SKUPAJ 1.160 26.151 
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Priloga 14: Število kulturnih prireditev za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
Prireditve za otroke 
Na splošno ugotavljamo, da je za nami uspešno prireditveno leto za otroke in mladostnike, saj nam je 
uspelo v primerjavi z letom 2012 zmanjšati število prireditev za slaba dva odstotka, obisk prireditev pa 
se je kljub temu povečal za petino (v letu 2012: 1.148 prireditev, 16.715 udeležencev). Nekoliko smo 
sicer povečali število literarnih prireditev in ur pravljic (v letu 2012: 9 literarnih prireditev, 736 ur 
pravljic), saj gre za dve pomembni in dobro obiskani dejavnosti spodbujanja družinskega in 
samostojnega branja, ki ju v večini knjižnic mladinski knjižničarji izvajajo samostojno. V letu 2013 so 
kar dve tretjini prireditev izvedli zaposleni, ostalo tretjino pa zunanji izvajalci, strokovnjaki z različnih 
področij. 
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 25 1.469 

Razstave 97 568 

Ure pravljic, bralne ure 762 12.682 

Predstave  39 2.404 

Ustvarjalne delavnice 89 1.163 

Uganke, kvizi 115 1.712 

SKUPAJ 1.127 19.998 
Priloga 15: Število kulturnih prireditev za otroke po krajevnih knjižnicah 
 

5.4.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Naše prvo in osnovno poslanstvo je skrb za zbirko gradiva, zato v poročilu za leto 2013 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 za gradivu, 
odpisovali smo zastarelo, uničeno in izgubljeno gradivo. Ob prejemu podarjenega gradiva smo se 
ukvarjali s pregledovanjem, opremljanjem in posredovanjem le tega. Naše dnevno delo je 
zajemalo tudi pregled in obveščanje o rezervacijah in naročilih, pregled in seznanjanje z novo 
izdanim gradivom, ter pobude pri naročanju gradiva. 

- Redno smo skrbeli za vezavo in popravila poškodovanega aktualnega gradiva. 
- O gradivu in iz gradiva posredujemo informacije v knjižnici, po telefonu in tudi po elektronski pošti. 
- V vseh knjižnicah smo v letu 2013 uredili in preuredili celotno otroško in mladinsko leposlovje in 

strokovno literaturo po t.i. novi postavitvi gradiva. 
- Veliko dela smo vložili v promocijo in aktivacijo gradiva med uporabniki, opozarjali na gradivo z 

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

- Način za spodbujanje izposoje gradiva so bili tudi poletni paketi pripravljenega gradiva: Skriti 
zakladi in Maček v žaklju namenjeni otrokom, mladim in odraslim. 

- Gradivo posebej Priporočamo na spletni strani z opisi in slikovno podobo, tako knjige, kot filme, 
glasbo, igrače in revije. V letu 2013 smo priporočili 1.196 enot kvalitetnega gradiva. 

- Jeseni 2013 smo pripravili Ozimnico - namige za kvalitetno branje, gledanje in poslušanje. 
- Člane smo opozarjali na brezplačen dostop do e-virov, e-baz in e-revij ter časnikov, do katerih 

lahko dostopajo v knjižnici. 
- Posebno pozornost in promocijo smo namenili novemu portalu Biblos, sodelovali pri izvedbi in 

nagovarjali naše člane k brezplačni uporabi in branju elektronskih knjig na svojih napravah ali ob 
izposoji temu namenjenih bralnikov. 
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- Ob prireditvah in izobraževanjih smo izkoristili priložnost in obiskovalce s seznami opozarjali na 
gradivo. Predvsem pri projektu Mesto bere ter pri literarnih srečanjih, kot so bralne skupine, in tudi 
ob strokovnih predavanjih. 

- S posebnimi nalepkami smo označevali gradivo, ki je bilo v letu 2013 namenjeno projektu Mesto 
bere in Ciciuhec – beremo z malčki in gradivo, ki je prejelo priznanje Zlata hruška. 

- Antikvarne prodaje odpisanega in darovanega gradiva, ki je v dobrem stanju in ni aktualno za 
našo zbirko, prodajamo po zelo ugodnih cenah v kar petih knjižnicah. 

- Veliko 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 jim tudi v letu 
2013 namenjali posebno pozornost in skrb za širitev ponudbe (kinološka zbirka, 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 knjižni sejem v Frankfurtu, knjižni 
sejem v Ljubljani, Frankfurt po Frankfurtu in Bologna po Bologni. Prvič pa smo se udeležili tudi 
knjižnega sejma v Beogradu in zadovoljivo povečali zbirko srbske literature. 

- Veleposlaništvo Kosova nam je darovalo večje število knjig v albanščini. V letu 2014 jih bomo 
uvrstili v redno zbirko in izposojo. 

- Za Potujočo knjižnico smo v dar prejeli 100 otroških in mladinskih knjig, ki so nam jih podarili v 
podjetju Spar Slovenija. 

- Prav tako smo se posvečali izbiri in promociji 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. 

- Naročanje in odpovedovanje serijskih publikacij izbiramo glede na potrebe in želje bralcev ter 
glede na pokritost s posameznim naslovom znotraj MKL. 

 
Izpostavljamo skupne kulturne in izobraževalne dejavnosti, ki so se odvijale v vseh ali vsaj v večini 
naših knjižnic za odrasle in otroke: 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Literarna srečanja s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Bralne skupine (8), nova bralna skupina poteka v angleškem jeziku. 
- Knjižne razstave nagrajenih del in avtorjev za slovenske literarne nagrade (Kresnik, Rožančeva 

nagrada, Dnevnikova fabula, Desetnica idr.). 
- Redne knjižne razstave ob posebnih dnevih, obletnicah, temah in praznikih. 
- Seznami priporočene literature v tiskani in e obliki. 
- Okrogle mize o literaturi ali strokovnih temah. 
- Strokovna in poljudna predavanja. 
- Potopisna predavanja. 
- Slikarske, kiparske in fotografske razstave. 
- Domoznanske razstave. 
- Tečaji za računalniško opismenjevanje za starejše. 
- Tečaji in delavnice tujih jezikov. 
- Fotografske in video delavnice. 
- Delavnice učenja klasične kitare. 
- Delavnice o spletnih družabnih omrežjih. 
- Ustvarjalne delavnice ročnih spretnosti. 
- Mentorstvo na točkah vseživljenjskega učenja. 
- Sodelovanje pri promociji in izpeljavi bralnega projekta Mesto bere z urejenimi kotički v knjižnicah, 

razstavljenimi knjigami in številnimi literarnimi dogodki in obiski ustvarjalcev. 
- Izpeljava dogodkov projekta Svet med nami / World among us: Španija in njena kultura. 
- Udeležba in predstavitev Mestne knjižnice na: sejmu Informativa, Kulturnem bazarju, Festivalu za 

tretje življenjsko obdobje, Študentski areni, na sejmu Narava in zdravje ter na Knjižnem sejmu. 
- Priprava zaključne prireditve Mesto bere in praznovanje Dneva Mestne knjižnice Ljubljana na 

Stritarjevi ulici. 
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- Obeleženje posebnih dni, pomembnih za knjižnice: Dan splošnih knjižnic, Dan slovenskih splošnih 
knjižnic, Svetovni dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture 
in Svetovni dan poezije in obletnice literarnih ustvarjalcev. 

 
Dejavnosti za otroke in mladino 
- Ure pravljic v slovenskem jeziku v knjižnicah in na prostem. 
- Ure pravljic v tujih jezikih: angleškem in španskem. 
- 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 za branje kakovostnih 

mladinskih knjig in izbranih Zlatih hrušk. 
- Lutkovne in gledališke predstave. 
- Ustvarjalne in izobraževalne delavnice. 
- Izobraževalni tečaji: računalniški, šahovski, tuji jeziki, fotografski in video. 
- Vodeni obiski vrtčevskih otrok, osnovnošolcev in dijakov.  
- Literarni sprehodi po Ljubljani za predšolske otroke.  
- Literarni kvizi in uganke za predšolske in osnovnošolske otroke. 
- Izvajanje bibliopedagoške dejavnosti s projektom Ciciuhec – beremo z malčki. 
- Izvajanje nacionalnega projekta Rastem s knjigo, z obiski sedmošolcev osnovnih šol in dijakov 

prvih letnikov. 
- Izvajanje in promocija poletnega branja z regionalnim projektom Poletavci – poletni bralci. 
- Izvajanje in promocija nacionalnega projekta Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz. 
- Promocija in ogled bibliobusa za skupine predšolskih in šolskih otrok. 
- Promocija in ogled Trubarjeve hiše literature za osnovnošolce in dijake. 
- Udeležba na festivalih: Festival Bobri, Lunin Festival in Kulturni bazar. 
 
V letu 2013 izpostavljamo: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Redno delo z zbirkami 
- Nadaljevali smo z usklajevanjem postavitvenih šifrantov v vseh enotah in gradivo opremili z novimi 

nalepkami, hkrati smo odpisovali zastarelo in poškodovano gradivo. Sproti smo popravljali tudi 
napise na policah, barve in tipografijo črk na strokovnem oddelku za mladino smo uskladili s 
celostno grafično podobo MKL. 

- S posebnimi nalepkami smo označili in izpostavili gradivo za: Zlato hruško, Ciciuhca, Mesto bere, 
Festival Liffe. 

- Redno smo prejmalii knjižne darove bralcev. Del gradiva umestimo v naše zbirke oziroma 
prodamo v naši Antikvarni prodaji ali podarimo bralcem v Mini bukvarni. Mini bukvarne smo uredili 
tudi v krajevnih knjižnicah.  Knjige smo oddajali Slovanski Knjižnici, podarili Filozofski fakulteti, 
Oddelku za germanistiko, Protestantskemu društvu Primož Trubar, bralcem na dnevih ČS Črnuče, 
ČS Posavje in dnevu Savskega naselja. 

- V študijski čitalnici Bežigrad smo izločili del priročne zbirke, umaknili police ter postavili kotiček s 
fotelji. 

- Za namen zbirke vinilnih plošč smo pripravili prostor za poslušanje in ga opremili. 
- Kolekcije knjig: za Dom starejših Bežigrad pripravljamo in izposojamo kolekcije knjig in dva 

bralnika. 
- Igroteka v Knjižnici dr. Franceta Škerla je bogatejša za 193 novih igrač. Igroteko redno obiskujejo 

dijaki drugih letnikov Gimnazije in srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, programa vzgojitelj 
predšolskih otrok. 

- Večino spominske zbirke g. dr. Franceta Škerla smo preselili v Slovansko knjižnico. 
- V decembru smo izvedli testno akcijo zamenjave nalepk na gradivu za program dela 2014 v vseh 

knjižnicah MKL. 
- Od septembra 2012 je tiskalnik za nalepke v Knjižnici Črnuče, kjer sistematično menjamo nalepke 

starejšemu gradivu. Septembra 2013 je bila izvedena inventura knjižničnega gradiva. 
- V avgustu smo preselili celotno zbirko Knjižnice Savsko naselje v depo Slovanske knjižnice in 

Knjižnico Savsko naselje zaradi obnove stavbe začasno zaprli. Obiskovalcem omenjene knjižnice 
je na voljo Potujoča knjižnica s postajališčem pri URI Soča. 
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Dejavnosti za odrasle 
- V Knjižnici Bežigrad imamo več razstavnih prostorov: v avli knjižnice smo pripravili sedem večjih 

razstav, na stopnišču osem, na leposlovnem oddelku šest ter na mladinskem oddelku štiri 
razstave.   

- V sodelovanju s psihologinjo Tanjo Grunfeld pripravljamo mesečne literarne pogovore – Knjižna 
doživetja. 

- Izvajamo projekt Znani berejo in priporočajo, ki ga promoviramo na spletu in v vseh knjižnicah. 
- Po osem dobro obiskanih potopisnih predavanj smo izvedli v Knjižnici dr. F. Škerla in Knjižnici 

Bežigrad ter eno v Knjižnici Črnuče. 
- V Knjižnici dr. F. Škerl so redno potekali 30-urni tečaji tujih jezikov (nemščina, italijanščina, 

španščina in angleščina), potopisna predavanja in klekljarski tečaj. Veliko zanimanje je za 
izobraževalne delavnice in tečaje, ki jih izvajamo v različnih krajevnih knjižnicah. 

- Knjižnica Glinškova ploščad že skoraj dve desetletji pripravlja razstave ilustratorjev. Letos smo 
pripravili dve: Ane Šalamun in Maje Lubi, obakrat z otvoritvijo. 

- Knjižnico promoviramo na Facebooku, kjer imamo svoj profil. 
- Obiskali so nas dijaki zavoda za Gluhe in naglušne, vzgojiteljice iz centra Cene Štupar ter študenti 

bibliotekarstva.  
- Ur pravljic so se občasno udeležile bodoče vzgojiteljice, ki se šolajo v Izobraževalnem centru 

Cene Štupar. 
- Pripravili smo gledališko predstavo Anatola Šterna: Deseti brat in tri glasbene prireditve, ter več 

literarnih dogodkov. 
 

Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Med med jesenskimi, zimskimi in ob začetku ter koncu poletnih počitnic smo pripravili že 

tradicionalne večdnevne delavnice za osnovnošolce.  
- Pripravili smo tematske izobraževalne delavnice npr.: Potujmo z Argonavti, Pravljična joga, Plesno 

gibalne delavnice, matematične delavnice, jezikovne delavnice in mnoge druge. V Knjižnici dr. 
Franceta Škerla smo izvedlo sklop izobraževalnih delavnic z naslovom Pridi se igrat in promovirali 
zbirko igrač. 

- Veliko bibliopedagoškega dela smo opravili v sodelovanju z vrtci. Organizirano nas je tako 
obiskalo 47 skupin. V okviru Rastem s knjigo nas je obiskalo 22 sedmih razredov. 

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

- Mesečno smo pripravljali Miškovo literarno uganko za osnovnošolce, v Knjižnici Bežigrad tudi 
Malo uganko za predšolske otroke, ki rešitve narišejo. 

- Za poletno branje smo tudi otrokom in mladostnikom pripravili Mačka v žaklju.  
 

Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami 
- 91 naslovov periodike smo iz Bralnice preselili nazaj v 2. nadstropje. V prostoru mediateke pred 

Bralnico smo ohranili 25 najbolj branih naslovov periodike in dnevno periodiko, 
- S pridobitvijo primernejših regalov iz Knjižnice Šentvid smo izboljšali postavitev gradiva v vseh 

moščanskih knjižnicah. 
- S knjižnimi darovi smo dopolnjevali ponudbo antikvarne prodaje gradiva v Knjižnici Jožeta 

Mazovca, s katero smo v letu 2013 zbrali 1.079 EUR. 
 

Dejavnosti za odrasle 
- Ponudbo prireditev za odrasle smo obogatili z naravoslovnimi vsebinami v okviru projekta Voda – 

naše gibalo in zrcalo. 
- Šahovske ure za odrasle so pod strokovnim vodstvom šahovskega mojstra potekale dvakrat 

mesečno. 
- Za uporabnike smo znova uvedli izobraževanja za uporabo kataloga OPAC in pripravili 

izobraževanja o novi aplikaciji Biblos, 
- Zaposleni v Knjižnici Jarše so poleti ob petkih prvič organizirali Knjižnico na prostem v bližnjem 

parku, kjer so obiskovalci lahko prebirali dnevno periodiko in knjige. 
- Organizirali smo Filmsko šolo za odrasle v Knjižnici Jarše in pripovedovanje pravljic za odrasle v 

Knjižnici Polje. 
- V Knjižnici Polje enkrat mesečno izvajamo novo dejavnost za odrasle, t.i. nemški bralni krog -  

pogovore v nemškem jeziku o prebranem leposlovju. 
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- V Knjižnici Fužine smo za uporabnike odprli nov prostor za učenje in študij. V Info točki Borze dela 
smo izvajali delavnice na temo iskanja zaposlitve s ter individualno svetovanje pri iskanju po e-
virih. 

- V Knjižnici Zadvor smo organizirali Maraton poezije, na katerem so se s prebiranjem poezije 
predstavili prebivalci Zadvora. 

- S sodelovanjem v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja smo nudili informacije širšemu krogu 
uporabnikov preko spleta. 
 

Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Za mladostnike smo organizirali več prireditev na temo vode v projektu Voda – naše gibalo in 

zrcalo. 
- Posebno pozornost smo posvečali osebam s posebnimi potrebami, varovancem Zavoda Janeza 

Levca, sodelavka iz Knjižnice Jarše jih je v okviru projekta Življenje je zgodba mesečno obiskovala 
celo šolsko leto. 

- Ob dnevu knjige, v aprilu, smo bibliopedagoško dejavnost za najmlajše popestrili s tekmovanjem 
Skok po knjigo, ki smo ga izvedli v treh knjižnicah. 

- Organizirali smo izmenjavo otroških knjig in igrač ob tednu otroka. 
- Izvajali smo šahovske delavnice za otroke. 
- V Knjižnici Polje smo izvajali Nemščino za mladostnike - pogovore v nemškem jeziku o prebranih 

knjigah – dejavnost, ki nadgrajuje delo pri pouku izbirnega predmeta nemščina v OŠ Polje. 
- Posvečali smo se filmski vzgoji mladih v Filmski šoli v Knjižnici Jarše. Za kratek film o šahu, ki  je 

nastal v okviru Filmske šole v sodelovanju s Kulturno umetniškim društvom Marnie film in Cirilom 
Murnikom, je Knjižnica Jarše prejela priznanje na 49. Srečanju najmlajših filmskih in video 
ustvarjalcev Slovenije. Svet filma pa smo ob sodelovanju vzgojiteljic bližnjega vrtca na štirih 
delavnicah predstavljali tudi predšolskim skupinam otrok, 

- V Knjižnici Fužine smo sodelovali z organizacijo Skala – mladinska ulična vzgoja, ki v naših 
prostorih izvaja brezplačno učno pomoč šolski mladini, poleti pa smo pripovedovanje pravljic 
izvajali na prostem,  v Labirintu umetnosti v Fužinah. 

- V Knjižnici Zalog smo izvedli sedem domoznanskih izobraževanj za osnovnošolce, tri na temo 
nekdanjega zaloškega pristanišča ter štiri predstavitve geološke zbirke mineralov in fosilov. Dve 
skupini osnovnošolcev pa sta se izobraževali o likovnih tehnikah na primeru razstave v knjižnici. 

- Otroci iz vrtca in šole v Zadvoru so aktivno sodelovali na Maratonu poezije, ki ga je ob kulturnem 
prazniku organizirala Knjižnica Zadvor. 
 

Knjižnica Otona Župančiča 
Redno delo z zbirkami 
- Gradivo iz kitajskega kotička - Okno Šanghaja smo preselili v Knjižnico Šiška. 
- Z antikvarno prodajo gradiva smo dosegli rekordni iztržek. 
- Zabeležili smo najvišji povprečni mesečni in dnevni pretok transakcij uporabnikov preko sistema 

COBISS, mesečno povprečje je bilo 28.748, dnevno pa 1.250 transakcij. 
- Pri e-rezervacijah prostega gradiva smo imeli realiziranih 20.323 (98,17%), nerealiziranih 379. 

Povečanje naročil za 3.372 glede na leto 2012, pri e-rezervacijah izposojenega gradiva pa 12.103 
naročil, povečanje za 1.059 glede na leto 2012. 

- V vezavo smo oddali 561 knjig. 
- Z darovi smo pridobili 871 serijskih publikacij, 9.112 knjig in 275 izvodov neknjižnega gradiva. 
- Drugim knjižnicam, institucijam in uporabnikom smo podarili 22.572 izvodov gradiva. 
- Za poletne pakete Maček v žaklju – skriti zakladi smo pripravili 524 paketov, 1572 knjig, 

izposojenih je bilo 517 paketov, 1557 knjig, s čimer smo dosegli cilj - ponuditi kvalitetno gradivo.  
- V Knjižnici Nove Poljane smo uvedli zbirko strokovnega gradiva za odrasle ter neknjižno gradivo 

na BD nosilcih, izvedli smo preopremljanje mladinskega gradiva po novih postavitvah.  
- V Knjižnici Kolodvor smo začeli z antikvarno prodajo gradiva, odziv je dober. 
- Pripravili smo dve številki brošuri Mediatečnik, z namenom promocije novega in kvalitetnega 

gradiva s področja glasbe in filma. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Tečaji šaha za začetnike so postali niša za pridobivanje novih članov, v dveh tečajih smo vpisali 

15 novih članov. 
- V okviru zdravstvenega kotička smo izpeljali izobraževalno delavnico Splošne knjižnice za zdravje 

občanov, namenjeno zaposlenim, za dostop do kvalitetnih zdravstveno-medicinskih virov za 
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informiranje in za stike z ZZV in drugimi zdravstvenimi ustanovami. Poleg tega smo organizirali 
tečaj prve pomoči, več strokovnih predavanj in 15 tematskih razstav gradiva. Zdravstveni kotiček 
smo promovirali na sejmu Narava – zdravje. 

- Na novo smo uvedli angleški bralni-debatni krožek za dijake in študente. 
- Koncertna dejavnost v Mediateki je potekala od septembra do maja, z vsaj enim dogodkom 

mesečno. 
- Literarni dogodki v KOŽi besede in  druge: skupno jih je bilo 51. 
- Prireditve: 154, odmevna je bila prireditev Litva na prvem zmenku z veleposlaništvom Republike 

Litve ter predstavitev knjige Angel pozabe, avtorice Maje Haderlap. 
- Izpeljali smo 60 vodstev po knjižnici za slovenske skupine ter 3 vodstva za tuje obiskovalce. 
- Opravili smo eno tritedensko mentorstvo za  študentko bibliotekarstva.  
- Bralna skupina Berem, torej mislim je imela 10 srečanj s pogovori o knjigah. 
- V okviru razstavna dejavnost Mediateke smo pripravili razstavo najboljših filmov, razstavo 

glasbenih inštrumentov in razstavo filmskih plakatov iz lastnega arhiva. 
- V letu 2013 smo vzpostavili sodelovanje z zavodom Kiberpipa, ki v Mediateki redno izvaja svoje 

dogodke. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Izobraževalni delavnici matematike in robotike smo organizirali v času jesenskih počitnic. 
- Ure pravljic za vrtčevske skupine smo večkrat popestrili z literarnim poletom s Kosovirjevo žlico. 
- Z gostujočo uro pravljic smo sodelovali na sejmu Narava zdravje. 
- Lanska novost sta tečaj šaha za začetnike in tečaj matematike. 
- Za najavljene skupine smo pripravili Tresenje zlatih hrušk – bibliopedagoško obliko pogovora o 

najboljših mladinskih knjigah, prejemnicah znaka kakovosti Zlata hruška in o branju. 
- V toplejših mesecih smo izvedli šest Literarnih sprehodov po Ljubljani, s predstavitvijo izbranih 

poglavij iz literarne in kulturne zgodovine na izbrani poti po Stari Ljubljani. 
- Izvedli smo dve igralni uri organiziranega igranja družabne igre Potovanje deklice Delfine. 
- Na Oddelku za otroke je v sodelovanju s Pionirsko maja gostovalo Društvo slovenskih pisateljev, 

Sekcija za mladinsko književnost. Razglasili so deset  nominirancev za nagrado desetnica. Ob 
tem smo pripravili knjižno razstavo - nominiranci za nagrado desetnica 2013.  

- Postavili smo nekaj večjih razstav: ilustracije Zarje Menart, Tinke Volarič, slikarske šole Brine 
Torkar, ob prazniku Čebelice, razstavo MathArt, Eurobasket – eurobranje ter natečaj Moja 
knjižnica. 

- Nadaljevali smo z razstavami Moja najljubša knjiga, ki so jih pripravljali osnovnošolci z izborom 
svojih najljubših knjig, dopolnjevali pa smo jih z izbori najljubših knjig slovenskih mladinskih 
pisateljev, likovnih umetnikov in drugih ustvarjalcev.  
 

Knjižnica Prežihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 
- Redni popis knjižničnega gradiva je bil izveden v Knjižnici Dobrova, Knjižnici Ig, Knjižnici Frana 

Levstika in v amaterski Knjižnici Polhov Gradec. 
- V februarju 2013 smo zaključili s kodiranjem in novo postavitvijo mladinskega leposlovja, do konca 

leta smo prekodirali že 70 % strokovnega gradiva na mladinskem oddelku in začeli s 
prekodiranjem leposlovja za odrasle. 

- Na oddelku za film in glasbo smo postavili štiri tematske razstave neknjižnega gradiva: francoski 
film, mladi virtuozi klasične glasbe, športni film in Mesto bere - film. V letu 2013 smo usklajevali 
signaturne nalepke glasbenih CD-jev v skladu z enotnim standardom MKL. Odpisovali smo 
izrabljene, uničene ali neaktualne izvode neknjižnega gradiva, skrbeli za izbor neknjižnega gradiva 
ter opremo novosti za vse viške knjižnice. Skrbeli smo še za pregled, izbor in popis neknjižnih 
darov. 

- Vsa opravila vezana na dotok revij potekajo za vse knjižnice centralno v Knjižnici Prežihov 
Voranc: tiskanje kod, urejanje podatkov o zalogi, odpis revij za celo mrežo KPV, izločanje starega 
časopisja, vezavo starejših letnikov, reklamacije dostave in koordinacijo vseh podatkov z osrednjo 
službo za serijske publikacije. Za enoto Brdo smo pravočasno odpovedali vse naročene naslove, 
zaradi prenehanja delovanja knjižnice. V drugi polovici leta je bilo naročeno nekaj dodatnih 
letnikov tujih serijskih publikacij s področja arhitekture in stanovanjske opreme. V mesecu 
decembru je bila preurejena čitalnica v KPV in pridobljen dodaten prostor za sedeže ter boljšo 
postavitev revij. 

- Priliv knjižnih darov in odpisano gradivo smo sproti ponujali v antikvarni nakup, ob tem skrbeli za 
primerno raznolikost in uravnoteženost ponudbe, precejšnjo količino gradiva pa smo uporabnikom 
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ponudili tudi brezplačno. Enako kot leto prej, smo poleti 2013 izvedli sezonsko akcijo pospešene 
odprodaje antikvarnega gradiva pod geslom »Poskrbite za poletno kratkočasje, podarite si 2 knjigi 
za 1 EUR«.. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Nadaljevali smo s pripravo literarnih večerov in knjižnih klubov, nekatere od dogodkov smo 

organizirali v okviru projektov Mesto bere in Knjižnica - moj azil.  
- Očarljivo skupinsko branje se je v prvem polletju tematsko navezovalo na knjige iz izbora projekta 

Mesto bere, v drugem polletju pa so bila srečanja posvečena znanim osebnostim.   
- V letu 2013 smo namenili pozornost fotografskim, slikarskim, stripovskim in kiparskim razstavam. 

Razstavno dejavnost smo razvijali tudi v Knjižnici Škofljica, Knjižnici Ig in Knjižnici Frana Levstika 
v Velikih Laščah, s poudarkom na domoznanstvu in predstavitvi lokalnih ustvarjalcev. 

- Ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, ko je bila Knjižnica Prežihovega Voranca odprta 
za obiskovalce, smo organizirali pripovedovanje zgodb za odrasle, pričeli z večdnevno delavnico 
Napiši pesem za soseda in zaključili z nastopom kantavtorja Janija Kovačiča.   

- S projektom Svet med nami se je predstavila španska kultura. Odprtje je potekalo v Knjižnici 
Prežihov Voranc.  

- Na dogodku Pesemtry, ki smo ga pripravili ob svetovnem dnevu poezije 21. marca, so se 
predstavili napovedovalci Radia Študent in glasbeni gost Gal Gjurin. 

- Izvedli smo tudi tradicionalni novoletni koncert z Godbo vertikale. Pred poletjem smo gostili 
zanimivo skupino Frodo and The Suzukies, ki ustvarja svojevrsten glasbeni slog, med etno, pop in 
meditativno glasbo. 

- V okviru projekta Knjižnica - moj azil smo organizirali voden ogled po knjižnici za prosilce za azil iz 
Azilnega doma Vič.  

- V knjižnici Rudnik je bila v letu 2013 stalnica Vodena šola spomina. 
- 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.  
- Literarni večeri Četrtkova srečanja so stalnica Knjižnice Frana Levstika. Letošnji zanimivi gostje so 

bili: Andrej Rot, Arkan al Nawas, Erica Johnson Debeljak in Irena Miš Svoljšak. Ogledali smo si 
tudi diapozitive Iraka, Avstralije in otoka Bora Bora. Sodelovanje z Mihaelo Andromako Rihar 
bomo nadaljevali tudi v letu 2014.  

- V sodelovanju z Borzo znanja smo v Knjižnici Dobrova organizirali štiri ustvarjalne delavnice za 
odrasle: Izdelki iz filca, Pletenje na prste, Adventni venčki in Novoletni okraski. 

- V knjižnici Podpeč izpostavljamo niz delavnic Neže Gregorčič Žgombič »Samopodoba je odraz 
naše samozavesti« in »Kako naj se uredim za najdaljšo noč v letu«.  

- V Knjižnici Horjul so tudi v letu 2013 ob branju in pogovoru o knjigah potekale Bralne urice v Domu 
za starejše občane v Horjulu. Ob 15-letnici Občine Horjul je na občinskem trgu potekalo 
pripovedovanje pravljic za odrasle. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Z rednimi knjižnimi ugankami pri mladih spodbujamo bralne navade, promoviramo knjižnično 

zbirko in leposlovje za otroke.  
- Izpostavljamo kvalitetno in avtorsko izvirno uro pravljic - Pravljica izpod koša, ki je združila gibanje 

in poslušanje zgodbe v sklopu prireditev Eurobasket. Kot posebnost ur pravljic izpostavljamo še 
izvedbo ob 15-letnici Občine Horjul. Ura pravljic je bila združena s predstavitvijo domačinke 
Kristine Brenkove in igranjem družabne igre Potovanje deklice Delfine. 

- Med poletnimi počitnicami smo organizirali niz ustvarjalnih delavnic v okviru projekta Dajmo jim 
vetra, kjer smo v ospredje postavili povezavo s knjigo. Letos so se projektu pridružile še Knjižnica 
Škofljica, Knjižnica Ig in Knjižnica Rudnik. 

- Pozornosti mladih obiskovalcev so pritegnile izobraževalne delavnice. V KPV smo jih organizirali 
šest, največ  zanimanja je bilo za delavnico Naredi svojega robota. 

- V vseh knjižnicah smo postavljali zanimive knjižne razstave, informativno-izobraževalne narave, 
izpostavljamo razstavo Skozigled 2013 - 40 let Naočnika in Očalnika - razstava prispelih del na 
likovni natečaj, ki je otroke spodbujal k bralni in likovni ustvarjalnosti. 

- V sodelovanju in izvedbi prostovoljnega Gasilskega društva Zalog smo v Knjižnici Dobrova in 
Brezovica organizirali predstavo Muca copatarica. 

- V sodelovanju z vrtci smo v knjižnicah postavili razstave ilustracij otrok iz lokalnih vrtcev. 
- V Knjižnici Ig smo izvajali Dream in English, interaktivno dogodivščino v angleškem jeziku, od 

septembra jo pripravljamo tudi v Knjižnici Škofljica in v KPV. 
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- V letu 2013 smo nadaljevali z izvajanjem Pravljične joge. 
- Dijakinja 4. letnika Walfdorske šole v Ljubljani je v KPV organizirala debatni večer na temo etike in 

posameznika. S tovrstnimi srečanji bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 
 
 
Knjižnica Šiška 
Redno delo z zbirkami 
- Sami smo popravili 2.823 knjig (37% več kot leta 2012), od tega 1.954 v Knjižnici Šiška, 654 v 

Knjižnici Šentvid, 112 v Knjižnici Gameljne in 103 v Knjižnici Vodice. 
- V vezavo zunanjemu izvajalcu smo posredovali 273 enot knjižnega gradiva. 
- Naši uporabniki so v letu 2013 podarili knjižnici 1.331 enot knjižnega in 81 enot neknjižnega 

gradiva. Darovalcev je bilo skupaj 96. Nekaj tega gradiva smo posredovali naprej: Študentski 
knjižni sejem Spirala 170 knjig, Društvo upokojencev Veliki Gaber 202 knjigi, Who-design 297 
knjig, Zamejska knjižnica Zgonik 238 knjig, skupaj 844 knjig.  

- V letu 2013 smo uspešno izvajali antikvarno prodajo knjig. 
- V letu 2013 smo v Knjižnici Šiška, Knjižnici Šentvid, Knjižnici Gameljne in Knjižnici Vodice 

nadaljevali z intenzivnim popravljanjem spremenjene postavitve gradiva.  
- Maček v žaklju 2013 - uspešna aktivacija gradiva v poletnem času. Pripravili in izposodili smo 679 

paketov knjig, od tega 319 za odrasle, 102 za mladostnike, 124 za osnovnošolce in 134 za 
malčke. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Praviloma smo izvedli eno do dve prireditvi tedensko. Med literarnimi izpostavljamo odmevno 

predstavitev spominov na otroštvo otroka brez staršev  - Vonj pečenih jabolk -  upokojenega 
profesorja poljanske gimnazije Alberta Avguštinčiča ter predstavitev knjige z okroglo mizo, z 
udeleženci različnih strok, Lidije Maričič: Shizofrenija ni norost. 

- Organizirali smo več predavanj s poljudnoznanstveno in drugo strokovno tematiko, velik del v 
povezavi s tematskimi sklopi MKL. Med ekološkimi temami izpostavljamo predavanje Lučke 
Bogataj: Kaj nam lahko prinesejo podnebne spremembe in Eko naselja Nare Petrovića. V 
predavanju Krkavški kamen je arheolog Davorin Vuga  povezal prazgodovinski spomenik na naših 
tleh s kulturnim kontekstom velikih civilizacij svojega časa. O perspektivah EU je govoril dr. Anton 
Bebler v predavanju Strategije širitve EU. Zanimivo predavanje o zgodovini predvajanja filmov v 
Ljubljani je imel Klemen Žun - Kinematografi v Ljubljani.  

- Skušali smo zajeti čim širši spekter likovnih, fotografskih in oblikovalskih razstav ter razstavljati 
tako profesionalne kot amaterske ustvarjalce. Omenimo naj likovno razstavo Milana Eriča: Divje 
risbe, zelo ambiciozno skupinsko razstavo Likovnega društva 2000 iz Škofljice, fotografsko 
razstavo Mateja Krivica Urbanistan,  domoznanske razstave kot so Dišeče izročilo in razstavo ob 
100 letnici Pevskega zbora Slovenske matice Matično rojenje, Venčeslava Thalerja: Pionirska 
proga, biografsko razstavo Metla za Mojstra ob stoletnici rojstva skladatelja Bojana Adamiča.  

- Pripravili smo projekcijo dokumentarnega filma Življenje na smetišču, ki se je nadaljevala z 
okroglo mizo o filmu.  

- Zanimiv je bil večer  s pevko Eldo Viler, ki je predstavila svojo glasbo in poezijo. Duo Evemirei pa 
je prestavil privlačen repertoar klasične glasbe. Predstavili smo tudi dve folklorni skupini iz Bele 
krajine.  

- Poleg ustvarjalnih delavnic, ki jih organizira pri nas Borza znanja, je bila zanimiva kulinarična 
delavnica Alejandra Rodrigueza - Kako kuhati morsko paello (v okviru projekta Svet med nami). 

- Poleg vodenih obiskov v okviru projekta Rastem s knjigo smo knjižnico predstavili tudi tujim 
udeležencem mednarodnega projekta Lady Caffe. 

- Pripravili smo štiri zanimive izobraževalne delavnice: Predstavitvene delavnice za kulturne 
animatorje, ki smo jih organizirali v sodelovanju s Pripovedovalskim varietejem. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Novost v letu 2013 so pogovorna srečanja namenjena mladostnikom: Najst – meni se dogajaW, o 

temah povezanih z obdobjem odraščanja. Pogovor vodi Petra Arula, avtorica knjige Saj smo 
punce. 

- Beremo s tačkami izvajamo v sodelovanju z društvom Tačke pomagačke. Obiščejo nas pravi 
kužki, ki jim otroci preberejo pravljico. Program se je v letu 2013 v knjižnici izvajal dvakrat 
mesečno. Pri branju so prisotni otrok, pes in pasji vodnik.  
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- Kinološke urice smo pripravljali enkrat mesečno, z namenom 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 2013 
nadaljevali z dejavnostjo Kramljajmo po špansko. Vsaka delavnica je imela pogovorno temo, ki se 
nanaša na Španijo, španski jezik ali špansko kulturo. Kramljanje vodi profesorica španskega 
jezika.  

- 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.  

- Med jesenskimi šolskimi počitnicami smo za osnovnošolce pripravili matematične delavnice. 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
- Katalogizacija: v letu 2013 smo kreirali 3.374 novih bibliografskih zapisov (3.401 v letu 2012), od 

tega je 2.072 zapisov označenih kot domoznanskih (2.228 v letu 2012). Pri delu z zbirko smo 
izbirali iz obstoječega fonda knjige z domoznansko vsebino in jih označevali z domoznanskim 
šifrantom – tako smo uvrstili v domoznansko zbirko 181 enot gradiva, 223 enotam gradiva pa smo 
spremenili status dostopnosti iz čitalniške dostopnosti v status za izposojo na dom.  

- Pri delu z gradivom za repozitorij je bilo pregledanih 8.657 izvodov knjig, od tega jih je bilo v 
repozitorij uvrščenih 584. Uporabniki so si iz repozitorija izposodili 50 knjig. 

- Neformalno nabavo domoznanskih publikacij izvajamo sami, saj jih iščemo mimo običajnih 
knjigotrških poti. Gradiva naročamo neposredno po e-pošti ali telefonu, v letu 2013 smo tako 
naročili 226 naslovov.  

- Posebne zbirke: v letu 2013 smo nadaljevali s katalogizacijo miniaturnih knjig v sistemu Galis, ki 
med drugim vključuje tudi vnašanje fotografskih posnetkov katalogiziranih knjig in so na ogled na 
internetni strani Muzeums.si. Novih vnosov v Galis smo opravili 199 (73 v letu 2012). Skupno je na 
strani predstavljenih 272 miniaturnih knjig. V letu 2013 smo prejeli dodatnih 25 miniaturnih knjig od 
različnih darovalcev. 

- Na novo smo vzpostavili zbirko glasbenih tiskov, ki šteje 207 enot. 
 
Dejavnosti za odrasle 
Domoznanske prireditve: 
- V skladu z programom dela smo pripravili dve veliki domoznanski razstavi: Založnik Lavoslav 

Schwentnerju v juniju in Kolodvorska ulica »Od popotništva do kina« v septembru.  S slednjo smo 
intenzivno sodelovali s Kinodvorom pri obeležitvi Leta kina. Z razstavo smo gostovali še v Knjižnici 
Šiška. Prav tako smo pripravili načrtovano razstavo o ustvarjalnosti lokalnih društev ali skupin. 

- Cikel  domoznanskih filmskih srečanj »Ljubljana v gibljivih slikah« smo realizirali po načrtu s tremi 
večeri, ki so vsebovali projekcijo filma, predavanje ter manjšo tematsko razstavo: v aprilu smo 
predstavili Urbančevo hišo - Centromerkur, v juniju Cukrarno ter v oktobru ljubljanski Kolizej. Za 
vse aktivnosti so bile pripravljene spremljevalne promocijske tiskovine, zgibanke. 

- Med nove domoznanske prireditve sodi tudi izvedba Dneva zbiranja spominov, ki smo jo v letu 
2013 zelo uspešno izvedli prvič. Zaradi dragocenih podatkov, sodelovanja med knjižnicami in 
izrazito pozitivne promocije bomo Dneve spominov organizirali vsako leto in pridobljeno objavljali 
na Kamri (več v poglavju 5.7 Projekti). 

Promocija miniaturnih knjig:  
- izvedli smo odmevno razstavo dela donacije dr. Martina Žnideršiča »Karoly Andrusko, največji 

umetnik miniaturne knjige«, ki jo je odprl donator s predavanjem. Ob tej priložnosti smo izdali 
obsežen katalog, ki prinaša vseh 270 miniaturk tega avtorja, za katere je kurator zbirke izdelal vse 
bibliografske zapise. Katalog smo poslali tudi društvom zbiralcev miniaturk v tujini, v katere smo 
včlanjeni, ter pomembnim osebam te stroke. 

Predstavitve slovanske kulture:  
- V letu 2013 smo cikel, izveden že četrto leto, uspešno razširili med slovenske splošne knjižnice, ki 

smo jih povabili k sodelovanju preko Združenja slovenskih splošnih knjižnic. S pogodbo je 
pristopilo sedem splošnih knjižnic iz Kočevja, Domžal, Metlike, Maribora, Celja, Žalca in z Jesenic. 
Tudi zanje smo pripravili plakate in zgibanke ter jim za manjše povračilo v dogovorjenih intervalih 
pošiljali podnaslovljene filme, da so jih vključili v svoje prireditve. V SLK je cikel potekal kot 
običajno v prejšnjih letih. 
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- Gostili smo zanimivo in nenavadno razstavo ukrajinske slikarke Ljubave Taradaj in njenih poslikav 
večjih evropskih mest, med njimi tudi Ljubljane, na svilo. 

 
 
Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- Redna priprava COBISS izpisov po transakcijah - evidenca izposojenega gradiva prejšnji dan in 

redno delo izločanja gradiva  - check out in fizično izločanje, iz bibliobusa. 
- Zamenjali smo nalepke na gradivu v skladu z novo postavitvijo in z bodočo možnostjo vračila 

gradiva v drugih knjižnicah. 
- Zaradi specifičnega dela Potujoče knjižnice redno sprejemamo rezervacije gradiva preko telefona, 

SMS sporočil in e-pošte ter pripravljamo naročeno in rezervirano gradivo. 
- V letu 2013 smo redno servisirali in tehnično vzdrževali vozilo in skrbeli za nemoteno poslovanje – 

obiskovanje postajališč z bibliobusom. 
- Načrtovali in pripravili smo nov urnik obiskov glede na potrebe uporabnikov, zaradi daljše prenove 

Knjižnice Savsko naselje smo podaljšali čas odprtosti na postajališču URI Soča, ki je v neposredni 
bližini Savskega naselja in s tem omogočili izposojo gradiva uporabnikom zaprte knjižnice. Ob 
zaprtju Knjižnice Brdo smo pripravili načrt za vzpostavitev novega postajališča Brdo, na Brdnikovi 
14 (01.01.2014). 

- V letu 2013 smo ustanovili delovno skupino za prenovo delovanja Potujoče knjižnice: pripravili 
smo analizo in pregled terena ter statistične podatke in pripravili nov koncept nakupa knjižničnega 
gradiva. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Potujočo knjižnico in knjižnično mrežo MKL smo uporabnikom predstavili v okviru tridnevnega 

poletnega projekta Filmobus. 
- Z bibliobusom smo se predstavili na Dnevu MKL na Stritarjevi ulici. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Ob petkih smo redno obiskovali vrtce, kjer smo izvajali ure pravljic in predstavili Potujočo knjižnico. 
- Sodelovali smo na Festivalu Bobri ter z delavnicami in izposojo knjig na Luninem festivalu. 
- Izvajali smo športne delavnice in izposojali gradivo za otroke in mladino ter predvajali filme za 

mlade v okviru tridnevnega poletnega projekta Filmobus. 
 
 
Trubarjeva hiša literature 
V Trubarjevi hiši literature smo v letu 2013 gostili nekaj čez 90 literarnih prireditev, večina jih je bila 
namenjena odraslim, 76 strokovnih predavanj in okroglih miz ter po devet glasbenih prireditev, filmskih 
projekcij in gledaliških predstav. Postavili smo tudi šest razstav, štiri za odrasle in dve otroški, gostili 
deset izobraževalnih delavnic za odrasle s področja pisnega ustvarjanja ter (so)organizirali štiri 
strokovne simpozije: o žanrski literaturi, o eksperimentalni poeziji, o spominih na Jugoslavijo v nemško 
govoreči književnosti ter ob 300-letnici rojstva Denisa Diderota. 
 
Programsko smo sodelovali s številnimi založbami, stanovskimi društvi, organizatorji festivalov in 
drugimi kulturnimi ustanovami, najintenzivneje pa smo se vključili v projekt MKL Mesto bere, v okviru 
katerega smo organizirali odmevne večere Dobrososedske literature, kjer smo predstavili v projekt 
vključena dela avtorjev sosedskih držav ter priredili več pogovornih večerov z domačimi avtorji. 
 
Ob tem smo organizirali vodstva po hiši za številne osnovnošolske in dijaške skupine. V letu 2013 smo 
gostili deset rednih programskih ciklov, preostanek programa pa so tvorili dogodki, ki smo jih 
soorganizirali v sodelovanju z občasnimi zunanjimi programskimi partnerji.  
 
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 z Zlatimi hruškami. 
- Dopolnitev signatur, popravljanje nedoslednosti ter dodajanje polj v COBISS/3 za stari fond 

arhivskega in študijskega gradiva, za monografske in serijske publikacije. 
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Dejavnosti za odrasle, otroke in mladostnike 
Program Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, njena redna dejavnost kot tudi 
njeni projekti, segajo tako na lokalno območje, kot tudi na nacionalni nivo, prehaja pa tudi v 
mednarodni prostor. 
- V okviru 29. slovenskega knjižnega sejma smo organizirali Praznik zlatih hrušk – podelitev znaka 

in priznanj Zlata hruška. Na dogodku je bil prisoten svetovno znani pisatelj Patrick Ness, tudi 
prejemnik enega od priznanj - kategorija prevedena mladinska knjiga. Na sejmu smo sodelovali 
tudi s stojnico MKL, z debatno kavarno in s čeki za branje. 

- Letošnja sezona Strokovnih sred je zaključila skoraj dveletni cikel na temo pojavnih oblik in 
vrednotenja mladinskega leposlovja. 

- Junija smo v Prirodoslovnem muzeju izvedli končno žrebanje 7. cikla MEGA kviza. Gostili smo 
učence OŠ Slivnica pri Celju. Oktobra smo odprli nov, 8. cikel MEGA kviza: Rimljanih na naših 
tleh, ki se povezuje s praznovanjem Emone 2000. 

- Praznovanje 2. aprila, mednarodnega dneva knjig za otroke, smo posvetili poeziji in ga vključili v 
nacionalno zasnovano bralno spodbujevalno akcijo »S knjigosrečo okoli sveta«, sodelovali smo s 
Slovensko sekcijo IBBY, Bralnim društvom Slovenije, Društvom Bralna značka Slovenije - ZPMS, 
revijo Otrok in knjiga (Mariborska knjižnica), od 21. marca do 23. aprila 2013, z dvema 
dogodkoma:  
o 2. aprila smo s pesniško matinejo odprli razstavo o poeziji. Matinejo smo pripravili skupaj s 

Slovensko sekcijo IBBY in Društvom slovenskih pisateljev, Sekcijo za mladinsko književnost. 
o 10. aprila je bil strokovni simpozij o poeziji »Pesem, boginja, zapoj!«, skupaj s Slovensko 

sekcijo IBBY in revijo Otrok in knjiga. 

- Skozi vse leto 2013 smo pripravljali Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013, ki je 
izšel z naslovom Ekvilibristika branja. 

- S Knjigarno Konzorcij smo pripravili prodajno razstavo mladinskih knjig v tujih jezikih, 21. Bologno 
po Bologni ter spremljevalne ure pravljic. S knjigarno Konzorcij in z Mladinsko knjigo Trgovino smo 
se povezali tudi ob prazniku Čebelice in na mladinskem oddelku Knjižnice Otona Župančiča 
pripravili razstavo ob prazniku Čebelice in jo povezali tudi z Zlatimi hruškami. Enako smo z Zlatimi 
hruškami gostovali v omenjeni knjigarni, v njihovem razstavnem prostoru in v otroškem oddelku. 

- Pripravili smo razpisno dokumentacijo za JAK RS za pridobitev finančnih sredstev za realizacijo 
nacionalnih projektov s področja bralne kulture ter oddali vsa delna, končna vsebinska in finančna 
poročila.  

- Z JAK RS sodelujemo pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo. Za projekt pripravimo obsežno 
strokovno gradivo, namenjeno mentorjem. V Centru koordiniramo projekt v celotni mreži MKL.  

- Delovno smo se povezali z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zdravje in sodelovali s 
področjem bralne kulture pri pripravi obsežnega zbornika Zasvojeni z umetnostjo, ki bo namenjen 
strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, zdravstvenim strokovnim delavcem.  

- Za svoje strokovno delo smo prejeli Priznanje Slovenske sekcije IBBY za leto 2013, ki nam je bilo 
podeljeno na 29. slovenskem knjižnem sejmu. 

 
Center za vseživljenjsko učenje: 
Center za vseživljenjsko učenje MKL sestavljata izobraževanje uporabnikov v informacijskih servisih 
(Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja) in 
programi izobraževanja uporabnikov v mreži knjižnic 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 tega 
poročila ter v Prilogi 16 in Prilogi 17. 
 
Borza dela (BD) 
Izvajali smo svetovalno in informacijsko dejavnost na informacijskih točkah v Knjižnici Otona 
Župančiča in v Knjižnici Fužine ter organizirali in izvajali različne izobraževalne delavnice za 
uporabnike. 
- V Knjižnici Fužine je Informacijska točka BD utrdila svoje mesto. Dve sodelavki iz knjižnice 

tedensko pomagata obiskovalcem pri uporabi elektronskih virov namenjenih iskanju dela, 
strokovna sodelavka BD v MKL pa mesečno izvaja brezplačne izobraževalne delavnice, 
predavanja in motivacijska srečanja. Izvedli in organizirali smo sedem izobraževalnih delavnic na 
temo zaposlovanja, poslovne komunikacije, govorice telesa, predstavljanja in poslovnega 
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oblačenja. Skupno jih je obiskalo  61 udeležencev. V Info točki je bilo individualno obravnavanih 
86 uporabnikov.   

- V okviru projekta smo izvajali individualni karierni coaching za uporabnike. Izvedenih je bilo 257 
individualnih srečanj, v skupnem obsegu 424 ur za 70 različnih posameznikov. Zaradi dobrega 
odziva v prvih dveh letih izvajanja projekta bomo v 2014 karierni coaching umestili v okvir redne 
dejavnosti BD.  

- Organizirali in izvedli smo skupinske predstavitve in vodene obiske knjižnice s predstavitvijo 
ponudbe MKL in servisov 59 skupinam s skupno 1.341 udeleženci. Med njimi so prevladovale 
skupine brezposelnih, ki so jih k nam v okviru svojih izobraževanj za iskalce zaposlitve pripeljali 
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana, Zavod Papilot ter Prah, 
izobraževalni center. Namesto načrtovanih pet, smo zaradi velikega povpraševanja izvedli 59 
predstavitev za skupno 1.341 udeležencev. V sodelovanju z navedenimi partnerji smo izvedli tudi 
izobraževalne delavnice za težje zaposljive brezposelne osebe starejše od 50 let.  

- 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, Misija: diplomska naloga ter Tehnologija, moja vizija. 

- Četrto leto sodelujemo z Univerzitetnim kliničnim centrom, Psihiatrična klinika Ljubljana, Center za 
zdravljenje odvisnih 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 dvanajst delavnic s 
skupno 97 udeleženci. V okviru sodelovanja smo izvedli predstavitev delovanja BD tudi 
strokovnemu osebju centra in Psihiatrične klinike. 

- Izobraževalne delavnice smo izvajali v različnih enotah MKL. V Knjižnici Fužine sedem delavnic, s 
skupno 61 udeleženci, Knjižnici Bežigrad sedem s skupno 74 udeleženci, v Knjižnici Prežihov 
Voranc pet s skupno 48 udeleženci in v Knjižnici Otona Župančiča 23 delavnic s skupno 218 
udeleženci.  

- BD v okviru mednarodnega projekta Lady cafe sodeluje kot primer dobre prakse razvoja različnih 
motivacijskih in izobraževalnih aktivnosti za ženske po 45 +. Vodja BD se je udeležila srečanja 
partnerjev v Italiji in aktivno sodelovala pri organizaciji in izvedbi srečanja v Sloveniji. 

- V BD sta v letu 2013 opravljali 14-dnevno prakso dve študentki iz oddelka za pedagogiko in 
andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Podrobno sta spoznali dejavnost BD, CVŽU 
in MKL na splošno. 

- Izvajali smo promocijo podatkovne zbirke gvin.com. 
- Vodja BD je prejela Priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih, ki ga podeljuje Andragoški 

center Slovenije in se kot prejemnica priznanja na povabilo Andragoškega centra Slovenije 
predstavila na 13. Festivalu za tretje življenjsko obdobje. 

- Na 14. študentski areni smo sodelovali s promocijo BD in MKL ter v sodelovanju z Javnim 
zavodom Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana izvedli delavnico Poslovni bonton, ki se 
je je udeležilo 50 udeležencev. 

- Na 3. strokovnem srečanju z mednarodno udeležbo Knjižnica – Igrišče znanja in zabave smo na 
povabilo organizatorja sodelovali z referatom Borza dela stičišče možnosti in priložnosti. Na 3. 
konferenci o kariernem coachingu smo sodelovali s predstavitvijo Mladi v lovu na zaposlitve skozi 
prizmo Borze dela. Na posvetovanju Poti do knjige smo sodelovali z referatom Misija: diplomska 
naloga. 

- V letu 2013 je informacijski servis BD 1.353 uporabnikov obiskalo 3.429 krat.  
 
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 2013 zabeležili 349 novo vpisanih udeležencev. Med vsemi udeleženci BZ 

(med novo vpisanimi in tistimi, ki so bili člani že pred 2013) smo zbrali 153 učnih ponudb in 803 
povpraševanj ter med njimi ustvarili 1.015 učnih povezav. 

- Med novo vpisanimi udeleženci je več žensk (81%). Večina udeležencev prihaja iz širše 
ljubljanske regije. Največ udeležencev se uvršča v starostno skupno od 25 do 49 let (56%). 31% 
udeležencev je zaposlenih, manj kot tretjina je šolajoče se populacije (13%), nezaposlenih je 28% 
udeležencev. Izobrazbena struktura udeležencev je nadpovprečno visoka. Najbolj iskana so 
znanja ročnih spretnosti, pri ponudbah pa so na prvem mestu jeziki in računalništvo.  

- Dejavnost BZ in znanje članov BZ smo promovirali predvsem z delavnicami in razstavami. 
Organizirali smo 66 izobraževalnih delavnic (635 udeležencev), 37 ustvarjalnih delavnic (319 
udeležencev) in 23 razstav izdelkov članov BZ. BZ je organizirala tudi 2 tečaja kitare za odrasle, 
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deset strokovnih predavanj, dve filmski predstavitvi in štiri gostovanja Ljubljanske mobilne 
infotočke za mlade. Dejavnost smo izvajali v enajstih različnih knjižnicah v mreži MKL. 

- V sodelovanju z zunanjimi partnerji smo organizirali tri celodnevne tematske izobraževalne 
dogodke: Nevidni svet voda, Drugi mednarodni matematični dan v MKL pod naslovom MathArt - 
prepletanje matematike in umetnosti ter Rokodelstvo na slovenskem in na Borzi znanja, ki so 
natančneje predstavljeni v poglavju 5.7 Projekti.  

- BZ Ljubljana v okviru mednarodnega projekta Lady cafe sodeluje kot primer dobre prakse razvoja 
različnih motivacijskih in izobraževalnih aktivnosti za ženske po 45 +. Vodja BZ Ljubljana in ena od 
članic BZ, ki v okviru BZ redno deli svoje znanje, sta se septembra udeležili srečanja partnerjev v 
Turčiji. 

- Na BZ sta opravljali 14-dnevno obvezno prakso dve študentki iz oddelka za pedagogiko in 
andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Podrobno sta spoznali dejavnost BZ, CVŽU 
in MKL na splošno.  

- Naloge koordinacije smo v letu 2013 zaradi napovedanega prenosa koordinacije Mreže BZ na 
Andragoški center Slovenije izvajali  v zmanjšanem obsegu. 

- 3. decembra smo organizirali praznovanje 20-letnice delovanja BZ, ki so se ga udeležili zdajšnji in 
bivši sodelavci Mreže BZ, predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Andragoškega centra Slovenije ter člani in članice BZ. Dogodka se je udeležilo približno 100 
udeležencev. 

- V okviru nalog koordinacije Mreže BZ redno svetujemo zaposlenim v ostalih BZ, izobražujemo 
novo zaposlene na BZ, objavljamo novice na spletni strani BZ, skrbimo za pravilno delovanje 
skupne spletne aplikacije za spremljanje delovanja Mreže BZ in pripravljamo poročila o delovanju. 

- Dejavnosti BZ smo predstavili tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje in Študentski areni, na 
stojnici na Kongresnem trgu v okviru dogodka Junij v Ljubljani ter v okviru dogodkov Dan zbiranja 
spominov na 1. svetovno vojno in Dan MKL oz. zaključek projekta Mesto bere. 

- V letu 2013 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 2013 je bilo delovanje Osrednje BZ v MKL financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
SSU v MKL je v letu 2013 obiskalo 548 udeležencev (459 v letu 2012), ki so skupno opravili 6.640 
obiskov (leta 2012: 5.158). Med udeleženci so bili 304  novo vpisani uporabniki (308 v letu 2012) ter 
244 uporabnikov vpisanih pred 2013, ki so nadaljevali z učenjem. Dnevno se v SSU  samostojno uči 
do 20 uporabnikov. Najbolj zasedena sta termina med 10.00 in 12.00 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 2013 smo nadaljevali z ustaljenimi aktivnostmi: uganka meseca, 

udeleženec meseca, udeleženec leta in čajanka. Razglasili smo udeleženca in udeleženko leta, 
saj sta bila uporabnik in uporabnica izenačena v letnem številu ur samostojnega učenja (620 ur).  

- Za podporo samostojnemu učenju smo za uporabnike pripravili, organizirali in izvajali različne 
delavnice. Udeleženci so tako aktivno sodelovali na jezikovnih delavnicah angleščine Step by step 
za začetno in nadaljevalno stopnjo, slovenskega znakovnega jezika Gibi govorijo, delavnicah 
začetne stopnje španščine, ter španske  konverzacije ¿Así?. Nadaljevali smo z izvajanjem 
delavnic slovenskega pravopisa Sam svoj lektor, ter jeseni začeli z izvajanjem delavnic 
francoščine za začetnike C'est facile v Knjižnici Otona Župančiča. Od oktobra do decembra smo 
organizirali 30-urni intenzivni tečaj nemščine za začetnike za brezposelne. 

- Na področju računalniških vsebin smo organizirali delavnice iz sledečih vsebinskih področij: delo s 
tabelami na osnovnem in zahtevnejšem nivoju (Excel), izdelovanje predstavitev s programom 
PowerPoint, uporaba programa Movie Maker, predstavitev programa za učenje slepega tipkanja, 
uporaba komunikacijskih možnosti Skype in Facebook. Ponudbo računalniških izobraževalnih 
delavnic smo vsebinsko dopolnili z izvajanjem delavnice Elektronska pošt@ Gmail. Večino 
izobraževanj smo izvedli zaposleni v CVŽU MKL, tako da ni bilo dodatnih stroškov s honorarji 
predavateljev.  
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- V Knjižnici dr. France Škerl so potekali jezikovni tečaji španščine, francoščine, nemščine in 
italijanščine, pri katerih je  SSU koordinator in izvajalec. V Knjižnici Fužine so bile izvedene 
delavnice Step by step (začetni in konverzacija). SSU je prvič sodeloval s Knjižnico Bežigrad, in 
sicer pri izvedbi delavnice Gibi Govorijo. 

- 26. septembra, ob svetovnem dnevu jezikov, smo pod skupnim naslovom Dan jezikov organizirali 
različne delavnice, na katerih so udeleženci spoznavali spletne strani za samostojno učenje, 
osnove nekaterih tujih jezikov in slovnične težave pri slovenskem jeziku. Organizirali smo tudi uro 
pravljic v angleščini za otroke. Osmih prireditev se je udeležilo 69 obiskovalcev različnih starosti. 

- Dve zaposleni v SSU sta uspešno zaključili z izobraževanji Svetovanje in mentorstvo pri 
organiziranem samostojnem učenju ter Uvodni seminar o postavitvi in vodenju SSU. 

- V SSU sta opravljali 14-dnevno obvezno prakso dve študentki iz oddelka za pedagogiko in 
andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Podrobno sta spoznali dejavnost SSU, 
CVŽU in MKL na splošno.  

- Pregledali in pripravili smo gradiva za e-učilnico MKL. Svetovalka v SSU je pripravila priročnik za 
uporabo Gmaila. V manjšem obsegu je bilo dokupljeno gradivo za učenje tujih jezikov in 
slovenščine, prav tako pa nekaj priročnikov za učenje računalništva. 

- SSU se je promoviral na 71 dogodkih in se tako predstavil 1473 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 Simbioz@.  

- SSU v okviru mednarodnega projekta Lady cafe sodeluje kot primer dobre prakse razvoja različnih 
motivacijskih in izobraževalnih aktivnosti za ženske po 45 +. Svetovalka v SSU se je udeležila 
srečanja partnerjev na Irskem, ena od uporabnic SSU pa se je udeležila  srečanja partnerjev v 
Turčiji. 

- Svoje dejavnosti je SSU oglaševal na portalu varnastarost.si, napovednik.com, pregled 
izobraževanja odraslih ACS, novičke L'mit. Vabila za dejavnosti so bila redno objavljena v 
Napovedniku in na spletni strani MKL. Odmevi, vsebine in izdelki so bili predstavljeni na spletni 
strani MKL, v e-Novičkah ACS in Knjižničarskih novicah.  

 
Tudi v letu 2013 je bilo delovanje SSU v MKL financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost 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 (podatki o delovanju TVŽU so navedeni v poglavju 
5.7 Projekti). 
- V letu 2013 smo organizirali 91 ur izobraževalnega programa v obliki tečajev, delavnic in 

predavanj, ki se ga je udeležil 101 udeleženec.  
- Na Točkah smo opravili 765 ur individualnega mentorskega dela z udeleženci. Mentorstva se je 

udeležilo več žensk kot moških, po statusu pa je bilo največ upokojencev, sledili so brezposelni. 
Med udeleženci so bili takšni, ki so TVŽU obiskovali v preteklih letih in so z učenjem nadaljevali 
tudi v letu 2013, nekaj pa je bilo tudi novih udeležencev. Večina novih uporabnikov je za TVŽU 
izvedela od prijateljev, znancev ali pa v knjižnici. Največ udeležencev se je učilo različnih vsebin s 
področja računalništva. Individualno mentorstvo ustreza predvsem starejšim in začetnikom na 
področju računalništva, saj je delo zelo prilagojeno potrebam in zmožnostim posameznika.  

- V mesecu maju in juniju smo v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja izvedli dve predstavitveni 
delavnici Slovenskega znakovnega jezika. Na podlagi izraženega zanimanja udeležencev smo v 
jesenskem času pričeli z izvajanjem začetnega tečaja znakovnega jezika v Knjižnici Rudnik.  

- V poletnem času smo organizirali tečaje in delavnice za uporabnike. V Knjižnici Rudnik smo 
izvedli dva tečaja italijanščine in delavnico digitalne fotografije, v Knjižnici Bežigrad smo izvedli 
dve delavnici aromaterapije in v Knjižnici Otona Župančiča tečaja angleščine in španščine ter 
delavnice digitalne fotografije, uporabe programa Picassa ter izdelave foto-knjige. Izkazalo se je, 
da je tudi poletje primerno obdobje za izvedbo izobraževanj, saj so bila navedena izobraževanja 
dobro obiskana. Tečaje in delavnice so izvajali zunanji predavatelji. 

- V decembru smo imeli na nekaj dnevni študijski praksi dve študentki s Filozofske fakultete, 
Oddelek za pedagogiko in andragogiko.  
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- Tekom leta smo delovanje Točk predstavljali različnim skupinam obiskovalcev Knjižnice Otona 
Župančiča, kot so skupine brezposelnih iz Zavoda Papilot in drugih institucij, novo zaposleni v 
MKL, udeleženci delavnic Borze dela. 

- Redno smo pripravljali poročila za financerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter za 
knjižnice, kjer delujejo TVŽU.  

- Udeležili smo se zaključne konference projekta CVŽU LUR na kateri smo aktivno sodelovali s 
predstavitvijo delovanje TVŽU v MKL od leta 2008 do 2013.   

- Ob zaključku projekta CVŽU LUR smo v sodelovanju s partnerji projekta pripravili in izdali brošuro 
Učeča Ljubljanska urbana regija, v kateri je predstavljeno delovanje TVŽU tekom celotnega 
projekta za vsakega partnerje posebej. 

 
Tudi v letu 2013 (do 31.08.20139 je bilo delovanje TVŽU financirano s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost 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. Zaposlenim v MKL in slovenskim knjižničarjem pa zagotavljamo možnost 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 
 
Izobraževanje uporabnikov 
- Oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov. 
- Promocija dejavnosti Centra za vseživljenjsko učenje MKL v javnosti in med zaposlenimi v MKL. 
- Veliko izobraževanja uporabnikov so izvedli redno zaposleni v okviru svojega delovnega časa. 
- Priprava koncepta vzpostavitve in delovanja informacijske točke in priprava nabora e-virov javnih 

oblasti. 
- Priprava dokumentacije za vpis v razvid izobraževalcev odraslih. 
- Izvajanje dodatnih učnih vsebin iz zapostavljenih vsebinskih področij (npr. naravoslovje). 
- Organizacija srečanja partnerjev v okviru projekta Lady cafe (april 2013). 
- Sodelovanje pri lokalnih, nacionalnih in evropskih projektih in razpisih. 
- Priprava e-učilnice za uporabnike – pripravljena sta bila dva predmeta v testnem okolju učilnice. 
- Sodelovanje pri izvajanju tematskih sklopov 2013, vključitev v projekt Mesto bere. 
- Izobraževalne dejavnosti MKL smo kot primere dobrih praks vključili v mednarodni projekt Lady 

cafe – motivating activities for women aged 45+. 
- Zunanji izvajalci so donirali več izvedb izobraževalnih delavnic (Športno društvo Metulj šest 

delavnic nordijske hoje in šest delavnic zdrave hrbtenice, Kratos pet delavnic hitrega branja, 
Društvo za nevrolingvistično programiranje eno predstavitev NLP coachinga, Kulturno društvo 
MoTA tri delavnice iz osnov robotike in elektronike za otroke, ZVVIKS - institute for film and 
audiovisual production eno delavnico animiranega filma za otroke). 

- 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 95 udeleženci). 

 
Izobraževanje zaposlenih, knjižničarjev slovenskih knjižnic in študentov bibliotekarstva 
- V letu 2013 so se zaposleni v MKL na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih 

izobraževali v skupnem obsegu 5.391 ur (6.128 v letu 2012). 
- Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,3 % 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 ostale mladinske in šolske  knjižničarje.  

- Velik delež izobraževanj smo izvedli z internimi izvajalci. 

                                                 

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



47 
 

- Pričeli smo z urejanjem prostorov za računalniško učilnico v Knjižnici dr. Franceta Škerla. 
- Z organizacijo izobraževanj za knjižničarje osrednjeslovenske regije še dodatno vzpodbujamo 

uvajanje novosti in razvoj v knjižnicah regije.  
- Sprejet, objavljen in na kongresu ZBDS - Knjižničarski izzivi predstavljen je bil Model stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja v MKL 
- Pripravili smo prvi poskusni katalog izobraževanj Učnega centra za obdobje november– december 

2013. Desetih izobraževanj se je udeležilo 194 udeležencev. Udeležba je na izobraževanjih je bila 
brezplačna. 

- 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 141 1.723 354 1.473 495 3.196 
KJM 191 3.060 239 814 430 3.874 
KOZ 85 1.013 1.139 5.058 1.224 6.071 
KPV 214 5.044 333,5 1.462 547,5 6.506 
KŠ 153 2.398 73 786 226 3.184 
SK 0 0 13,5 135 13,5 135 
Potujoča k. 3 45 3 28 6 73 

THL 3 147 54 342 57 489 

SKUPAJ 790 13.430 2.209 10.098 2.999 23.528 
 
V primerjavi z letom 2012 smo v letu 2013 povečali število izobraževanj za odrasle za štirinajst 
odstotkov (77 izobraževanj), število udeležencev pa za 16 % (1.429 udeležencev). V primerjavi s 
poročilom za leto 2012 in planom za leto 2013 za področje izobraževanja odraslih najbolj izstopa 
Knjižnica Otona Župančiča. V Knjižnici Otona Župančiča beležimo nadpovprečno veliko povečanje 
računalniškega opismenjevanja za odrasle zaradi vzpostavitve sodelovanja s skupino Kiberpipa, v 
sodelovanju s katero je bilo od oktobra, ko smo z njimi začeli sodelovanje, do decembra 2013 
izvedenih 18 dogodkov s skupno 562 udeleženci.  
 
Pri posameznih krajevnih knjižnicah so prikazana tudi vsa izobraževanja, ki se izvajajo v organizaciji in 
financiranju s strani Borze znanja, Središča za samostojno učenje, Točk vseživljenjskega učenja ali 
Borze dela, in jih z namenom bolj natančnega prikaza razpršenosti izobraževanja po mreži MKL zdaj 
prikazujemo na lokacijah, kjer se dejansko izvajajo. Največji delež teh izobraževanj se odvija v 
Knjižnici Otona Župančiča, zato je iz tega naslova pri tej knjižnici viden največji porast izobraževanja 
odraslih.  
 
Vidno povečanje izobraževanj za otroke opažamo v Knjižnici Bežigrad, kjer smo v primerjavi z letom 
2012 podvojili število izobraževanj in posledično s tem tudi udeležencev (projekt Ciciuhec), večji upad 
pa je bil v Knjižnici Otona Župančiča, Potujoči knjižnici in Trubarjevi hiši literature. Vzrok za 
pomanjšanje tovrstne dejavnosti v Trubarjevi hiši literature gre iskati v spremembi programskega 
koncepta, ki daje poudarek prireditvam za odrasle, v ostalih knjižnicah pa ta upad pripisujemo 
različnim dejavnikom: spremembi metodologije zbiranja podatkov in manjšemu obisku vrtčevskih in 
osnovnošolskih skupin oz. odpovedi že napovedanih obiskov zaradi slabega vremena (lanska 
dolgotrajna zima).  
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Za odrasle: 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 236 375,5 6.113 
Računalniško opismenjevanje  78 384,0 994 
Tečaji  32 663,0 409 
Izobraževalne delavnice 275 779,5 2.542 
Strokovne konference in simpoziji 1 7,0 40 
SKUPAJ 622 2.209,0 10.098 

 
V primerjavi z letom 2012 in planom za leto 2013 za področje izobraževanja odraslih je glede na oblike 
izobraževanja največji porast pri tečajih. Tečaje organiziramo običajno glede na šolsko leto in tako se 
v enem koledarskem letu zabeleži število izvedenih ur in število udeležencev  tečaja, ki se je zaključil 
ter tudi podatki za že izvedeni del tečaja, ki se nadaljuje v naslednje koledarsko leto.  
 
Od zgoraj navedenih izobraževanj je bilo v organizaciji servisov v Centru za vseživljenjsko učenje v 
različnih knjižnicah v mreži MKL izvedeno: 
 
 

Dogodek Servisi 
Število 

ur 

Število izvedenih izobraževanj 
Število 

udeležencev Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice 

Borza dela 140 0 59 59 1.341 
Središče za 
samostojno 
učenje 1 0 1 1 9 

Vodeni obiski - 
skupaj 141 0 60 60 1.350 

Računalniško 
opismenjevanje 

Središče za 
samostojno 
učenje 139 4 26 30 233 

Računalniško 
opismenjevanje - 

skupaj 139 4 26 30 233 

Tečaji 

Borza dela 200 1 3 4 65 

Borza znanja 52 2 0 2 21 
Središče za 
samostojno 
učenje 238 10 5 15 192 

TVŽU 53 4 1 5 52 

Tečaji - skupaj 543 17 9 26 330 

Izobraževalne 
delavnice 

Borza dela 126 7 35 42 401 

Borza znanja 262 66 0 66 635 
Središče za 
samostojno 
učenje 157 54 16 70 601 

TVŽU 38 6 2 8 49 
Izobraževalne 

delavnice - skupaj 583 133 53 186 1686 
Strokovne 
konference Borza znanja 7 1 0 1 40 
Strokovne 

konference - 
skupaj 7 1 0 1 40 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA 1413 155 148 303 3.639 
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Samostojno učenje* 

 2012 2013 

Število obiskov BD 3.243 3.429 
Število novih članov BZ 327 349 
Število obiskov SSU 5.158 6.443 

Obisk servisov - skupaj  8.728 10.221 
Število povezav med člani BZ 1.486 1.015 
Število ur mentorstva v TVŽU  491 765 

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

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

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur Število 

udeležencev 
Vodeni obiski knjižnice 503 577,5 11.967 
Računalniško opismenjevanje  16 12.0 86 
Tečaji  21 69,5 186 
Izobraževalne delavnice  106 131,0 1.191 
SKUPAJ 646 790.0 13.430 

Priloga 17: Število izobraževanj za otroke po krajevnih knjižnicah 
 
V primerjavi z letom 2012 smo v letu poročanja zmanjšali število izobraževanj za otroke za šest 
odstotkov (5,97 %), povprečje udeležencev na izvedeno izobraževanje pa se je malenkostno povečalo 
(v letu 2012: 20 udeležencev/izobraževanje, v letu 2013 pa 21 udeležencev/izobraževanje). Dobro 
desetino (12,2 %) vseh izobraževanj so izvedli zunanji izvajalci, strokovnjaki z različnih področij, 
preostalo večino pa mladinski knjižničarji v naših knjižnicah. 
 

5.5.2 Učni center 

 
Učni center je namenjen izobraževanju zaposlenih v MKL, drugih slovenskih knjižničarjev in študentov 
bibliotekarstva ter širše strokovne javnosti. 

5.5.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 

Izobraževanja zaposlenih 

Število ur izobraževanja Število zaposlenih, ki so se izobraževali 
5.391 213 

 
Vsakega zaposlenega smo šteli samo enkrat, ne glede na to, koliko izobraževanj se je udeležil. Število 
ur izobraževanj se je v primerjavi z letom 2012 nekoliko zmanjšalo (za 13,7 %), saj je bilo v letu 2012 
izvedenih nekaj eksternih in internih izobraževanj, ki so bila obvezna za vse zaposlene ali za večje 
skupine zaposlenih (izobraževanja za uvajanje novega informacijskega sistema, Varovanje osebnih 
podatkov, Varstvo pri delu, Ropi, vlomi in pravilno ravnanje v primeru kaznivih dejanj, Izobraževanja 
za uporabo Urbane). 
 
 
Eksterna izobraževanja 
V IBC NUK se je skupno 26 tečajev udeležilo 77 zaposlenih v MKL, tečajev na IZUM-u pa trije 
zaposleni. Bibliotekarski izpit je opravilo pet sodelavcev. 
 
Poleg tega smo se zaposleni izobraževali na izobraževanjih, ki so jih izvajali drugi zunanji izvajalci: 
Združenje izobraževalnih institucij, Andragoški center Slovenije, Kratos, Glotta Nova, Test IT idr. 
Zunanji izvajalci so izvedli sledeča izobraževanja: Sam svoj lektor, Reševanje konfliktnih situacij v 
učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev, delavnica Varstvo osebnih podatkov v knjižnici, 
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Priprava e-gradiv in učnih pripomočkov, tečaj hitrega branja – Power reading, Priprava in izvedba 
neformalnega izobraževanja, Uporaba zbirke e-knjig EBSCO eBook Public Library Collection, 
Svetovanje in mentorstvo pri organiziranem samostojnem učenju, Uvodni seminar o postavitvi in 
vodenju SSU, ipd. Zaposleni v knjižnici so se udeležili še izobraževanj s kadrovsko-pravnega in 
računovodskega področja. 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini. Posebej izpostavljamo: 
- Poti do knjige – Mladost med knjižnimi policami (Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Trebnje),  
- Kongres ZBDS Knjižničarski izzivi (ZBDS, Laško),  
- Tudi mi beremo. Različni bralci z različnimi potrebami (Bralno društvo Slovenije),  
- Knjižnica - igrišče znanja in zabave, 9. strokovno srečanje (Gradska knjižnica »Ivan Goran 

Kovačić« Karlovec, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto),  
- Simpozij o umetniškem govoru III  (Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo),  
- Posvet Priložnostno učenje kjer koli in kadar koli (Združenje izobraževalnih organizacij),  
- Letni posvet o izobraževanju odraslih 2013 (MIZŠ, ACS),  
- Mednarodni posvet o priznavanju neformalnega izobraževanja (MISS, Državni zbor),  
- 3. konferenca kariernih coachev,  
- Zaključna konferenca CVŽU LUR, 
- Dan spletnega anketiranja (Center za družboslovno informatiko), 
- NAPLE e-book seminar on e-book business models for public libraries (Milano, Italija),  
- 10. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama:   „Osobe s posebnim 

potrebama u knjižnici u novom informacijsko-tehnologijskom okruženju“ (Hrvatsko knjižničarsko 
društvo), 

- Konferenca BIBLIO 2013 (Braşov, Romunija),  
- Konferenca Next Library 2013 (Danska),  
- Srečanja partnerjev projekta Lady cafe (Irska, Turčija, Italija).  
Na nekaterih od navedenih dogodkov so zaposleni v MKL aktivno sodelovali tudi s predstavitvijo 
primerov dobre prakse in referatov. 
 
Okviru programa Vseživljenjsko izobraževanje, podprogram Grundtvig delavnice smo se udeležili 
delavnic: Library goes literacy in Europe (Daugirdiškes, Litva), Financial Literacy: Money Matters 
(Liverpool, Anglija) in v okviru programa študijski obiski obiska How cities can inovate in Education 
(Sao Joao de Madeira, Portugalska).  
 
Obiskali smo sejem otroških knjig v Bologni, knjižni sejem v Frankfurtu, sejem knjig Frankfurt po 
Frankfurtu, Bologna po Bologni, knjižni sejem v Beogradu in Slovenski knjižni sejem. 
 
Interna izobraževanja 
Sodelavci so pripravili in izvedli naslednja izobraževanja za zaposlene v MKL: 
- delavnice začetne uporabe Excela (6 izvedb, 41 udeležencev), 
- delavnice začetne uporabe PowerPointa (4 izvedbe, 29 udeležencev), 
- delavnic napredne uporabe Excela (3 izvedbe po 4 ure, 17 udeležencev), 
- delavnice e-knjige, Biblos (135 udeležencev), 
- izobraževanje za uporabo programa za interno naročanje (71 udeležencev), 
- izobraževanje za upravitelje spletne strani MKL (3 izvedbe, 27 udeležencev), 
- predstavitev interaktivne table (11 udeležencev),  
- izobraževanje o novostih povezanih z uvedbo in uporabo Urbane. 
 
Pripravljenih je bilo nekaj e-gradiv za samostojno učenje uporabe strojne in programske opreme. 
Gradiva so dostopna na intranetu. 
 
V vseh organizacijskih enotah izvajamo redne sestanke zaposlenih, na katerih so predstavljene 
novosti in spremembe, potrebne za opravljanje rednih del in nalog.  
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5.5.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti 

 
Za knjižničarje iz drugih slovenskih knjižnic smo pripravili izobraževalni dogodek April v MKL 2013 – 
Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas, na katerem smo predstavili strokovne novosti, ki smo jih 
v MKL uvedli v letu 2012. Dogodka se je udeležilo 56 udeležencev. Organizirali smo tudi delavnice 
Excel I in Excel II, Uvod v delo s PowerPointom, Sam svoj lektor in Priprava virtualnih razstav, ki so jih 
izvajali zaposleni v MKL. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci pa delavnico Splošne knjižnice za zdravje 
občanov ter predavanje Uporaba zbirke e-knjig EBSCO eBook Public Library Collection. Knjižničarjem 
iz slovenskih knjižnic in drugi strokovni javnosti so bila namenjena tudi izobraževanja opisana v 
nadaljevanju. 
 
Strokovne srede, izobraževanje šolskih in mladinskih knjižničarjev  
Strokovne srede so nacionalni projekt 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. Niz 41. sezone Strokovnih sred je bil namenjen leposlovju. Govorili smo 
o pomenu leposlovja in o njegovih pojavnih oblikah, ki jih srečujemo v sodobni mladinski knjižnici. V 
okviru tega naslova so bile teme posameznih strokovnih sred v letu 2013: 
- 9. januar: Okrajšani klasiki – nasilje nad literaturo ali motivacija za branje? 
- februar: Mega kviz povezuje 
- marec: Kaj je in kje je leposlovje - v knjižnici in sicer? 
- 10. april: Simpozij Pesem, boginja, zapoj! 
- maj: Strokovna ekskurzija v Gorico in Novo Gorico 
- 11. september: Društva in ustanove za dobro knjigo 
- oktober: Predstavitev 8. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza (Emona 2000) 
- 13. november: Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013 
- 11. december: Razmislek pod »zlato hruško« 
Devetih strokovnih sred se je v letu 2013 udeležilo 569 udeležencev. 
 
Vaje iz formalne obdelave gradiva in UDK 
MKL je kot osrednja območna knjižnica organizirala praktične vaje iz formalne obdelave gradiva 
(katalogizacije) in UDK za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski 
izpit. Vaje izvaja Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. V letu 2013 
smo izvedli izobraževanji v mesecu maju in novembru, udeležilo se ju je 19 knjižničarjev. 
 
Simpoziji v THL 
V letu 2013 smo v sodelovanju z različnimi partnerji izvedli štiri simpozije: simpozij o žanrski literaturi, 
Tretji mednarodni simpozij na temo konceptov realnosti skozi eksperimentalno poezijo, simpozij: 
Spomini na Jugoslavijo v nemško govoreči književnosti in simpozij: Denis Diderot danes. Pri izvedbi 
smo sodelovali z Društvom IA, Slovenskim društvom za primerjalno književnost, Goethejevim 
inštitutom, Avstrijskim kulturnim domom v Ljubljani, Švicarsko ambasado v Sloveniji, Filozofsko 
fakulteto v Ljubljani in Univerzitetno knjižnico Maribor. Simpozijev se je udeležilo skupno 152 
udeležencev. 
 

5.5.3 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 pri 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. 
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V letu 2013 smo organizirali 20 skupinskih predstavitev služb, območnih enot in dejavnosti v MKL za 
novo zaposlene in študente bibliotekarstva. Predstavitve so bile razdeljene v deset sklopov s tremi 
ponovitvami (predvideno trajanje 60 ur), udeležilo se jih je skupno 25 slušateljev. 
 

5.6 Domoznanska dejavnost 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti 
Za leto 2013 načrtovano storitev »Digitalni spomin Ljubljane« smo v skladu z dejstvom, da je na Kamri 
medtem uspešno zaživel portal Album Slovenije, spremenili v načrt za storitev Album Ljubljane na naši 
spletni strani v letu 2014. Na ta način bomo v Albumu Slovenije aktivno sodelovali, ga promovirali in 
ga še dodatno spodbujali k uporabi. 
 
Za čim večjo dostopnost do domoznanskih vsebin na spletu smo v letu 2013 pripravili naslednje 
virtualne razstave oz. vsebine: 
- Dišeče izročilo 
- Zgodovina društva Južni sokol 
- Kmetijske in rokodelske novice 
- Cerkniško jezero 
- Tržaška cesta 

Skrbnik za vnos vsebin na Kamro iz SLK je pripravil in postavil naslednje digitalne vsebine: 
- digitalno zbirko Ljubljanske vojaške delavnice med prvo svetovno vojno, 
- dopolnitev zbirke o Zalogu s podzbirko Nekdaj je bilo zaloško pristanišče (KJM), 
- digitalno zbirko Kolodvorska ulica 
- Digitalno zbirko Lavoslav Schwentner 

 
Izvajali smo promocijo domoznanskega logotipa Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice kot 
prepoznavno zunanjo podobo naših domoznanskih vsebin na vseh tiskovinah, ki jih pripravljamo, 
povezano z že oblikovano grafično podobo domoznanskih prireditev z Valvasorjevo veduto Ljubljane v 
ozadju. Mreženje naših razstav je bilo dokaj uspešno, saj smo tudi letos poskrbeli, da je ena od naših 
velikih domoznanskih razstav doživela reprizo še v kateri od drugih OE.  
 
Izvedba prvega Dneva spominov MKL za vsebine iz prve svetovne vojne je potekala po načrtu in s 
promocijsko težo morda celo presegla pričakovanja, tako da bo postala tradicionalna vsakoletna 
prireditev, ki bo zajemala iz različnih časovnih obdobij. Vsebine so bile takoj postavljene na Europeano 
in delno tudi na Kamro. 
 
Nadaljnja promocija in izvajanje zastavljenih vsebin v zbirki »Kulturna dediščina za družine« je z 
angažiranjem DS za domoznanstvo po OE potekala po načrtu, izdali smo dve novi publikaciji in se z 
njimi uspešno vključili v promocijo krajevnih knjižnic. Prav tako smo realizirali vse načrtovane 
usmeritve glede katalogizacije domoznanskega gradiva, repozitorija in dela s posebnimi zbirkami. Za 
boljši potek katalogizacije miniaturk v sistemu Galis smo v novembru 2013 angažirali honorarnega 
sodelavca, tako da kot skrbniki zbirke zadoščamo pogodbenim obveznostim do donatorja. 
 
V okviru dejavnosti OOK in smo z aktivnim delovanjem v delovni skupini pri NUK sodelovali pri 
nastajanju metodološkega dokumenta o popisu domoznanskih serijskih publikacij za 
osrednjeslovensko regijo. V nadaljnjem procesu nastajanja popisa serijskih publikacij smo v 2013 
pomembno dopolnili seznam potencialnih ponudnikov domoznanskega gradiva in jim koncem aprila 
2013 poslali 695 dopisov po klasični in okrog 200 dopisov po e-pošti. Tako smo želeli zbrati čim več 
domoznanskega gradiva, ki sicer ne pride do nas. Obenem smo naslovnike z brošuro obvestili o 
njihovi dolžnosti pošiljanja obveznega izvoda v NUK in s tem smo kot OOK izpolnili svojo dolžnost 
obveščanja. Od 25 naslovnikov smo prejeli 141 izvodov gradiva. Seznam domoznanskih serijskih 
publikacij  za naše območje smo zaključili koncem leta 2013 in obsega 215 naslovov domoznanskih 
serijskih publikacij. 
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Domoznanske dejavnosti v drugih OE: 
 
Prireditve v okviru »Kulturne dediščina za družine« so se v letu 2013 izvajale: 
- Knjižnica Jožeta Mazovca: 03. in 24. april 
- Knjižnica Zalog: 26. september, 03. in 10. oktober 
- Knjižnica Šiška: 24. september 
 
Knjižnica Prežihov Voranc: 
»Barjanski kotiček« je nastal v sodelovanju Knjižnice Podpeč in Krajinskega parka Ljubljane ter ponuja 
med drugim tudi informativno gradivo o Ljubljanskem barju. 
 V okviru domoznanstva pripravljajo v krajevnih knjižnicah v mreži KPV tudi likovne in fotografske 
razstave lokalnih umetnikov. 
Knjižnica Jožeta Mazovca: 
V Knjižnici Zalog so v marcu izvedli tri predstavitve nekdanjega zaloškega pristanišča za učence 5. 
razredov OŠ, v decembru pa štiri predstavitve stalne geološke zbirke mineralov in fosilov, ki jo hrani 
knjižnica, za učence 6. in 9. razredov OŠ Zalog. 
 

5.7 Projekti 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
V letu 2013 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 59 projektov iz Programa dela MKL 2013 smo popolnoma ali deloma izvedli 48  
projektov, dodali smo 2 nova projekta (e-učilnica MKL, »Kulturna dediščina za družine«), tako smo v 
letu 2013 izpeljali skupno 50 projektov. Razlogi za opustitev projektov: 
1. Prostorska analiza knjižnične mreže MKL: Izvedba prostorske analize je vezana na projekt 

CeZaR-ja Prostorska analiza knjižnične mreže Slovenije - PAM«. V tem okviru bi moral biti 
vzpostavljen geoinformacijski sistem (GIS), ki bi omogočal predstavitev in analizo knjižnične 
mreže v Sloveniji ter podpiral tudi vrednotenje delovanja in strateško načrtovanje v splošnih 
knjižnicah s pomočjo programske opreme ArcGIS. Projekt je za zdaj opuščen zaradi neustrezne 
podpore CeZaR-ja pri uporabi omenjene namenske programske opreme. 

2. Sistem za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v MKL: Zaradi prezasedenosti Oddelka za 
informatiko (težave pri uvajanju kartice Urbana, uvedba aplikacije za interna naročila) v letu 2013, 
je oblikovanje SUIV prestavljeno v leto 2014.   

3. Moja naj knjiga: projekt je v prenovi, delovanje nove aplikacije predvidoma v šolskem letu 
2014/2015.  

4. Dnevi evropske kulturne dediščine: V letu 2013 MKL ni sodelovala v tem projektu zaradi preveč 
»ozke«, specifične teme »Sto let v dobro dediščine«. 

5. Uvajanje videoiger v knjižnico: Zaradi pomanjkanja sredstev in ustreznega prostora je izvedba 
projekta v Knjižnici Nove Poljane začasno ustavljena. 

6. »Igrarium«: Projekt je potekal v sodelovanju z zunanjim izvajalcem. Odločili smo se, da zaradi 
številnih dogodkov v izvedbi MKL, projekt opustimo. 

7. Vinil za sladokusce: Projekt še ni zaključen. Pripravljen je prostor in oprema, obdelava vinilnih 
plošč se bo zaključila leta 2014. V tem letu bomo kotiček tudi dali v uporabo. 

8. Družinska knjižnična sestavljenka: Projekt smo zaradi nezadostne kadrovske zasedenosti in 
drugih aktivnosti na projektih začasno opustili. 

9. Zlato sonce za vse: Ker smo imeli težave s pridobivanjem soglasij staršev učencev, ki naj bi pri 
projektu sodelovali, smo projekt začasno opustili. 

10. »Tour de MKL«: Zaradi prezasedenosti CVŽU MKL (izvajanje drugih prioritetnih vsebin) je projekt 
opuščen.  

11. Svet Avto: Zaradi prezasedenosti CVŽU MKL (izvajanje drugih prioritetnih vsebin) je projekt 
opuščen.  

Na različne razpise smo prijavili 11 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 2013. 
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- Razpis MIZKŠ za izobraževanje odraslih: uspešno smo prijavili koordinacijo projektov v TVU. 
- Na razpis MK smo prijavili nakup IKT opreme – vloga je bila zavrnjena. 
- 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 (6 držav) kot koordinator prijavili projekt LinkINjob – vloga je bila zavrnjena. 
- V okviru programa Vseživljenjsko izobraževanje / podprogram Študijski obiski, smo uspešno 

prijavili tri petdnevne študijske obiske: »Financial Literacy: Money Matters Workshop« (Liverpool, 
VB), »Library goes literacy in Europe« (Daugirdiškes, Litva) in »Public language education for 
adults in Europe« (Santiago de Compostela, Španija). 

 
 
Projekti za poenotenje delovanja MKL: 
 
1. Nadgradnja sistema Urbana 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2012 smo pričeli z menjavo starih članskih izkaznic z Enotno mestno kartico Urbana. Po 
pričetku menjave kartic smo opazili nekaj pomanjkljivosti, ki so ovirale delo zaposlenih, zato smo 
pričeli zbirati predloge za nadgradnjo sistema. V decembru 2012 nas je obiskal informacijski 
pooblaščenec, ki je opazil postopke, ki niso bili v skladu z ZVOP-1.  
V letu 2013 smo z zunanjimi izvajalci, Izumom in Imovationom ter v sodelovanju z LPP pripravili ter 
finančno ocenili seznam nadgradenj, ki bodo odpravile ugotovljene pomanjkljivosti in odpravile 
nepravilnosti v zvezi z ZVOP-1. Sklenili smo vse potrebne pogodbe, zunanji izvajalci so do novembra 
2013 pripravili nadgradnjo programske opreme. 
Doseženi cilji: 
- Odprava težav z nepooblaščenim vpogledom v podatke članov na LPP (popravek na vpisni izjavi, 

dodane nove izjave, na podlagi katerih se omogoči vpogled v podatkovno zbirko LPP; uvedba 
Urbane MKL, ki omogoča uporabnikom registracijo Urbane, ki ne zahteva vpogleda v LPP in se 
lahko uporablja le v knjižnici). 

- Ostali popravki in nadgradnje podpisne izjave: ureditev napake nedelovanja Margento terminalov 
ob prijavi več uporabnikov; nove funkcionalnosti sistema (možen ponovni tisk kartice, sprememba 
podatkov v bazi LPP, nalaganje dobroimetja na Urbano, vpogled dobroimetja na Urbani, spletni 
vmesnik za vpogled v Urbane registrirane v MKL, natančnejši vpogled v zbirko podatkov LPP). 

2. Spletna stran knjižnice kot osrednja informacijska točka 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Celostno prenovljeno slovensko spletno stran knjižnice smo javno objavili 2. aprila, angleško spletno 
stran knjižnice pa smo v novi grafični podobi javno objavili 23. septembra. Nove aplikacije na strani so: 
priporočanje gradiva, koledar prireditev, spletna galerija, anketa, naročanje na novice (Newsletter) in 
druge. Stran omogoča prilagoditev za disleksike in slabovidne ter je prilagodljiva mobilnim napravam 
in tablicam. Stran vključuje posebne podstrani za ciljne skupine (otroke, mlade, odrasle in starejše) ter 
podstrani Virtualna knjižnica in Ljubljanske zgodbe. 
Javni objavi so sledila izobraževanja za upravitelje vsebin (29 zaposlenih). Na strani redno objavljamo 
napovedi prireditev, priporočeno gradivo, aktualna obvestila, poročila z dogodkov in drugo.  
O novi strani smo obvestili naše partnerje, uporabnike smo na novo stran opozarjali na infogalerijah, 
stran in posamezne objave promoviramo na naših družbenih omrežjih. Za promocijo smo izvedli tudi 
vrsto predstavitev: med zaposlenimi knjižnice v vseh območnih enotah, na predstavitvi novosti »April v 
MKL«. Spletno stran smo predstavili na mednarodni konferenci na temo inovacij v knjižnicah »BIBLIO 
2013« (Braşov, Romunija) in v Mestni knjižnici Zagreb na mednarodni okrogli mizi »10th Round table 
for Library Services to People with Special Needs« (Zagreb, Hrvaška).  
Od javne objave smo spletno stran tekom leta stran nadgrajevali na podlagi predlogov zaposlenih in 
delovne skupine za prenovo spletne strani, med drugim smo dodali: Pisano uganko, Poslušaj pravljice, 
Radio Študent priporoča, Priporočamo: iskanje po literarnih in filmskih nagradah, predstavitev 
literature za mlade na njim namenjeni podstrani. 
5. novembra smo prejeli nagrado Netko 2013 za najboljši spletni nastop v kategoriji Digitalni nastop 
državne in javne uprave. 
Doseženi cilji: 
- Javna objava spletne strani: slovenska (celovita prenova) in angleška (grafična prenova). 
- Objavljenih več kot 3.000 člankov ter okvirno 200 kategorij, 20 menijev ter številne komponente, 

moduli in vtičniki. 
- Izdelava novih aplikacij in namestitev različnih dodatkov: aplikacija Priporočamo v lastni izdelavi. 
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- Ureditev arhiva fotografij na ravni celotne MKL. 
- Ustanovitev delovne skupine za promocijo gradiva. 
- Izobraževanje upraviteljev strani (29) in priprava navodil in obrazcev za objavo. 
- Izvedba promocije spletne strani in predstavitve v zaposlenim v knjižnici in mednarodni strokovni 

javnosti na konferencah. 
- Nagrada Netko 2013 za najboljši spletni nastop v kategoriji Digitalni nastop državne in javne 

uprave. 
 
3. Vračanje gradiva v drugi knjižnici 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2013 je bila v celoti izvedena preoprema otroškega in mladinskega gradiva po novi postavitvi ter 
izpeljana delna preoprema ostalega gradiva, ki je predpogoj za uspešno in tehnično podprto izpeljavo 
projekta. Preoprema celotnega gradiva se bo načrtno izvajala v letu 2014 v vseh knjižnicah. 
Doseženi cilji: 
Ugotovljene možnosti za izpeljavo projekta v okviru obdobja strateškega načrta 2013-2016. 
 
4. Plačljiva dostava in odvoz gradiva 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2013 je bila ustanovljena delovna skupina za izvedbo projekta. Projekt smo predstavili na 
IZUMu, ki mora kot nosilec sistema Cobiss poskrbeti za primerno tehnično in sistemsko podporo. 
Trenutni sistem ne omogoča ustrezne izvedbe – v smislu brezhibnosti in uporabniku prijazne storitve – 
zato bo nadgradnja projekta potekala v letu 2014. 
Doseženi cilji: 
Ugotovljene možnosti za izpeljavo projekta v okviru obdobja strateškega načrta 2013-2016. 
 
5. Spremljanje prireditev in izobraževanj v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Služba za delo z uporabniki (SDU) in Služba za razvoj in območnost (SRO) sta v januarju 2013 za 
potrebe spremljanja oziroma beleženja prireditvenih in izobraževalnih dogodkov MKL pripravili tabele v 
programu Excel, ki so dostopne na skupnih dokumenti in omogočajo racionalizacijo postopka zbiranja 
podatkov. Ti podatki omogočajo sprotno evalvacijo programa in omogočajo tudi boljše načrtovanje, 
spremljanje in izvajanje prireditvenega in izobraževalnega programa v vseh naših knjižnicah. Podatke 
v tabele  vnašajo že določeni odgovorni vnašalci oziroma nosilci dejavnosti, sami podatki pa so na 
voljo vsem zaposlenim MKL. 
Doseženi cilji:  
Racionalizacija postopkov zbiranja podatkov za letno in polletno poročilo MKL; podlaga za evalvacijo 
in načrtovanje prireditvene in izobraževalne dejavnosti; sprotno spremljanje oziroma realizacije letnih 
načrtov in programov MKL. 
 
6. Tuja domačnost 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Pridružili smo se skupini za integracijo kulturne raznolikosti v javni kulturni infrastrukturi, ki jo je 
ustanovila Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice na Ministrstvu za kulturo, pri pripravi 
operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020. Sodelovali 
smo s predlogi za pripravo besedila javnega razpisa.  
Poleg tega smo vzpostavili sodelovanje z Veleposlaništvom Republike Kosovo o možnosti darovanja 
večje količine gradiva v albanskem jeziku in vzpostavitve sodelovanja na kulturnem področju. 
Doseženi cilji: 
Sodelovanje pri pripravi javnega razpisa MK; vzpostavitev sodelovanja z albansko manjšino. 
 
7. Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Z vzpostavitvijo informacijske točke nameravamo zagotoviti pomoč uporabnikom pri dostopanju in 
uporabi dokumentov ter baz podatkov javnih oblasti. Hkrati bo po vzpostavitvi delovanja v letu 2016 
točka služila kot podpora izvajanju e-demokracije v lokalnem okolju: zagotavljanju komunikacije 
državljanov z državnimi in lokalnimi organi prek računalnikov MKL, nudila pomoč pri izvajanju 
morebitnih e-volitev ali drugih oblik neposredne participacije državljanov v okviru storitev e-
demokracije, krepila sodelovanje z različnimi javnimi oblastmi (lokalne, regionalne, državne). Konec 
leta smo začeli s pripravo prve testne akcije: Pomoč uporabnikom MKL pri spreminjanju podatkov 
registra nepremičnin RS. 
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Doseženi cilji: 
V letu 2013 smo pripravili koncept vzpostavitve in delovanja informacijske točke, nabor e-virov javnih 
oblasti ter pridobili gradivo, kontaktne naslove ter potencialne partnerje pri izvajanju izobraževanj za 
uporabo servisov, ki podpirajo delovanje e-uprave. 
 
8. Usposabljanje informatorjev za svetovanje uporabnikom 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt smo začeli v letu 2013 in bo potekal do 2016. V letu 2013 smo pregledali strokovna izhodišča 
in prakso dejavnosti knjižnic. V slovenskem bibliotekarskem prostoru je malo strokovne literature 
posvečene tej vsebini, čeprav sodi med temeljne dejavnosti splošnih knjižnic. Več strokovnih člankov 
je posvečenih referenčni dejavnosti v smislu poizvedb in informacij o gradivu in iz gradiva na področju 
strokovne literature, medtem ko je svetovanje za branje leposlovja v različne namene zapostavljeno. 
Ob pregledu tujih strokovnih izhodišč in prakse smo oblikovali ključne vsebine, ki jih potrebujemo za 
pripravo smernic za svetovanje uporabnikom.  
Doseženi cilji: 
Oblikovana teoretska  izhodišča; pregled formalnih in neformalnih kompetenc informatorjev. 
 

9. Katalog znanj s področja IKT 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Današnjo družbo zaznamujeta hitra rast in razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). 
Katalog znanj s področja IKT za zaposlene v MKL služi kot podpora načrtovanju izobraževanja 
zaposlenih in zasleduje dva cilja: še bolj kakovostno delo zaposlenih in še bolj zanesljiva podpora 
uporabnikom pri uporabi IKT v knjižnici. Katalog znanj s področja IKT (Katalog) temelji na odgovorih v 
Anketi o ugotavljanju potreb po izobraževanju, ki je potekala med zaposlenimi MKL med 21.11. in 
05.12. 2011. Katalog znanj s področja IKT je razdeljen na 2 poglavji: Splošna znanja (strojna oprema, 
operacijski sistem in upravljanje z datotekami, popularne pisarniške aplikacije, internet) in Specifična 
znanja v MKL (kaj imamo posebnega v MKL, splošna in varnostna politika MKL, specifične aplikacije). 
V Katalogu je znanje razdeljeno na tri zahtevnostne ravni: osnovno (1), razširjeno (2) in zahtevno (3). 
Vsaka višja raven vsebuje vse elemente nižje ravni. Za vsako tipično DM v MKL je določena raven 
znanja od 1-3 (določitev ravni znanja za tipična DM bodo v letu 2014 opravili Učni center, Kadrovska 
služba in Oddelek za informatiko). Podroben opis pričakovanih znanja za vse tri zahtevnostne ravni je 
posebna priloga Kataloga. 
Doseženi cilji: 
S Katalogom znanja s področja IKT smo pripravili osnovo za učinkovito izobraževanje zaposlenih in 
izboljšanje ravni njihovega znanja na področju IKT. 
 
10. Strateško načrtovanje (e-priročnik) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Izkušnje pri izdelavi Strateškega načrta 2013 - 2016 smo želeli zapisati v obliki priročnika, ki bo v 
pomoč bodočim načrtovalcem v MKL in drugih slovenskih knjižnicah. Oblikovali smo e-priročnik, ki 
smo ga umestili na spletno stran knjižnice. E-priročnik vsebuje glavna poglavja: določitev razlogov za 
izdelavo strateškega načrta in odgovornosti za načrtovanje, priprava faz načrtovanja, razvoj 
komunikacijskega načrta in sam proces načrtovanja strategije. Vsi ti elementi tvorijo učinkovito orodje 
za k rezultatom usmerjeno strateško načrtovanje in so podlaga za implementacijo in izvajanje 
strateških ciljev. E-priročnik smo predstavili na strokovnem srečanju specialnih knjižnic in bo služil kot 
učno gradivo pri predmetu »Vizija, poslanstvo in strategija splošne knjižnice« v šoli za direktorje 
splošnih knjižnic, ki jo organizira Združenje splošnih knjižnic (april 2014).  
Doseženi cilji: 
S pripravo e-priročnika smo pridobili učinkovito orodje za strateško načrtovanje. 
 
11. e-učilnica MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2013 smo začeli s pripravami za postavitev e-učilnice (platforma Moodle), ki bo namenjena 
samostojnemu učenju in dopolnilnemu izobraževanju članov knjižnice ter internemu izobraževanju 
zaposlenih. V testnem okolju sta bila postavljena dva predmeta (»O računalniku« za uporabnike in 
»Outlook Koledar« za zaposlene). Predmeti so v e-učilnici predstavljeni z uporabo najrazličnejših virov 
in s pomočjo multimedijskih vsebin. Del e-učilnice je tudi širok nabor e-učnih gradiv.  
V nadaljevanju načrtujemo za izvajalce predmetov posebno izobraževanje, za udeležence 
izobraževanj (člane knjižnice in zaposlene) pa ustrezna navodila. V letu 2014 bomo tako za 
uporabnike kot za zaposlene izvajali več testnih izobraževanj v e-učilnici. 
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Doseženi cilji: 
Z možnostjo izvedbe izobraževanj v e-učilnici ponujamo uporabnikom učinkovito orodje za 
pridobivanje znanja in omogočamo čim večjemu številu zaposlenih dostop do stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja v terminih po lastnem izboru. 
 
Projekti za otroke: 
 
12. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013 – Ekvilibristika branja 
Poročilo o izvajanju projekta 
S Priročniki za branje kakovostnih mladinskih knjig želi Pionirska - center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo pregledno in sistematično predstaviti produkcijo mladinskih knjig obravnavanega leta. V 
njem letno produkcijo ne le evidentira, temveč tudi kritično ovrednoti. Najboljše knjige so anotirane in 
označene z znakom »zlata hruška«. Priročnik namenjamo najširši strokovni in laični javnosti, zanjo 
smo letos okrepili promocijo »zlatih hrušk« z zgibanko Seznam odličnih mladinskih knjig: 2008-2012 v 
nakladi 36.000 izvodov. 
Doseženi cilji: 
Z domišljeno promocijo (plakati, razglednice, kazalke, nalepke, zgibanka W), z odmevno zaključno 
prireditvijo v Cankarjevem domu, s prisotnostjo na 29. slovenskem knjižnem sejmu (ček za branje, 
stojnica MKL), debatno kavarno, s podporo JAK in vseh drugih najvidnejših strokovnjakov s področja 
mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva ter ustanov in društev s teh področij, projekt 
»zlata hruška« že dosega številne splošne in šolske knjižnice ter knjigarne po vsej Sloveniji. 

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 2. in 3. triletja devetletke. Cikel v 
vsakem šolskem letu obsega pet sklopov, v šolskem letu 2013/2014 smo se v luči praznovanja Emone 
2000 posvetili obdobju rimskega cesarstva na naših tleh. Kviz je dostopen na spletni strani 
www.megakviz.si.  
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2012/2013 je potekal sedmi cikel, s katerim smo zbrali 7.987 rešitev. Osmi cikel, ki 
poteka v šolskem letu 2013/2014, je do 31. 12. 2013 reševalo okrog 1.800 reševalcev. 

14. Poletavci – poletni bralci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Pri projektu spodbujanja branja med poletnimi počitnicami pri otrocih med sedmim in dvanajstim letom 
starosti nam je za sodelovanje poleg že lani sodelujočih knjižnic v Logatcu, Litiji, Medvodah in Vrhniki 
uspelo navdušiti še številne ljubljanske in okoliške osnovne šole, OŠ Planina pri Sevnici, učence 
dopolnilnega pouka slovenščine v Prijedoru in Tesliću ter zaposlene v Narodnem muzeju in Knjigarni 
Konzorcij. Skupaj je pri projektu sodelovalo 888 otrok, od tega 666 v Mestni knjižnici Ljubljana. 
Projekt je stekel 10. junija s premišljenim in preizkušenim promocijskim gradivom, pridobili smo 
donatorje za številne nagrade, ki smo jih podelili na zaključni prireditvi konec septembra v Parku 
slovenske reformacije. Dneva za Poletavce se je udeležilo približno 600 udeležencev (397 otrok v 
spremstvu svojih staršev, starih staršev in/ali prijateljev). Ime projekta smo zaščitili pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino.   
Doseženi cilji: 
Povečan vpis mladih bralcev v knjižnice; mladi bralci obiskujejo knjižnice tudi v poletnem času; 
izposoja otroških in mladinskih knjig tudi v poletnih mesecih; večji obisk spletne strani MKL. 

15. Ciciuhec, beremo z malčki 
Poročilo o izvajanju projekta: 
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, poteka že tretje leto. Namenjen je predšolskim otrokom in izvajamo ga v vseh naših 
knjižnicah v sodelovanju z lokalnimi vrtci. V šolskem letu 2012/13 je pri projektu sodelovalo 4.907 
otrok iz 248 vrtčevskih skupin. Vsaka vrtčevska skupina je ob obisku knjižnice prejela knjižno darilo in 
plakat. Tudi v novem šolskem letu bodo vrtčevske skupine prejele knjižno darilo ob obisku knjižnice, 
za kar je zaslužna Mestna občina Ljubljana, ki nam je darovala slikanice. Na spletni strani smo objavili 
promocijsko zgibanko za spodbujanje družinskega branja in nov priporočilni seznam otroških knjig za 
kvalitetno družinsko branje, nekaj natisnjenih izvodov pa smo poslali v vrtce. V sodelovanju z 
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Društvom bralna značka Slovenije – ZPMS bomo v začetku leta 2014 izvedli strokovno izobraževanje 
za mentorje Ciciuhca. Ime projekta smo zaščitili pri Uradu RS za intelektualno lastnino.   
Doseženi cilji: 
Promocija branja med najmlajšimi; spodbujanje družinskega branja; prepoznavnost knjižnice v 
lokalnem okolju; večji obisk spletne strani MKL; povečana izposoja knjig. 
 
16. Dajmo jim vetra 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt Dajmo jim vetra je potekal od oktobra 2012 do junija 2013. Dejavnosti znotraj projekta smo 
poimenovali Dajmo jim vetra, detektivi! Leta 2013 je namreč minilo 40 let od izida knjige Leopolda 
Suhodolčana Naočnik in Očalnik, zato so bile vse dejavnosti povezane z omenjenim literarnim delom 
in njegovim avtorjem. Projekt je potekal v več fazah: dan splošnih knjižnic (20. november) - objava 
nagradnega likovnega natečaja Skozigled 2013; 8. februar - konec zbiranja prispevkov; 2. april -  
slavnostna podelitev priznanj nagrajencem;  od junija do septembra - razstava s predlogi detektivskih 
zgodb za počitniško branje; julij - počitniške ustvarjalne delavnice, ki so potekale v Knjižnici Ig, 
Knjižnici Škofljica, Knjižnici Prežihov Voranc in Knjižnici Rudnik.  
Doseženi cilji: 
Obeležili smo obletnico izida knjige, ki je kanonizirano besedilo med slovenskimi mladinskimi 
književnimi deli; aktualizirali smo knjižnično zbirko; spodbudili smo otrokovo ustvarjalnost; povezali 
smo različne oblike umetniškega ustvarjanja (besedno, likovno); med mladimi smo razširjali zavest o 
socialni vlogi knjižnice; spodbudili smo otrokove zaznavne sposobnosti, razvijali orientacijo v prostoru; 
širili smo ekološko zavest; uresničili smo bibliopedagoško poslanstvo s področja poznavanja knjižnice 
in samostojnega iskanja gradiva; spodbujali smo bralno pismenost in razvijali bralno kulturo. 
 
17. Življenje je zgodba: knjižnica na obisku v Zavodu za usposabljanje Janeza Levca, OVI Jarše 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Projekt sodelovanja Knjižnice Jarše z Zavodom za usposabljanje Janeza Levca je potekal od oktobra 
2012 do junija 2013. 
Vanj sta bili vključeni dve manjši zavodski skupini, skupaj do 12 udeležencev z vzgojiteljicama. Zaradi 
nekaterih gibalno oviranih mladostnikov is skupin, ki bi težko prišli v kletne prostore knjižnice, jih je 
naša sodelavka obiskovala v njihovi knjižnici v Zavodu. Na njihovi dojemljivosti prilagojen način so 
preko zgodb iz slikanic vsak mesec obravnavali določeno temo: 
- Oktobra in novembra: kako slabo voljo spremeniti v dobro, kaj je žalovanje (tema je sovpadala tudi 

s pedagoškim načrtom Zavoda ob dnevu spomina na mrtve). Na delavnici so varovanci izdelali 
lutke veselja. 

- Decembra je srečanje potekalo v pričakovanju praznikov. Varovanci Zavoda so naredili škatlice, 
vanje so dali bombone in se medsebojno obdarili. 

- Januarja so se posvetili zimi in dejavnostim, ki potekajo v tem času. Mladostniki so sami 
sodelovali tudi s pripovedjo, kaj počnejo pozimi. 

- Februarja so v povezavi s projektom Voda izdelali čistilni filter in bili navdušeni nad njegovim 
delovanjem, po poslušanju zgodbe so razvili tudi pogovor o ekološkem ravnanju z vodo. 

- Marcu je bila tema družina in bližnji sorodniki. 
- Aprila so se pogovarjali o vrtu in posadili semena, katerih rast so varovanci kasneje spremljali. 
- Maja so mladostniki iz Zavoda lahko obiskali knjižnico, pogovarjali so se o namenu knjižnice in 

obnašanju v njej. 
Srečanja so bila ustvarjalna in pogovorna, vedno povezana tudi s knjigo. V prihodnjem letu bomo 
nadaljevali z njimi kot redno dejavnostjo knjižnice. Za vestno sodelovanje je udeležencem knjižnica 
junija podelila priznanja.  
Doseženi cilji:  
Cilj posameznih srečanj je bil določen sproti. Zgodba je samo okvir – po eni strani je pripomoček pri  
učnem procesu, na drugi strani je ključno, da poslušalci zgodbo dojamejo in povedo svoje izkušnje; 
navezali smo stik med knjižnico in ustanovo v lokalnem okolju, katere varovanci s posebnimi 
potrebami težje pridejo v knjižnico; sodelovali smo pri programu ustanove, katerega izhodišče je 
razvijanje samostojnosti oseb s posebnimi potrebami s pomočjo timskega dela zaposlenih in zunanjih 
sodelavcev; varovancem smo predstavili koristi branja, bogatenja besednega zaklada, spodbujanja 
domišljije: predstavili smo izdelke varovancev Zavoda uporabnikom Knjižnice Jarše, predstavili smo 
knjižnico ter medsebojno sodelovanje na spletni strani Zavoda. 
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18. Rastem s knjigo 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt organizacijsko pripravlja Javna agencija za knjigo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 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 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.  
Doseženi cilji: 
V letu 2013 nas je obiskalo 120 skupin iz 7. razredov OŠ (2.633 osnovnošolcev) in 143 skupin iz 1. 
letnikov SŠ (3.965 srednješolcev). 
 
19. Spodbujanje branja najmlajših v okviru TV oddaje Križkraž na TV Slovenija (v mesečni 

rubriki "Kulturni brlog") 
Poročilo o izvajanju projekta 
Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo že več let sodeluje tudi na področju 
spodbujanja branja in njegove promocije, zlasti branja predšolskih otrok in zgodnjih šolarjev, z RTV 
Slovenija. Za tedensko TV oddajo Studio Kriškraš mesečno pripravlja sezname priporočene 
kakovostne literature za mlade gledalce na teme, ki jih snovalci oddaje izpostavijo. Seznami so 
opremljeni z osnovnimi informacijami in s 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. 
 
20. Pošastomanija 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Pošastomanija je vzdevek za dejavnosti s področja logike za otroke. Logična pošast jih motivira in jim 
pomaga pri reševanju različnih logičnih problemov, predvsem v obliki iger. Otroke seznani z logičnimi 
ugankami in z veščinami reševanja le-teh jih pripravi na zaključno tekmovanje. Projekt v obliki rednih 
delavnic je potekal v Knjižnici Bežigrad dvakrat mesečno od oktobra 2012 do aprila 2013 in je bil 
namenjen otrokom od 1. do 4. razreda osnovne šole. Zaključil se je s tekmovanjem 25. maja na 
Fakulteti za elektrotehniko, na katerem so sodelovali tudi učenci OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Zadobrova, 
OŠ Danile Kumar in OŠ Zalog. Delavnice smo izvajali v sodelovanju z Mathemo, zavodom za 
popularizacijo matematike, delavnic se je udeležilo 144 otrok. V času delavnic smo redno izpostavljali 
strokovno gradivo za otroke in mladostnike s področja matematike in logike. 
Doseženi cilji: 
Razvijanje veščin logičnega mišljenja preko razvedrilnih nalog in zabavnih izzivov, s poudarkom na 
matematični logiki; spodbujanje branja in izposoje poučne literature za otroke; pridobivanje znanj s 
področja naravoslovja; povečana udeležba fantov na delavnicah. 
 
21. Festival Bobri 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Pri 5. ljubljanskem festivalu kulturno-umetnostne vzgoje, katerega prirediteljica je Mestna občina 
Ljubljana, izvršni producent pa Slovensko mladinsko gledališče s številnimi sodelavci, smo sodelovali 
že tretje leto. Namenjen je bil glasbeni umetnosti in je v naše knjižnice pripeljal 308 nadobudnih 
bobrov, ki so raziskovali bibliobus, listali po knjigah, poslušali pravljice, spoznavali igrače in igrali na 
glasbila, ustvarjali stripe in se pomerili v znanju. Potekal je med 26. januarjem in 9. februarjem, ko smo 
obiskali dva ljubljanska vrtca, izvedli dve uri pravljic, pet ustvarjalno-izobraževalnih delavnic in poleg 
manjših, še eno večjo razstavo v Trubarjevi hiši literature. Za Bobrov dnevnik smo pripravili seznam 
priporočene literature za otroke in starše s področja glasbenih umetnosti in darovali družabno igro 
Deklica Delfina za bobra, avtorja izžrebane ilustracije v okviru celotnega festivala. 
Doseženi cilji: 
Prepoznavnost MKL; promocija kulturnega programa MKL za otroke in družine v izobraževalnih 
zavodih Mestne občine Ljubljana in okoliških občinah. 
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Projekti za mladostnike: 
 
22. Strip – ob bok knjižnim klasikom 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Strip kot deveta umetnost je med ljubitelji risbe že dolgo več kot samo lahkotno branje in dosega 
visoko likovno vrednost. Z delavnicami, razstavami in pogovornimi večeri z uglednimi avtorji smo 
predstavili to specifično literarno zvrst in promovirali bogato zbirko stripov – Stripoteko v Knjižnici 
Otona Župančiča. V letu 2013 smo predstavili dva izmed bolj prepoznavnih slovenskih striparskih 
avtorjev: Gašperja Rusa, skupaj s scenaristom in publicistom Žigo Valetičem in Izarja Lunačka, ki sta 
se predstavila vsak s svojo samostojno razstavo ter pogovornim večerom o stripovski umetnosti in 
položaju stripa v Sloveniji ter 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, promocija stripovskega gradiva, prepoznavnost MKL kot stripu 
naklonjene knjižnice, povabilo mladim za obisk knjižnice. 
 
23. »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 2013 se je 
nosilec projekta udeležil delavnice Grundtvig na temo Finančne pismenosti v angleškem Liverpoolu, 
kjer je pridobil temeljna izobraževalna gradiva in nekaj znanj s področja svetovanja na področju 
finančne pismenosti. 
Dogovorili smo se za vključitev v projekt finančnega opismenjevanja mladih, ki ga je s pomočjo 
zunanjih finančnih strokovnjakov razvila in pripravila časopisna hiša Finance - v prvi polovici leta 2014 
se bodo pričela usposabljanja učiteljev, z jesenjo 2014 pa prvi tečaji za mlade uporabnike. 
V podporo pri izvedbi izobraževanj v letu 2014 bodo služili tudi priročniki in navodila v elektronski 
obliki, ki so jih namensko pripravile druge 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 okviri strokovnih služb knjižnice. 
Doseženi cilji: 
Pridobljeno je bilo izobraževalno in informativno gradivo za podporo finančnemu opismenjevanju; 
sklenjen je bil dogovor s časopisno hišo Finance za vključitev MKL v projekt »Finančno 
opismenjevanje mladih v osnovnih in srednjih šolah«; postavljen je časovni termin izvedb usposabljanj 
mladih v letu 2014. 
 
24. Robinzonijada v informacijski džungli na spletu 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt v Knjižnici Prežihov Voranc izvajamo od leta 2000. Reševalci 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. Leta 2012 smo začeli s prenovitvijo projekta. 
Reševanje bo odslej potekalo izključno preko spletne strani MKL, projekt bo postal skupen za celotno 
MKL, reševalci bodo spoznavali baze, dostopne preko spletne strani MKL, ter nekatere druge 
referenčne elektronske vire.  
V letu 2013 smo pripravili navodila za platformo, ki bo omogočila reševanje nalog na spletni strani 
MKL, zbiranje rezultatov, registracijo reševalcev, arhiviranje podatkov. Pripravili smo sklop nalog za 
eno sezono. 
Doseženi cilji: 
Sestavili smo sklop nalog za eno sezono reševanja kviza, ki so podlaga za izdelovanje računalniške 
aplikacije; pripravili navodila za platformo za izdelavo računalniške aplikacije. 
 
Projekti za družine: 
 
25. Maraton poezije 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Maraton poezije je bila javna prireditev v dvorani Zadružnega doma Zadvor, ki jo je organizirala 
Knjižnica Zadvor v sodelovanju z lokalnim okoljem ob slovenskem kulturnem prazniku. Maraton je 
potekal po zgledu recitacij pred Prešernovim spomenikom. Gre za recitiranje ali branje poezije po 
lastnem izboru izvajalca ali za glasbeno izvedbo. Udeleženci imajo možnost predstaviti svojo lastno 
poezijo, pesniško zbirko si lahko izposodijo v knjižnici ali jo prinesejo s seboj. 6. februarja je prireditev 
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potekala ob sodelovanju otrok iz OŠ Sostro, Vrtca Pedenjped, posameznih odraslih izvajalcev in 
glasbenikov iz Glasbene šole Polje. Udeležilo se je je 80 obiskovalcev.  
Doseženi cilji:  
S prireditvijo, ki bo postala tradicionalna, smo obeležili kulturni praznik, ob tem smo aktivno sodelovali 
z lokalnim okoljem. Sodelujoči iz vseh starostnih skupin so se ob tem urili v javnem nastopanju in 
predstavili tudi lastno ustvarjalnost. Dogodek pomeni poživitev kulturnih dogodkov v Zadvoru, zato je, 
prav kakor knjižnica, v okolju dobro sprejet. 
 
26. Filmobus 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V času poletnih počitnic (27.- 29. avgust) smo izpeljali Filmobus, ki je bil v znamenju Eurobasketa 
2013. Pripravili smo otroške športne delavnice (košarka, nogomet, igre z žogo) in v večernem času 
vrteli filme s športno tematiko. Zaradi dežja je bilo obiskovalcev manj kot smo pričakovali, prav tako je 
žal odpadel pogovorni večer z legendami ljubljanskega košarkarskega kluba Olimpija. Mladinske filme 
s športno vsebino smo predvajali v prostorih bibliobusa. Filmobus se je začel vsak dan ob 18.00 in 
končal ob 22.00. 
Doseženi cilji: 
Cilj Filmobusa je mlade in njihove starše pred začetkom šolskega leta spomniti na knjige, knjižnico, jim 
predstaviti delovanje potujoče knjižnice ter jih naučiti samostojnega iskanja gradiva v katalogu 
COBISS. Filmi, ki jih predvajamo, običajno temeljijo na knjižnih predlogah, letos pa so bili na temo 
košarke in športa. 
 
27. Voda – naše gibalo in zrcalo 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Leto 2013 je bilo posvečeno mednarodnemu sodelovanju na področju voda. V mreži knjižnic OE 
Knjižnica Jožeta Mazovca smo zato v prvem tromesečju leta poskrbeli za večji poudarek na 
naravoslovnih vsebinah na temo vode in varovanja okolja. Skupno smo izvedli 41 prireditev, ki jih je 
obiskalo 410 uporabnikov: strokovna predavanja, filmske projekcije, razstave knjižničnega gradiva, 
likovne razstave, ure pravljic v slovenskem in angleškem jeziku, uganke, ustvarjalne delavnice in 
prireditve za zaključene skupine. Kar 27 prireditev smo izvedli zaposleni sami, zunanjih izvajalcev je 
bilo 14. V prostorih naših knjižnic so bila izvedena v okviru tega projekta tri snemanja za TV3Medias in 
spletni portal Kamra. Pripravili smo zgibanko z zbirnikom prireditev, ki so bile podrobneje tematsko 
razvrščene tudi po krajevnih knjižnicah, in sicer: 
- KJM: voda v literaturi (romanih, poeziji) in likovni umetnosti, 
- Knjižnica Polje: uporaba vode v našem vsakdanu, vodni športi, 
- Knjižnica Fužine: sporočilo vode in njen pomen za zdravo življenje, 
- Knjižnica Zalog: zaloško pristanišče, voda v ljudskem izročilu (domoznanski vidik), 
- Knjižnica Jarše: ekologija voda, dostop do vode, 
- Knjižnica Zadvor: življenje v vodi. 
Doseženi cilji:  
Doseženi so bili vsi cilji, ki smo jih v projektu načrtovali: spodbujanje ekološke ozaveščenosti, 
popularizacija naravoslovnih vsebin pri vseh ciljnih skupinah, nove domoznanske vsebine. Obisk 
prireditev je bil večji od pričakovanja, prav tako velika je bila angažiranost zaposlenih. Posebej nas 
veseli, da so bili v projekt vključeni uporabniki s posebnimi potrebami in da smo oživili tudi temo s 
področja domoznanstva o nekdanjem zaloškem pristanišču ter tako prispevali k vsebini na portalu 
Kamra. 
 
28. Nevidni svet voda  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Leto 2013 je bilo svetovno leto sodelovanja na področju voda in 21. marca, dan pred svetovnim 
dnevom voda, smo organizirali enodnevni izobraževalni dogodek Nevidni svet voda, na katerem je bila 
predstavljena voda, njene značilnosti in oblike ter življenje v njej, ki ga velikokrat opazimo samo s 
pomočjo mikroskopa. Pri organizaciji smo sodelovali s skupino za biologijo mikroorganizmov iz 
Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete. Interaktivne izobraževalne dejavnosti smo organizirali v 
okviru petih tematskih področij: Nevidni vodni krog, Piti ali ne piti?, Nekateri imajo raje slano, Največje 
ledene kocke na svetu in Udomačene vode. Dogodek smo zaključili s predavanjem dr. Nine Gunde 
Cimerman, ki je vseh pet tematik povzela v predavanju Vodne meje življenja. Spremljevalni del 
dogodka je bila tudi razstava fotografij in eksponatov z naslovom Potop v mikrosvet ekstremnih voda. 
Doseženi cilji:  
Promocija naravoslovnih vsebin, dogodka se je udeležilo 40 udeležencev. 



62 
 

29. Drugi mednarodni Ma-tematični dan v Mestni knjižnici Ljubljana 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Drugi mednarodni ma-tematični dan v Mestni knjižnici Ljubljana je pod naslovom »MathArt - 
prepletanje matematike in umetnosti« potekal 9. in 10. septembra v Knjižnici Otona Župančiča. 
Aktivnosti smo združili v pet sklopov: MathArt predavanja, MathArt na delavnicah, MathArt na filmu, 
MathArt igralnica in eksperimentalnica ter MathArt na razstavi. V program smo tako vključili šest 
izobraževalno-ustvarjalnih delavnic, tri predavanja, dve razstavi, filmsko projekcijo, tri webinarje, 
samostojno eksperimentiranje z različnimi materiali, delo z interaktivno tablo, skupinsko in individualno 
delo. ipd. Dejavnosti znotraj dogodka so se razlikovale tudi glede na zahtevnost, nekatere so bile 
izvedene v slovenskem, nekatere v tujih jezikih, nekateri od dogodkov so bili prilagojeni določenim 
starostnim skupinam, drugi namenjeni vsem generacijam. Pri organizaciji in izvedbi dogodka smo 
sodelovali s kolegi iz Zavoda za popularizacijo matematike Mathema ter različnimi slovenskim in tujimi 
predavatelji. Podjetje Miška, Skupina FMC, d. o. o. je za izvedbo dogodka posodilo interaktivno tablo. 
Doseženi cilji: 
Promocija naravoslovja, izvedba dogodkov, pridobitev nove ciljne publike, mednarodno sodelovanje. 
Dogodka se je udeležilo približno 100 obiskovalcev. 
 
30. Rokodelstvo na slovenskem in na Borzi znanja 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Borza znanja Ljubljana je 16. oktobra v Knjižnici Otona Župančiča organizirala izobraževalni dogodek 
z naslovom Rokodelstvo na Borzi znanja. Z aktivnostmi in s predstavitvijo različnih znanj smo razširili 
znanja o izdelovanju izdelkov slovenske domače obrti, ki so v preteklosti omogočale ljudem zaslužek 
in preživetje. Mednje sodi izdelovanje najrazličnejših izdelkov za vsakdanjo rabo. V programu so 
sodelovali člani in članice Borze znanja Ljubljana, predstavljali so svoja znanja v izdelovanju izdelkov 
iz slame in iz slanega testa, izdelovanju belokranjskih pisanic, klekljanju, polstenju, izdelovanju cvetja 
iz najlona, punčk iz cunj. Vsi sodelujoči na dogodku so svoje izdelke predstavili tudi na razstavi, ki je 
bila v mesecu oktobru v razstavnih vitrinah Borze znanja. 
Doseženi cilji: promocija Borze znanja in rokodelstva, dogodka se je udeležilo 100 udeležencev. 
 
31. Kulturna dediščina za družine 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt smo zastavili v letu 2012 z izdajo štirih brošur in v preteklem letu smo dodali še dve novi 
brošuri z naslovom »Jernej Kopitar« in »Legende turjaškega gradu«, namenjeni predvsem izpeljavi 
prireditev za družine v krajevnih knjižnicah v občinah pogodbenih partnericah. Pripravili smo tudi 
plakate in nekaj spremljevalnih gradiv. Brošurice so bile namenjene tudi aktivnemu predstavljanju MKL 
občinskim svetom in županom občin pogodbenih partneric.  
V letu 2013 je bila brošura »Jernej Kopitar« uporabljena na predstavitvi MKL v občini Vodice, kasneje 
pa poslana po pošti pomembnejšim naslovnikom v tem kraju in deležna precejšnje pozornosti. 
Besedila so iz knjižničnih gradiv pripravili bibliotekarji Slovanske knjižnice, pri pripravi priporočilnih 
seznamov literature za nadaljnje branje pa so sodelovali bibliotekarji Pionirske - CMKK.  
Prireditve v okviru projekta so v letu 2013 izvajali mladinski knjižničarji dvakrat v Knjižnici Jožeta 
Mazovca, trikrat v Knjižnici Zalog in enkrat v Knjižnici Šiška.   
Doseženi cilji: 
Seznanjanje otrok s kulturno dediščino in vzpodbujanje k poznavanju rojstnega kraja; promocija 
domoznanskih vsebin; dvig splošne in bralne kulture pri otrocih in krepitev medgeneracijskega 
povezovanja; povečevanje prepoznavnosti MKL v občinah pogodbenih partnericah. 
 
 
Projekti za odrasle: 
 
32. Mesto bere (Mesto bere sosede) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mesto bere je projekt na področju spodbujanja bralne kulture za odrasle, ki se izvaja v celotni mreži 
knjižnic MKL. Delovna skupina štirinajstih zaposlenih iz vseh območnih enot (OE) in posameznih 
strokovnih služb je na sestankih pripravila vse elemente druge sezone projekta. Izvajali so ga 
informatorji in knjižničarji ter organizatorji prireditev in vodje bralnih skupin v OE. Posamezne sklope 
projekta so oblikovali in vodili sodelavci iz SDU. 
Projekt smo začeli 01. 12. 20112 in zaključili ob dnevu MKL 14. 06. 2013 na Stritarjevi ulici. V drugem 
letu z naslovom »Mesto bere sosede« se je z oddanimi kupončki bralnemu projektu pridružilo 137 
bralcev. Uspešno jih je branje zaključilo 134. Naši bralci so si izposodili knjige iz seznama ali jih 
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podaljšali kar 11.290-krat, 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 845 refleksij. Bralci so lahko izbirali med deli 
avstrijskih, hrvaških, italijanskih, madžarskih in slovenskih avtorjev. 
Ker naš cilj ni bil le branje, temveč tudi pogovori o knjigah in izobraževanje na področju branja in 
pisanja, smo v okviru projekta pripravili 39 prireditev, od tega 38 literarnih večerov v devetih knjižnicah. 
Kar na osemnajstih je bil prisoten avtor predstavljene knjige. Skupaj se je literarnih in bralnih večerov 
ter uvodne in zaključne prireditve, udeležilo 883 obiskovalcev. Organizirali smo delavnico hitrega 
branja in kreativnega pisanja. Izvedli smo 46 ur izobraževanj v devetih knjižnicah, ki sta se ga 
udeležila 102 udeleženca. V Trubarjevi hiši literature smo pripravili tematske večere »Dobrososedske 
literature« na katerih smo spoznavali sosednje države in njihovo literaturo. 
Bralce smo obveščali o projektu in prireditvah ter izobraževanjih prek Napovednika 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. 
V tretji sezoni, ki se je pričela 03.12.2013 smo pričeli z tretjim letom izvajanja projekta. Tema tretje 
sezone je »Mesto bere W mesto gleda«. Projekt pripravljamo v sodelovanju z mestnim kinom 
Kinodvor. 
Doseženi cilji: 
Izvedli smo projekt s področja bralne kulture za odrasle; promovirali smo kvalitetna dela slovenskih 
avtorjev in avtorjev sosednjih držav; aktivirali smo zbirke gradiva (izposoja izbranih del se je povečala 
za 39%); na prireditvah in izobraževanjih smo omogočali bralcem druženje in izmenjavo mnenj; bralci 
so na srečanjih spoznali nekatere avtorje.  
 
33. Znani BEREjo in priPOROČAjo 
Poročilo o izvajanju projekta : 
V letu 2013 smo uspešno nadaljevali projekt ZNANI BEREJO IN PRIPOROČAJO. »Zani 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. Preko družbene spletne strani Facebook 
(Facebook MKL Knjižnica Bežigrad) smo se obrnili na znane Slovence in Slovenke ter jih zaprosili za 
seznam desetih naslovov knjig, ki so se jih med branjem pozitivno dotaknile in bi jih priporočili naprej v 
branje. 
V letu 2013 smo izdelali 18 priporočilnih seznamov posameznih znanih Slovencev in Slovenk. Izdelali 
smo tudi letni priporočilni seznam (zgibanko) v kateri smo predstavili priporočilne sezname vseh 
Slovencev in Slovenk, ki so se zvrstili v tekočem letu. V letu 2013 so z nami sodelovali: Mojca Širok, 
Brane Mozetič, Seku Conde, Nataša Briški, Nataša Bolčina Žgavec, Božo Repe, Rok Zavrtanik, Tajda 
Lekše, Jurij Popov, Saša Einsiedler, Borut Marolt, Barbra Drnač, Barbara Korun, Klemen Jelinčič, Igor 
Šterk, Manica Janežič, Nataša Pirc Musar in Vasko Atanasovski. 
Promocija projekta »Znani BEREjo in priPOROČAjo« se je izvajala prek spletne strani MKL, prek 
strani Facebook ter v mreži  knjižnic MKL.  
Doseženi cilji: 
Izvaja se projekt s področja bralne kulture za odrasle, ki aktivira izposojo raznovrstnega znanega in 
manj znanega gradiva; v promocijo branja smo s projektom vključili znane Slovence in Slovenke. 
 
34. Bralni krog 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V Bralnem krogu spodbujamo branje med starejšimi, ki bi jih radi pritegnili v knjižnico. Naša največja 
želja je, da bi se starejši vključevali tudi v branje otrokom. Na vsakem srečanju Bralnega kroga 
predstavimo tri otroške, tri mladinske in tri knjige za odrasle. Udeleženci dobijo zaokroženo strokovno 
informacijo o knjigah ter uživajo v literaturi in prijetnem druženju. Srečujemo se vsak tretji četrtek v 
mesecu, od oktobra do maja, v Knjižnici Otona Župančiča. V letu 2013 je Bralni krog na 8 srečanjih 
obiskalo 80 obiskovalcev. 
Doseženi cilji: 
Cilj projekta je bil, da opozorimo na pomembnost branja in da pritegnemo širšo populacijo starejših 
ljudi in ljudi tretjega življenjskega obdobja k branju, pa tudi v knjižnico. Ocenjujemo, da nam je to le 
delno uspelo. Zdi se, da imamo glede števila vključenih članov v Bralnem krogu še precej rezerve, saj 
je bil prvotni cilj, pritegniti k branju precej večje število ljudi od dosežene številke 80.  
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35. Pesemtry – mednarodni večer branja poezije v slovenskem in tujih jezikih 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Pesemtry (pesem + poe-try) je glasbeno-literarni dogodek, ki ga prirejamo ob mednarodnem dnevu 
poezije (21. 03.) in je namenjen odraslim obiskovalcem. Izvajalci prebirajo poezijo v tujih jezikih in v 
slovenskem prevodu, v izbor pa je vključena tudi poezija slovenskih avtorjev. Poezijo želimo 
poslušalcem predstaviti v izvirnikih zaradi značaja te literarne zvrsti, saj se s prevodi zven in ritem 
izvirnika pogosto izgubijo, včasih pa je obratno, saj so prevodi zanimivejši od originala. S tem želimo 
opozoriti na pomen dobrega prevajanja, omogočamo pa tudi poslušanje poezije v izvirnikih, kar je v 
javnosti redko prisotno. Leta 2013 smo predstavili poezijo sosednjih držav ter se tako navezali na 
projekt Mesto bere, ki je predstavil literaturo sosednjih držav. Poezijo so prebirali napovedovalci Radia 
Študent, glasbeni gost je bil Gal Gjurin. 
Doseženi cilji: 
Aktivirali smo knjižnično zalogo pesniških zbirk; predstavili smo pesmi v izvirnem jeziku in prevodu; 
spodbujali smo bralno kulturo; spodbujali smo medkulturno povezovanje; obeležili smo mednarodni 
dan poezije. 

36. Knjižnica na prostem 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Knjižnico na prostem je organizirala Knjižnica Jarše ob petkih v obdobju poletnega urnika MKL, ko je 
bila stacionarna knjižnica za uporabnike zaprta. Po pridobljenih soglasjih smo v Šmartinskem parku v 
senci dreves obiskovalcem omogočili prebiranje tekoče periodike in knjižnih darov štiri ure dnevno. 
Darove so lahko tudi odnesli s seboj domov. Za najmlajše so bile na voljo igre in igrače. Delili smo 
promocijsko gradivo MKL in opozarjali tudi na ostalo poletno dogajanje v mreži knjižnic. Dogodek je bil 
izveden osemkrat, saj nam je bilo vreme naklonjeno vse poletje, knjižnico na prostem pa je povprečno 
obiskovalo 15 ljudi na dan. Za izvedbo smo potrebovali nekaj opreme, ki smo si jo izposodili iz drugih 
krajevnih knjižnic, dostavo in odvoz pa smo organizirali zaposleni v območni enoti. 
Doseženi cilji:  
Obiskovalci in četrtna skupnost Jarše so se na projekt odzvali pohvalno. Želimo si še večji odziv, zato 
bomo v prihodnje pripravili boljšo promocijo, predvsem v bližnji novi soseski. Vsekakor pa smo vzbudili 
pozornost mimoidočih, poskrbeli za preživljanje prostega časa ob branju in igri izven knjižničnega 
prostora, spontano druženje ob listanju dnevnega časopisja, aktiviranje knjižnih darov in promocijo 
dogajanja v MKL.  
 
37. Urica z e-bralniki in e-knjigami 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2013 smo slovenske splošne knjižnice v sodelovanju s Študentsko založbo uporabnikom 
splošnih knjižnic omogočile izposojo elektronskih knjig v slovenskem jeziku preko namenske platforme 
Biblos Lib. Hkrati smo omogočili tudi dostop do zbirke elektronskih knjig v angleškem jeziku založnika 
EBSCO Publishing.  
Usposobljeni knjižničarji – informatorji, zaposleni v MKL, so zainteresiranim uporabnikom predstavljali 
bralnike, ki jih imamo v MKL, strategije iskanja e-knjig na platformi Biblos Lib in EBSCOhost, potek 
izposoje in odgovarjali na morebitna vprašanja.  
Doseženi cilji: 
Cilj projekta je bil predstaviti namenske elektronske bralnike in elektronske knjige uporabnikom. 
Organizirana so bila namenska izobraževanja, kjer so bili zainteresiranim udeležencem predstavljeni 
načini izposoje in uporabe elektronskih knjig, tako na namenskih bralnih napravah sistema Biblos, 
kakor tudi na napravah, ki so jih uporabniki prinesli s seboj. S strani udeležencev so bila izobraževanja 
sprejeta zelo pozitivno. 
 
38. 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. 
Delavnice: Diplomirati ali nediplomirati – 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 CVŽU in SRO. 
Izobraževanje je potekalo v novembru in decembru, devet delavnic so izvedli zaposleni v MKL, dve pa 
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zunanji izvajalki. V letu 2013 smo izvedli dve ponovitvi programa, program smo predstavili na 
posvetovanju Poti do knjige: Mladost med knjižnici policami in v Knjižničarskih novicah. 
Doseženi cilji: 
Izvedli smo dve ponovitvi cikla 11 delavnic, v skupnem obsegu 100 andragoških ur, udeleženci so v 
anketnih vprašalnih zapisali zelo pozitivne povratne informacije. Skupno se je programa v letu 2013 
udeležilo 35 udeležencev. 
 
39. Karierni coaching v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Na podlagi dosedanjih izkušenj smo nadgradili 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 vključenih 
posameznikov smo prilagajali število srečanj. V projekt se je vključilo 70 posameznikov, od tega je bilo 
59 brezposelnih oseb, 8 zaposlenih in 3 samostojni podjetniki. Izobrazbena struktura uporabnikov je 
bila: 39 z univerzitetno, 19 s štiriletno strokovno ali splošno, 1 s poklicno, 3 z osnovnošolsko, 6 z višjo 
strokovno izobrazbo in 2 z doktoratom znanosti. Izvajanje kariernega coachinga bomo v letu 2014 
vključili kot redno dejavnost Borze dela. 
Doseženi cilji: 
V projekt smo vključili obe ciljni skupini: brezposelne osebe v starostni kategoriji od 18 do 55 let ter  
zaposlene, ki si želijo razvijati poklicno kariero. Skupno je bilo izvedenih 234 individualnih srečanj, v 
skupnem obsegu 424 ur.  
 
40. Lady cafe 
Poročilo o izvajanju projekta: 
S partnerji v projektu smo izmenjali primere dobrih praks. Izpeljali smo različne izobraževalne 
delavnice iz treh vsebinskih kategorij: služba in delo (delavnice Excel, PowerPoint, poslovna 
komunikacija), prosti čas (delavnice digitalne fotografije, ustvarjalne delavnice, razstava) ter za lažji 
vsakdan (uporaba elektronske pošte, Skype, Facebook, varčna in zdrava priprava hrane). V letu 2013 
se je devetih izobraževalnih dogodkov v skupnem trajanju 66 ur, udeležilo 171 udeležencev. Udeležili 
smo se srečanj partnerjev v Italiji, na Irskem in v Turčiji. Tako smo izpeljali sedem mobilnosti 
zaposlenih in dve mobilnosti udeleženk v izobraževanju. V mesecu aprilu smo organizirali srečanje 
partnerjev v Ljubljani. Objavljamo novice na spletni strani projekta, projekt smo predstavili v e-
novičkah Andragoškega centra Slovenije in v glasilu CMEPIUS-a Priložnosti. Aktivno smo sodelovali 
pri pripravi priročnika s primeri dobrih praks. 
Doseženi cilji: 
Razvijanje mednarodnega sodelovanja, promocija dejavnosti MKL v tujini in širjenje primerov dobrih 
praks iz MKL, izvedba devetih mobilnosti v letu 2013, pridobitev dodatnih finančnih sredstev na 
področju izobraževanja uporabnikov. 
 
41. Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije / CVŽU LUR 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V skladu z načrtom delovanja Točk vseživljenjskega učenja (TVŽU) v elaboratu projekta in dinamiko 
obiska udeležencev smo do 31. 08. 2013 izvajali svetovalno in izobraževalno dejavnost na štirih 
TVŽU, in sicer v Knjižnici Šiška in Knjižnici Rudnik vsak teden, v Knjižnici Bežigrad in Knjižnici Jožeta 
Mazovca pa izmenično na 14 dni. Za udeležence smo v poletnem času organizirali tudi različna 
izobraževanja, ki so bila zelo dobro obiskana. S 01. 09. 2013 smo zaključili delo TVŽU v okviru 
projekta CVŽU LUR. Zaradi dobrega odziva med uporabniki smo se odločili, da z izvajanjem 
mentorstva nadaljujemo v okviru MKL, in od 01. 09. tako mentorstvo izvajamo vsak teden v Knjižnici 
Šiška, Knjižnici Rudnik, Knjižnici Bežigrad in Knjižnici Jožeta Mazovca. Izobraževalno ponudbo TVŽU 
smo objavljali na spletnem portalu www.cvzu-lur.si, na spletni strani MKL in spletni strani seniorji.info. 
Delo v okviru projekta CVŽU LUR smo predstavili na zaključni konferenci projekta (Ig, 22.10.). 
Doseženi cilji: Spodbujali smo nove oblike izobraževanja, vključenost v družbo ter informacijsko 
opismenjevanje. Skupno smo izpeljali 765 ur mentorstva za 533 udeležencev, razporeditev po 
posameznih knjižnicah prikazuje spodnja tabela: 
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Mentorstvo januar-december 2013 št. udeležencev št. ur 

MKL Knjižnica Šiška 152 233 
MKL Knjižnica Bežigrad 98 142 
MKL Knjižnica Jožeta Mazovca 96 150 
MKL Knjižnica Rudnik 187 240 

SKUPAJ 533 765 
 
42. Svet med nami – teden španske 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 od evropskih ali svetovnih držav. V preteklih letih smo gostili  Grčijo 
in Japonsko, v letu 2013 pa smo v sodelovanju z Veleposlaništvom kraljevine Španije predstavili del 
bogate kulture Španije. Pri organizaciji dogodkov smo sodelovali še z Instituto Cervantes Aula 
Ljubljana in Filozofsko fakulteto, oddelkom za romanske jezike, plesno skupino Coraviento, 
glasbenima skupinama Mascara in Nova Schola Labacensis, pa tudi s številnimi posamezniki, ki so 
sodelovali v bogatem predstavitvenem kulturnem programu o Španiji. V tedenskem ciklusu dogodkov 
so se odvijali razstave, strokovna predavanja, ustvarjalne delavnice, jezikovni tečaj, filmske projekcije, 
predstavitev kulinarike, itd. Še posebej smo izpostavili literarne dogodke, predstavitve španske 
literature in avtorjev s katerimi smo promovirali tudi gradiva, ki jih ima MKL o Španiji. Na literarnem 
dogodku se je predstavila tudi španska veleposlanica in pesnica Anunciada Fernández De Córdova. 
Dogodki tedna španska kulture so se odvijali v vseh večjih knjižnicah v mreži MKL. 
Doseženi cilji:  
Obširna predstavitev španske kulture; široko sodelovanje z Veleposlaništvom kraljevine Španije, 
Instituto Cervantes Aula Ljubljana, FF, oddelkom za romanske jezike; kulturno zbliževanje in 
sodelovanje ter premagovanje kulturnih razlik in predsodkov; promocija prireditvene in izobraževalne 
dejavnost MKL. 
 
43. Leto kina -  Kinodvor 90 – praznovanja kina in filma 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Ob 90. letnici Kinodvora smo se s svojimi prireditvenimi in izobraževalnimi vsebinami pridružili tej 
pomembni obletnici zgodovine filma v Ljubljani in v slovenskem prostoru nasploh. V okviru tematskega 
sklopa prireditev in izobraževanj, ki smo ga poimenovali Filmokult, smo med oktobrom in decembrom 
2013 v želji po promociji filmske kulture pripravili 36 prireditvenih dogodkov ter seveda promovirali tudi 
svojo bogato zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva s področja filma. Slovanska knjižnica je pripravila 
odmevno domoznansko razstavo o Kolodvorski ulici (umeščena na portal Kamra). Pri ustvarjanju 
prireditvenega in izobraževalnega programa smo sodelovali s Kinodvorom, Javnim zavodom za 
uveljavitev vizualne kulture -Vizo ter številnimi poznavalci in strokovnjaki s področja filma oziroma 
filmske umetnosti.  
Doseženi cilji:  
Promocija filmske kulture; promocija našega filmskega gradiva in knjižnega gradiva o filmski 
umetnosti; sodelovanje z drugimi javnimi zavodi: Kinodvor, VIZO, Mestni Muzej.  
 
44. 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. Od 
let 2011 smo predstavili vrsto znanih slovenskih reportažnih fotografov, kot so Arne Hodalič, Manca 
Juvan, Meta Krese, Matjaž Krivic in Jure Eržen, itd. V letu 2013 smo predstavili enega vodilnih 
slovenskih reportažnih fotografov Boruta Kranjca, ki se je predstavil s samostojno razstavo, 
fotografsko projekcijo in pogovornim večerom, na katerem smo se seznanili s sodobnimi trendi 
reportažne 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. Načrtovana decembrska razstava enega izmed najbolj 
perspektivnih slovenskih avtorjev, Jake Gasarja, dobitnika prestižne Slovenia Press Photo Award je 
uvrščena v program za januar 2014. Razstave in predstavitve avtorjev potekajo v Knjižnici Prežihov 
Voranc, Knjižnici Otona Župančiča in Knjižnici Šiška. Ob koncu projekta bo predvidoma izdelana tudi 
predstavitvena publikacija o slovenski reportažni fotografiji.  
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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 medijev in naših uporabnikov  
je bil dober. 
 
45. Fotografski natečaj: Sporočilo vode 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V MKL, OE Knjižnica Otona Župančiča smo v mesecu novembru pripravili fotografski natečaj z 
naslovom Sporočilo vode. Generalna skupščina Združenih narodov je  leto 2013 razglasila za 
Mednarodno leto sodelovanja na področju voda, s katerim je želela spodbuditi države in družbo k 
aktivnemu izpolnjevanju mednarodno dogovorjenih ciljev na področju voda. »Voda povezuje« je 
glavno vodilo Mednarodnega leta sodelovanja na področju voda. Temu sledi tudi namen natečaja, s 
katerim smo želeli poudariti pomembnost medsebojne povezanosti med človekom in vodo, ki se izraža 
tudi na vodnem okoljevarstvenem področju, na spremljanju ekološkega stanja kvalitete voda, na 
smotrni rabi voda, na zmanjšanju škodljivih vplivov voda na okolje in družbo. Tema natečaja je 
omejena na tekoče, stoječe, površinske in podzemne vode. Želeli smo, da fotografije nosijo sporočila, 
ki prikazujejo pomembnost varovanja vodnih virov, preprečevanja onesnaževanja voda, zmanjševanja 
negativnih učinkov delovanja voda, čiščenja voda, racionalne in smotrne rabe voda. Več o 
fotografskem natečaju www.mklj.si/fotonatecaj. 
Doseženi cilji: 
Cilj projekta je bil, da opozorimo širšo javnost na pomen voda in vodnih virov in da dosežemo izbor 
kvalitetnih in sporočilno zanimivih fotografskih del. Natečaj je tudi razširil izbor fotografij, ki jih v 
knjižnici uporabljamo za neprofitno rabo (promocijsko gradivo) in razstave. Ocenjujemo, da sta bila 
oba zastavljena cilja dosežena. 
 
46. Mladi slovenski likovniki 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V projektu Mladi slovenski likovniki smo v letu 2013 nadaljevali s ciklusom predstavitev mladih in 
uspešnih slovenskih akademskih likovnikov kot sta slikarki Alenka Koderman in Petra Preželj, 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 
vodita umetnostna zgodovinarka, galeristka in likovna kritičarka Elizabeta Rogović in Mare Lakovič. 
Doseženi cilji:  
Predstavitev in promocija sodobnih, mladih slovenskih likovnih ustvarjalcev širši javnosti; krepitev 
galerijske oziroma razstavne dejavnosti MKL in promocija likovne umetnosti. 
 
47. Planinski kotiček 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Nastanek Planinskega kotička je rezultat dobrega sodelovanja med Planinsko zvezo Slovenije (v 
nadaljevanju PZS) in MKL, OE Knjižnica Otona Župančiča. PZS je knjižnici darovala približno 250 enot 
gradiva, iz katerega smo v Knjižnici opravili izbor za vpis v našo zbirko. Naslednji korak je bilo 
oblikovanje posebnega Planinskega kotička v Knjižnici Otona Župančiča.   
Cilj Planinskega kotička in predmet sodelovanja MKL s PZS-jem je svojevrstna promocija gorniške 
literature, ki smo jo razvrstili v dve skupini. Prva skupina so monografije na temo gorništva in 
alpinizma, druga pa so planinski vodniki. Kot izraz dobrega sodelovanja med PZS in knjižnico smo 
prejemali brezplačni izvod vsake nove izdaje v založbi PZS, ki jo PZS podari knjižnici. 
V minulem letu smo Planinski kotiček opremili še z nekaj rekviziti za plezanje v gorah. Izvedli smo 
predavanje Milenka Arnejška na temo Slovenska planinska pot. Tekom celega leta smo razstavljali 
gradivo s področja gorništva in spodbujali uporabnike k branju tovrstne literature. 
Doseženi cilji: 
S vzpostavitvijo kotička  smo zagotovili promocijo gorniške literature in promocijo Planinske zveze  
(zgibanke, promocijski letaki, emblem Planinske zveze Slovenije v kotičku) in njenih aktivnosti v 
knjižnici ter promocijo MKL med članstvom PZS. 
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48. Potokrog – odkrivanje Slovenije 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V želji po poudarjanju in promociji naravnih in kulturnih znamenitosti Slovenije smo v mesecu aprilu 
pripravili ciklus 14 predavanj za starejše, ki so bila posvečena odkrivanju skritih kotičkov naše 
domovine. Predavanja so poudarjala pomen poznavanja in odkrivanja drobnih, pogosto prezrtih 
kotičkov Slovenije, do katerih ima dostop tudi starejša generacija. Osnovni namen predavanj je bilo 
pokazati, da so lahkotnejša potovanja in izleti pomemben del človekovega življenja tudi v tretjem 
življenjskem obdobju in ne le privilegij mlajših generacij. V pripravi programa predavanj in pogovornih 
večerov smo sodelovali s Planinsko zvezo Slovenija, revijo Gea, Planinskim vestnikom, številnimi 
društvi, fotografi, poznavalci, biologi in publicisti, itd., ki so vsak s svojega zornega kota predstavili 
malo znane lepote Slovenije.    
Doseženi cilji:  
Poudariti pomen slovenske kulturne in naravne dediščine; opozoriti na pogosto prezrte naravne in 
kulturne znamenitosti Slovenije ter krepiti sodelovanja z drugimi kulturnimi ustanovami, zavodi, društvi, 
itd.; promocija aktivnosti in potovanj za starejšo generacijo. 
 
49. Dan spominov (Collection Day) – projekt zbiranja dokumentov iz vsakdanjega življenja ljudi iz 

obdobja prve svetovne vojne 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V februarju 2013 smo projekt izvedli prvič, z njim smo se aktivno pridružili projektu Europeana 1914-
1918 v okviru Europeana Awarness. Skupaj s sodelavci iz strokovnih služb MKL, predvsem iz Službe 
za razvoj in območnost in Službe za delo z uporabniki, smo samo prireditev izvedli v dvorani 
Slovanske knjižnice. Pritegnili smo tudi zunanje sodelavce – koordinatorko projekta Europeana Bredo 
Karun in svetovalca za zgodovino mag. Marka Štepca iz MNZS ter domoznanske knjižničarje iz 
Logatca, Nove Gorice, Celja in Žalca. Skupno je na prireditvi sodelovalo 16 oseb, 10 iz MKL in 6 
zunanjih. Pritegnili smo 23 aktivnih obiskovalcev, ki so na dogodek prinesli v digitalizacijo skupno 156 
predmetov in 529 fotografij oz. skenov slik in dokumentov. Zabeležili smo 41 zgodb oz. pričevanj na 
temo prve svetovne vojne. 
Dogodek je podpirala obsežna promocijska akcija. Z obvestili smo zajeli vsa društva upokojencev, 
domove za ostarele, društva zbiralcev in muzeje, tesno smo sodelovali z Univerzo za tretje življenjsko 
obdobje, oglaševali smo na več različnih mestih fizično in na spletu. Medijska pozornost je bila kar 
velika, o dogodku so poročali ali nanj povabili v dveh oddajah na RTV SLO, dogodek so prišli posneti 
iz Kanala A, objave, intervjuji in najave so potekale na več radijskih postajah in v časopisih, članki so 
bili objavljeni na več spletnih straneh. 
Doseženi cilji: 
Pridobili smo tako dokumente kot predmete iz obdobja prve vojne in primerno število zapisanih zgodb 
za enodnevno prireditev; vse dokumente smo objavili na Europeani in na Kamri; dosegli smo veliko 
promocijo MKL, domoznanske dejavnosti in zavedanja o pomenu dediščine na splošno. 
 
50. »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« izdaja drugega letnika revije za domoznanske vsebine 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Novembra 2013 smo izdali dve številki drugega letnika serijske publikacije »Ljubljana med nostalgijo in 
sanjami – revija za domoznanske vsebine«, sofinancirano iz sredstev MOL (v okviru razpisa za 
sofinanciranje znanstvenega in strokovnega tiska). MOL. Serijska publikacija z osredotočenostjo 
izključno na ljubljansko kulturno dediščino zapolnjuje vrzel v našem prostoru.     
Prvi dve številki sta razen dveh gostujočih prispevkov dr. Boruta Batagelja, direktorja Zgodovinskega 
arhiva v Celju in mag. Tadeja Brateta, avtorja številnih del o tehniški dediščini, v celoti delo zaposlenih 
MKL, članke in bibliografije so pripravili trije bibliotekarji Slovanske knjižnice ob svojem 
domoznanskem razstavnem in prireditvenem delu. 
Prva številka drugega letnika je posvečena posebnostim prevoznih sredstev in prometa v Ljubljani s 
tremi prispevki o razvoju kolesarstva in o nekdanjem tramvaju. Drugo številko drugega letnika je v 
celoti zapolnilo zbrano gradivo o bogati kulinarični in gastronomski dediščini na podlagi razstave 
»Dišeče izročilo in radovednost okusov«. Ta številka je zastavljena tako, da bi bila čim bolj poljudna in 
zanimiva tudi širši krog uporabnikov, prinaša poleg ostalega tudi nekaj zanimivih kuharskih receptov 
za ljubljanske in druge stare jedi. 
Pripravili smo promocijske in predstavitvene članke za več časopisov, ki bodo objavljeni v naslednjem 
letu. Prodaja LMNS poteka v vseh OE. 
Doseženi cilji: 
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Doseganje širšega kroga uporabnikov z vsebinami domoznanskih dejavnosti; nudenje širših 
bibliografskih informacij na temo izbranih vsebin;  prispevek k ozaveščenosti prebivalcev Ljubljane o 
domači kulturni dediščini; promocija domoznanske dejavnosti Centra za domoznanstvo in MKL. 
 
 
Ostali projekti:  
 
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 pri projektu sodeluje kot štipenditor in s tem v 
svojo dejavnost vključuje sodelovanje z gostujočimi pisatelji iz mreže ICORN. Namen štipendij je 
spodbujanje ustvarjanja in zagotavljanje pogojev za delo in življenje preganjanim pisateljem, ki jih 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 2013 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), 
katerih pogodbi sta konec leta potekli. V letu 2014 bomo sodelovali z drugim avtorjem. 
 

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. 

- V letu 2013 beležimo 12 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 2013 zelo uspešna (253 objav in prispevkov, 221 
objav in prispevkov v letu 2012). 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 460 (405 v 
letu 2012) odgovorov. 

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

2013. 
 
Sodelovanje  
 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2013 vzpostavila različne oblike sodelovanja s 577 organizacijami, 
podjetji, združenji, društvi in posamezniki (550 v letu 2012). Podroben pregled sodelovanja 
posameznih knjižnic, služb in centrov je podan v PRILOGI 18): 
- Sodelovanje s Centrom za razvoj knjižničarstva pri NUK, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport in JAK, s knjižnicami v Ljubljani in drugod po Sloveniji, z 
Združenjem SK Slovenije, 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, 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. 
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- 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 (CDI Univerzum, Glotta Nova, Cene Štupar) 
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. 

- V letu 2013 smo vzpostavili novo obliko sodelovanja, ki prinaša dodano vrednost za oba partnerja 
pri razvoju in oblikovanju različnih aktivnosti za ciljno skupino uporabnikov ter pri njihovi promociji 
(Kiberpipa). 

 
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 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). 

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

- Obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov iz drugih področij 
(iz Češke, Švedske in Nemčije).  

- Sodelovanje s Shanghai City Library (letno daruje okoli 150 knjig, v letu 2013 smo poslali v 
Shanghai v zameno paket knjig o Sloveniji v angleškem jeziku). 

- 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. 
- 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 z veleposlaništvi v Sloveniji, kulturnimi ambasadami in različnimi kulturnimi društvi. 
- Mestna knjižnica Ljubljana je članica IFLA.  
 
Promocija knjižnice  
 
Cilj promocije je redno in sprotno obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše zainteresirane javnosti o 
dejavnosti knjižnice ter večja prepoznavnost knjižnice v lokalnem in širšem okolju. 
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Medijsko so bili zelo izpostavljeni naslednji dogodki in prireditve: 
- Dan zbiranja spominov na 1. svetovno vojno (25. 2. 2013) 
- Mednarodni dan knjig za otroke (2. 4. 2013) 
- Poletavci – poletni bralci (junij – september 2013) 
- Filmobus (27. -29. 8. 2013) 
- Razstava o Kolodvorski ulici (10.9.2013) 
- Podelitev nagrade Netko za spletno stran MKL (5. 11. 2013) 
- Podelitev nagrad Zlata hruška (21.11.2013) 
- Razstava Karoly Andrusko: Največji umetnik miniaturne knjige (3. 12. 2013) 
 
V času od 1.1. do 31.12. 2013 smo zabeležili 253 tiskanih, radijskih in televizijskih prispevkov o MKL 
ter omogočili 13 snemanj v prostorih knjižnic.  
 
Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice 
Uporabnike smo redno obveščali o prireditvah, strokovnih novostih in dejavnostih na  portalu knjižnice, 
s plakati, z zgibankami, z obvestili na blagajniških izpiskih, preko spletne storitve Moja knjižnica, etc.  
Dogodke smo promovirali tudi na družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Google + delili mesečnike 
prireditev ter različne letake po lokalih v ožjem središču Ljubljane s pomočjo DPG d.o.o. 
 
Zelo dobro sodelujemo z MOL, saj na spletni strani občine objavljamo najave dogodkov, najave 
dogodkov pa samostojno objavljamo tudi na digitalnih zaslonih LPP.  
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, Airbeletrina.si, Portal Planet siol.net, Senior.info, Svet in ljudje (v tiskani izdaji in na 
spletni strani www.svetinljudje.si), Revija Horizont, Kam v Ljubljani, Kralji ulice.  
Redno objavljamo članke in napovedi prireditev 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. 
Za interno glasilo MOL Urban pripravljamo izbor treh najbolj izposojenih knjig po izboru MKL v 
sodelovanju s kolegi informatorji. 
 
Posredovanje odgovorov uporabnikom preko spletnega naslova info@mklj.si: 
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. 
 
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. 
 
V letu 2013 smo odgovorili na 460 vprašanj, mnenj in prošenj članov, kar je za 13% več kot v letu 
2012 (405). 
 
Oblikovanje promocijskih gradiv 
Oblikovali smo logotip v okviru programa Vseživljenjskega učenja za mednarodni projekt Lady cafe v 
katerem sodelujemo s partnerji iz Bolgarije, Italije, Španije, Latvije, Irske, Turčije in Romunije in izdelali 
knjižne kazalke za partnersko srečanje, ki je bilo v MKL. 
Oblikovali smo logotip za Dan novosti - April v MKL, ki smo ga uporabili na naših standardnih vabilih in 
potrdilih. 
Pripravili smo novo kolekcijo bombažnih vrečk – dva motiva sta se ponovila iz prejšnjega leta, trije 
motivi pa so bili novi, prav tako smo izbrali nekaj novih barv vrečk. 
Oblikovali smo plakate, zgibanke, kazalke, ter promocijske izdelke kot so napihljiva žoga, majice z 
napisom projekta, ter vrečke (Mesto bere, Poletavci). Za zaključek projekta Mesto bere oz. Dan MKL 
smo oblikovali transparent za šotor, ter pripravili oglase za oglaševanje projektov na avtobusih LPP 
(Poletavci, Mesto bere, Zlate hruške) in službenih avtomobilih (Mesto bere). 
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Pripravili in oblikovali smo promocijsko brošuro Povsod v mestu skupaj s knjižno kazalko, pvc vrečko 
in kemičnim svinčnikom. 
Izdelali smo promocijsko poročilo, pripravili sklop zloženk z različnimi informacijami za uporabnike 
knjižnice (Osnovne informacije, Informacije za tujce, Knjiga na dom, Medknjižnična izposoja, Halo 
knjiga), zaključili s signalizacijo za Knjižnico Šiška (tlorisi nadstropij, oblikovanje piktogramov za 
kinološki, konjeniški kotiček), oblikovali naslovnico za priročnik Ekvilibristiko branja, izdelali koledar za 
leto 2014 na knjižni kazalki, ter elektronsko in tiskano novoletno voščilo. 
Za promocijo nove spletne strani smo oblikovali plakate s QR kodo in kazalke, za promocijo otroške 
podstrani pa poleg plakatov še kazalke in magnetke z motivi šestih živalic, ki so na otroški podstrani.  
Pripravili smo celostno grafično podobo za ure pravljic: plakate, dnevnike pravljic za otroke in 
informacije za starše ter priponke za pravljičarje in izdali brošuro Zakaj brati otroku. 
 
PRILOGA 18: Pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov 
 

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 
 
Barbara Cesar 
- članica Strokovnega sveta MKL 
- predsednica Stepišnikovega sklada pri ZBDS 
- članica Izvršnega odbora Sekcije za potujoče knjižnice ZBDS 
 
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 Upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic 
- članica Sveta Javne agencije za knjigo RS 
- predsednica Strokovnega sveta Osrednje knjižnice Celje 
 
Vanja Grabner 
- članica Strokovnega sveta MKL 
- članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Karolina Harjač Bricelj 
- namestnica predsednika Sveta delavcev MKL 
 
Nataša Kamnikar  
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Aleš Klemen 
‐ član Upravnega odbora Kalanovega sklada 
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‐ član Nadzornega odbora DBL 
- član Komisije za digitalno knjižnico pri ZBDS 
- član Strokovnega sveta Mestne knjižnice Kranj 
- predsednik Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri MzK 
- član Delovne skupine za interoperabilnost Digitalne agende na področju kulture pri MzK 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
- 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 
- članica Uredniškega odbora revije Šolska knjižnica 
- članica Skupine splošnih knjižnic za COBISS pri Združenju splošnih knjižnic 
- članica Testne skupine splošnih knjižnic za Biblos-lib 
Mira Juršič 
- sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Ida Mlakar 
- članica uredništva revije Ciciban in Cicido 
- članica žirije natečaja Evropa v šoli 
- članica upravnega odbora Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS 
 
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 Mestne knjižnice Kranj 
 
Poljanšek Vera 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Prednik Plantev 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
- članica Delovne skupine za pripravo koncepta kompetenčnih centrov pri NUK 
- članica Delovne skupine za interoperabilnost Digitalne agende na področju kulture pri MzK 
 
Veronika Rijavec 
 - članica Izvršnega odbora Sekcije za potujoče knjižnice 
 
Marijan Špoljar 
- član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Miro Tržan 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Boris Zgonc 
- član Sveta delavcev MKL 
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Teja Zorko 
- članica Izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
- članica Sveta MKL 
- članica Delovne skupine za pripravo strokovnih izhodišč in metodologije za popis serijskih publikacij 
in koordinacijo obdelavo člankov po območjih OOK pri NUK 
 
Slavica Vinčec 
- predsednica Sveta delavcev MKL 
 
Gregor Matevc 
- podpredsednik Sveta delavcev MKL 
 
Matjaž Mohar 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Maja Novak 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Jagoš Repanovič 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Urban Vovk 
- predsednik Društva slovenskih literarnih kritikov 
- predsednik komisije za podelitev nagrade Veronika za najboljšo pesniško zbirko 
- član strokovne komisije za književnost na Prešernovem skladu pri Ministrstvu za kulturo 
- član strokovne komisije za mednarodno sodelovanje in promocijo pri Javni agenciji za knjigo RS 
- član komisije za izbor scenarijev pri Slovenskem filmskem centru 
 

5.10 Bibliografija zaposlenih v MKL v 2013 
 
Strokovni in znanstveni članki 
BEZLAJ, Irena. Prenova spletne strani Mestne knjižnice Ljubljana. Knjižničarske novice, 23 (11), 1-10.  
CESAR, Barbara. Poročilo z ekskurzije: Nizozemska 2013. Knjižničarske novice, 23 (6) 9-12.  
ČEBULAR, Marisa. Ekonomska zgodba. Knjižničarske novice, 23 (6), 7-8. 
HUMAR KOŠIČ, Kristina. Dišeče izročilo in radovednost okusov. Ljubljana med nostalgijo in sanjami. 
Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 2 (2), 5-126. 
KLEMEN, Aleš. Kako položiti elektronsko knjigo na polico splošne knjižnice? Knjižničarski izzivi: vizija, 
strategija, taktika: zbornik referatov. Ljubljana: ZBDS, 311-361. 
KLEMEN, Aleš. Predkonferenca NAPLE »E-books Business Models for Public Libraries«, Milano, 
Italija, 13. 5. 2013. Knjižničarske novice, 23 (3/4), 7-10. 
LESAR, Mateja. Center vseživljenjskega učenja ljubljanske urbane regije. Knjižničarske novice, 23 
(11), 12-14.  
PINTERIČ, Jana: Tramvaj – še kdaj? Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana, 2 (1), 57-78. 
RESMAN, Simona, ŠINKO, Simona. Stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih: model Mestne 
knjižnice Ljubljana. Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika: zbornik referatov. Ljubljana: ZBDS,  
269–288. 
RESMAN, Simona. Komunikacijske poti za prenos znanja in informacij med zaposlenimi. Knjižničarske 
novice, 22 (12), 13. (z izidom v letu 2013) 
ŠINKO, Simona. 20-letnica delovanja borze znanja. Knjižničarske novice, 23 (11), 16-18.  
ŠINKO, Simona. Borza znanja je praznovala 20-letnico delovanja. E-Novičke Andragoškega centra 
Slovenije, december 2013, 29. Dostopno na: http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVUnovicke/TVU-
Novicke-2_2013.pdf. 
ŠINKO, Simona. Ma-tematični dnevi v Mestni knjižnici Ljubljana. Matematika v šoli, 19 (3-4), 76–81. 
ŠINKO, Simona. Misija: diplomska naloga v Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižničarske novice, 23 (9), 9–
10.  
ŠINKO, Simona. Raznolikost aktivnega državljanstva v Lady Cafe. Priložnosti. Glasilo CMEPIUS-a. 
Evropsko leto državljanov, april 2013, 6-17. 
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ŠINKO, Simona. Tematski izobraževalni dogodki v Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižničarske novice, 23 
(10), 18–20. 
ŠINKO, Simona, LESAR, Mateja in KLEMEN, Aleš. Individualne mobilnosti zaposlenih MKL v 
programu Vseživljenjsko učenje. Knjižničarske novice, 23 (12), 7-11. 
ŠPOLJAR, Marijan. Konferenca Next library 2013. Knjižničarske novice, 23 (5), 4-5. 
VOVK, Urban. Ljubim te / ležeče. Literatura, XXV (267), 1-6. 
VOVK, Urban. Dnevi televizije. Literatura, XXV (265-266), 122-131. 
VOVK, Urban. Trst, vsepovsod. Pogledi, 4, (11), 5. 
VOVK, Urban. Vse naše vojne. Pogledi, 4, (11), 7-8. 
VOVK, Urban. Kaj reči, ko (skoraj) ni kaj reči? Pogledi, 4, (19), 19. 
 
Neobjavljeni referati in predstavitve 
BEZLAJ, Irena. Ljubljana City Library's new website. Konferenca BIBLIO 2013, Brasov, Romunija, 
30.5.-2.6.2013. 
BEZLAJ, Irena. Ljubljana City Library's new website. 10. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s 
posebnim potrebama: »Osobe s posebnim potrebama u knjižnici u novom informacijsko-
tehnologijskom okruženju«, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Gradska knjižnica Zagreb, Hrvaška, 
27.9.2013. 
KLEMEN, Aleš in HERCOG, Marko. Biblos Lib. Slovenian public library ebook-lending platform. 
NAPLE E-book business models for public libraries seminar, Milano, Italija, 13.5.2013. 
KLEMEN, Aleš. Handbook of good practice services for users with disabilities. 10. okrugli stol za 
knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama: »Osobe s posebnim potrebama u knjižnici u 
novom informacijsko-tehnologijskom okruženju«, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Gradska knjižnica 
Zagreb, Hrvaška, 27.9.2013. 
KLEMEN, Aleš. Kako položiti elektronsko knjigo na polico splošne knjižnice? Knjižničarski izzivi, 
Kongres ZBDS, Laško, 19.10.2013. 
KLEMEN, Aleš. Kako položiti elektronsko knjigo na polico splošne knjižnice? Strokovno predavanje v 
okviru Društva bibliotekarjev Celje, Osrednja knjižnica Celje, 5.12.2013. 
LOČNIŠKAR FIDLER, Mateja, PEČAVAR, Nevenka. Strategije iskanja knjižničnega gradiva. April v 
MKL, Ljubljana, 16.4.2013. 
LOČNIŠKAR FIDLER, Mateja, PEČAVAR, Nevenka. S klikom iz kataloga do izbranih oddaj RTV SLO. 
April v MKL, Ljubljana, 16.4.2013. 
LOČNIŠKAR FIDLER, Mateja.  E-knjižnica.  Izobraževanje srednješolskih knjižničarjev, Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo, 15.5.2013. 
LOČNIŠKAR FIDLER, Mateja. E-knjige na Biblos-u v povezavi s COBISS-om. Izobraževanje 
direktorjev splošnih knjižnic, Dolenjske toplice, 5.6.2013. 
PAHOR, Lilijana. Borza dela – stičišče možnosti in priložnosti. Strokovno srečanje z mednarodno 
udeležbo Knjižnica – igrišče znanja in zabave. Dolenjske toplice, 16.9.2013. 
PAHOR, Lilijana. Mladi na lovu na »zaposlitev« skozi prizmo Borze dela. 3. Konferenca kariernih 
coachev, Ljubljana, 28.5.2013. 
RESMAN, Simona. Strateško načrtovanje. Dan specialnih knjižnic, Mestni muzej, 30.5.2013. 
RESMAN, Simona. Predstavitev MKL. Seja občinskega sveta Vodice, Vodice, 24.4.2013. 
RESMAN, Simona. Intervju v okviru NAPLE sister libraries, 18.11.2013. Dostopno na: 
http://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/interviews/. 
RIJAVEC, Veronika. EMONA 2000 v Mestni knjižnici Ljubljana. Strokovna sreda, Mestna knjižnica 
Ljubljana, 13.2.2013. 
RIJAVEC, Veronika. Bralne spodbude v Mestni knjižnici Ljubljana. Strokovna sreda, Mestna knjižnica 
Ljubljana, 11.9.2013. 
ŠINKO, Simona. Misija: diplomska naloga. Poti do knjige: Mladost med knjižnimi policami, Trebnje, 
12.11.2013. 
ŠPOLJAR, Marijan. Biblioterapija in samopomoč kot del popularne kulture. Predavanje na Seminarju 
Sekcije za šolske knjižnice pri ZBDS Izzivi biblioterapije v sodobni družbi. Domžale, 11. 05. 2013. 
ŠPOLJAR, Marijan. Biblioterapija v splošni knjižnici. Predavanje za Društvo bibliotekarjev Celje. Celje, 
24. 10. 2013. 
ŠPOLJAR, Marijan. Next Library 2013: vtisi z mednarodne konference v Aarhusu. Predstavitev 
Novosti v knjižničarstvu (NUK). Ljubljana, 25. 10. 2013. 
ŠPOLJAR, Marijan. Knjiga nam je lahko v pomoč ali Svetilnik v nevihti. Sodelovanje na Forumu 29. 
Slovenskega knjižnega sejma. Ljubljana, 22. 11. 2013. 
ŠUBIC ZALEZINA, Špela, ŠINKO, Simona. Priložnostno učenje v Mestni knjižnici Ljubljana. Posvet 
Priložnostno učenje kjer koli in kadar koli, Ljubljana, 31.1.2013.  
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Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
FAJDIGA, Pablo Juan. Od »bicikla« do »tranvaja« in nazaj. V: Ljubljana med nostalgijo in sanjami. 
Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 2 (1), 5. 
FAJDIGA, Pablo Juan. Bibliografija miniaturnih knjig. V: Karoly Andrusko – »Največji umetnik 
miniaturne knjige«. Ljubljana, Mestna knjižnica Ljubljana, 1-33. 
MLAKAR, Ida. Najlepše darilo je življenje samo : uvodnik. V: Najlepše darilo je življenje samo : zbornik 
izbrane proze in poezije z natečaja. Ur. Barbara Rigler. Celje: Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti, Območna izpostava in Zveza kulturnih društev, 5-6. 
MLAKAR, Ida. Potovanje skozi letne čase. V: An, ban, Ciciban. Ljubljana: Mladinska knjiga, 254-256. 
MLAKAR, Ida. Različni načini posredovanja "žive besede" na mladinskih oddelkih splošnih knjižnic. V: 
Govor med znanostjo in umetnostjo. Ur. Katarina Podbevšek in Nina Žavbi Milojević. Maribor: Aristej, 
111-119. 
POBERAJ, Mojca. Beremo s tačkami. Spodbujanje branja pri otrocih s posebnimi potrebami  
v Mestni knjižnici Ljubljana. V: Tudi mi beremo [Elektronski vir] : različni bralci z različnimi potrebami : 
drugi del : zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. Ur. 
Veronika Rot Gabrovec. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo : Bralno društvo Slovenije, 
27-31. 
VOVK, Urban. Na sledi užitka. V: Filipčič, Emil: Skrivnost užitka. Ljubljana: Študentska založba, 171–
177. 
 
Uredniško delo 
FAJDIGA, Pablo Juan, ZORKO, Teja (ur.). Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana, 2 (1).  
FAJDIGA, Pablo Juan, ZORKO, Teja (ur.). Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana, 2 (2).  
ZUPAN, Uroš, VOVK, Urban (ur.). 75 pesmi od Dekleve do Peratove. Maribor: Založba Litera. 
 
Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena besedila 
COMINO, Andreja. Preplet umetnosti in poezije. Mostiščar, XIX (2013) 9, 14. 
ČEBULAR, Marisa. Knjižnica na prostem. Zeleni glas, 16, 8, 2. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižne novosti KFL. Trobla, 19, 1, 17. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižne novosti KFL. Trobla, 19, 2, 16. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižne novosti KFL. Trobla, 19, 3, 25. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižne novosti KFL. Trobla, 19, 4, 23. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižne novosti KFL. Trobla, 19, 6, 23-25. 
DUŠČAK, Katarina. Knjižne novosti KFL. Trobla, 19, 7, str. 26-27. 
DUŠČAK, Katarina. Obisk zavoda Svete Terezije. Trobla, 19, 4, 22. 
ERJAVEC, Vesna. Lani izposojenih skoraj 67.000 knjig. Barjanski list, 2013 (1), 8. 
GREGORIČ, Marija. Sladkali so se s Primičevimi medenjaki. Glasnik občine Škofljica, 22 (6), 23. 
JAMNIK, Tilka. Katere mladinske knjige s temo revščina bi svetovala v branje. Otrok in knjiga, 40 (88), 
43-51. 
JERAJ, Tončka. 42. Govekarjev večer. Mostiščar, XIX (2013) 7, 17. 
KAVČIČ, Tadeja. Razstava mandal Jožice Šubic. Mostiščar, XIX (2013) 2, 16. 
KEMPERLE, Katja. Družabna igra Potovanje deklice delfine. Ljubljana – glasilo Mestne občine 
Ljubljana, 18 (1), 44. 
KLARIČ, Mateja. MKL, Knjižnica Bežigrad – Igroteka v knjižnici dr. France Škerl v naselju BS3. Naš 
Bežigrad, 2 (1), 14. 
LAMPIČ, Polonca. Knjižnica Fužine. Zeleni glas, 16, 2, 11. 
LAVRENČIČ Vrabec, Darja. »Slikanica je potrebna za življenje kot jed, pijača in igrača W«. Bukla, 9 
(94), 26-27. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico. Nagrajena 
Zdravljica in Damijan Stepančič. Otrok in knjiga, 40 (87), 76-78. 
MATEVC, Gregor. Kako smo v KFL izvedli projekt Zadruge. Trobla, 19, 1, 18-19. 
MLAKAR, Ida. CVŠ : Matematika okrog nas. Ciciban, 68 (5).  
MLAKAR, Ida. CVŠ : Umetnost. Ciciban, 68 (6).  
MLAKAR, Ida. CVŠ : Moja domovina Slovenija. Ciciban, 68 (7).  
MLAKAR, Ida. CVŠ : Biotska raznovrstnost. Ciciban, 68 (8).  
MLAKAR, Ida. CVŠ : Živa in neživa narava. Ciciban, 68 (9).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Kaj je res in kaj je laž? Ciciban, 68 (10).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Čebele in čebelice. Ciciban, 69 (1).  
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MLAKAR, Ida. CVŠ: Varna pot v šolo. Ciciban, 69 (2).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Krompir. Ciciban, 69 (3).  
MLAKAR, Ida. CVŠ: Ples snežink. Ciciban, 69 (4).  
MLAKAR, Ida. Druge zgodbe. Rdeči balon in Bela griva : divji konj, Ljubljana: Javni zavod Kinodvor, 
16-17.  
MLAKAR, Ida. Kaj je kakovostna literarna priredba za otroke in mladino? Bukla, 9 (86/87), 34. 
MLAKAR, Ida. Kaj je kakovostna literarna priredba? : strokovna sreda, januar 2013. Knjižničarske 
novice, 23 (1/2), 8-9.  
NOVAK, Vesna. Kaj radi beremo na Brezovici? Barjanski list, 2013 (10), 9.  
PEČNIK, Erika. Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran. Ljubljana – glasilo Mestne občine 
Ljubljana, 18 (9), 17-18. 
PEČNIK, Erika. Poletavci – poletni bralci: poletno branje navdušuje. Bukla, 9 (91-92), 42. 
PICCO, Kristina. Otroci sveta Janje Vidmar in Benke Pulko. Otrok in knjiga, 40 (86), 97-98.  
PICCO, Kristina. Rimljani na naših tleh: Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz v šolskem letu 
2013/2014. Bukla, 9 (93), 34. 
ŠINKO, Simona. Lady cafe in Ljubljana City Library. E-novičke Andragoškega centra Slovenije, 
Summer 2013, 17–18. Dostopno na: http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf. 
ŠINKO, Simona. Lady cafe v Mestni knjižnici Ljubljana. E-novičke Andragoškega centra Slovenije, 
januar 2013, 14-15. Dostopno na: http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/januar.pdf. 
ŠINKO, Simona. Mestna knjižnica Ljubljana in TVU 2013. TVU-novičke ACS, 2/2013, 14. Dostopno 
na: http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVUnovicke/TVU-Novicke-2_2013.pdf. 
ŠUBIC ZALEZINA, Špela, REPA, Jasna. Slovenski znakovni jezik v Mestni knjižnici Ljubljana. E-
novičke Andragoškega centra Slovenije, februar 2013, 22-23. Dostopno na: http://arhiv.acs.si/e-
novicke/2013/februar.pdf. 
VAVTAR, Jana. Življenjska pot Terezije Jenko. Glasnik občine Škofljica, 22 (4), 13. 
VINŠEK, Zdenka. 40. Govekarjev večer maja 2013. Mostiščar, XIX (2013) 5, 12. 
VINŠEK, Zdenka. Govekarjeva  večera v marcu in aprilu. Mostiščar, XIX (2013) 4, 15. 
ZADRAVEC, Vojko. Nekaj mladinskih pesniških zbirk zadnjih štirih let. Bukla, 9 (89/90), 32. 
ZADRAVEC, Vojko. Obiranje zlatih hrušk. Bukla, 9 (95/96), 42-43. 
ZADRAVEC, Vojko. Pismo o ekvilibristiki branja. Otrok in knjiga, 40 (88), 78-83. 
ZUPAN, Marica. Valvasorjeva zbirka grafik – darilo KIG-a Občini Ig. Mostiščar, XIX (2013) 3, 3. 
 
Objavljene publikacije 
EKVILIBRISTIKA branja : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013 : pregled knjižne 
produkcije za mladino iz leta 2012. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana. 
PATHS towards services of the future: Strategic plan 2013-2016. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana. 
PESEM, boginja, zapoj! Simpozij o poeziji, 10. april 2013. Ur. Vojko Zadravec. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana. 
POTI do storitev prihodnosti: Strateški načrt 2013-2016. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
 

5.11 Knjižnica v medijih  
 
MESTNA KARTICA URBANA: 
2013-01-12: Žibert, Andreja: Rumena urbana po včlanitvi v knjižnico še prenosna. - Delo.si. 
2013-05-07: Žibert, Andreja: Knjižnično urbano morajo plačati tudi otroci. - Delo, str. 10. 
2013-08-29: Žibert, Andreja: V mestni knjižnici od oktobra tudi s posebno izkaznico. - Delo, str. 10. 
2013-12-20: Žibert, Andreja: Do konca leta ne bodo zamenjali vseh izkaznic. - Delo, str. 11. 
 
DAN SPOMINA NA 1. SVETOVNO VOJNO: 
2013-02-15: Dan zbiranja spominov. - knjiznica-litija.si. 
2013-02-15: Zbiranje spominov na 1. svetovno vojno. - Vzajemnost.si. 
2013-02-18: Zbogom orožje. Dobrodošli spomini. - Ljubljana.si. 
2013-02-19: Zbogom orožje. Dobrodošli spomini (najava dogodka). Radio Ognjišče. 
2013-02-22: Dan zbiranja spominov na 1. svetovno vojno. - cvzu-lur.si. 
2013-02-22: Dan zbiranja spominov na 1. svetovno vojno. - knjiznica-domzale.si. 
2013-02-22: Dan zbiranja spominov. - Vodice.si. 
2013-02-22: Prva svetovna vojna. - Delo, str. 12. 
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2013-02-22: Zbogom orožje. Dobrodošli spomini. - Skofljica.si. 
2013-02-22: Zbirali bomo spomine na 1. svetovno vojno. - Svobodna misel, str. 5. 
2013-02-22: Zbogom orožje. Dobrodošli spomini (pogovor s Tejo Zorko), Radio Slovenija, 1. program, 

ob 6.50. 
2013-02-24: Spomin na fronto. - Nedelo, str. 35. 
2013-02-25: Dan zbiranja spominov na prvo svetovno vojno. - Napovednik.com. 
2013-02-25: Dan zbiranja spominov na prvo svetovno vojno. - Naš časopis, let. 50. st. 402, str. 35 
2013-02-25: Dan spomina v Slovanski knjižnici. Svet na Kanalu A, ob 18.00. 
2013-02-25: Mastnak, Matija: Prispevek o dogodku Dan zbiranja spominov. Slovenska kronika 

(Dnevnik), TV Slovenija, 1. program, ob 19.30. 
2013-03-03: Leskovec, Bojan: Reportaža z dogodka Zbogom orožje. Dobrodošli spomini. Nedeljska 

reportaža, Radio Slovenija, 1. program, ob 15.30. 
 
2. APRIL – MEDNARODNI DAN KNJIG  ZA OTROKE: 
2013-03-03: Jamnik, Tilka: S knjigosrečo okoli sveta. - Kekec, let. 22, str.7, str. 28-29. 
2013-04-02: Pogačnik, Rok: Mednarodni dan knjig za otroke tokrat posvečen poeziji. - Dnevnik.si. 
2013-04-02: Svetovni dan knjig za otroke. - Dnevnik.si. 
2013-04-02: Ferenc, Janja: »Vsaka prebrana knjiga je vzporedno vesolje«. - Delo.si. 
2013-04-02: Tušar, Magda: Mednarodni dan knjig za otroke. Radio Slovenija, 1. program. 
2013-04-02: Mednarodni dan knjig za otroke. Radio Ekspres. 
2013-04-02: Mednarodni dan knjig za otroke. Val 202, Kulturnice. 
2013-04-02: M.F.: Mednarodni dan knjig za otroke letos ponuja razmislek o poeziji. - Siol.net/STA. 
2013-04-02: A.K.: Ti in jaz bereva, krog za krogom, s knjigosrečo okoli sveta. - RTVSLO.si/STA. 
2013-04-02: Ferenc, Janja: Vampirji, angeli, demoni in resničen svet. - Delo.si. 
2013-04-02: Tokrat razmislek o poeziji: otroška literatura. Dnevnik, 63 (76).  
2013-04-02: Mednarodni dan knjig za otroke posvečen poeziji. http://www.zadovoljna.si/. 
2013-04-02: Mednarodni dan knjig za otroke tokrat posvečen poeziji.http://ms.sta.si/. 
2013-04-02: Mednarodni dan knjig za otroke. 

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/novice/stories/180514/. 
 
ELEKTRONSKE KNJIGE, PORTAL BIBLOS: 
2013-01-05: Oddaljena izposoja knjig že letos. - Dnevnik.si. 
2013-01-17: Izposoja e-knjig v slovenskih knjižnicah. - Monitor.si. 
2013-02-01: Šavc, Boris: Kje so elektronske knjige? - Monitor, st. 2, str. 66-68. 
2013-03-20: Crnović, Deja: Biblos - elektronske knjige ne poznajo zamudnine - Siol.net. 
2013-03-20: Štravs, Ana: Biblos (izjava J. Gazvoda, R. Zamida). – Val 202, oddaja Kulturnice. 
2013-03-20: Testno zaživel slovenski sistem za izposojo in prodajo e-knjig Biblos. - Dnevnik.si. 
2013-03-20: Testno zaživel slovenski sistem za izposojo in prodajo e-knjig. - Agencijanet.si. 
2013-03-20: Tudi koprska in novogoriška knjižnica v izposojo e-knjig. - Primorske.si. 
2013-03-20: E.S.: V knjižnice prihajajo elektronske knjige. - RTVSLO.si. 
2013-03-21: Cirman, Tanja: Biblos, prva slovenska e-knjigarna. - Delo.si. 
2013-03-21: Prva slovenska e-knjigarna in e-knjižnica Biblos začela z izposojo. - Enaa.com. 
2013-03-22: T.C.: Slovenska e-knjigarna. - Delo, str. 23. 
2013-03-23: Pišek, Mojca: Knjižnice vesele, založniki skepticni. - Dnevnik.si. 
2013-04-10: Kerec, Maruša: Biblos, spletna knjižnica (izjava  M. Tržan, Mateja Ločniškar Fidler). - Val 

202, oddaja Odbito do bita. 
2013-04-10: Prosenc, Irena: O Biblosu, storitvah za posebne skupine (izjava Jelka Gazvoda).- Radio1. 
2013-05—06: Zamida, Renata: Naj slovenske avtorje elektronsko beremo kar v angleščini?. - Bukla, 

let. 9, st. 89-90, str. 20. 
2013-04-10: B.T.:Slovensko spletno knjižnico Biblos uporablja že 6.000 ljudi. - RTVSLO.si/STA. 
2013-06-20: Biblos v testnem obdobju obiskovalo 5000 ljudi iz 58 držav. – ms.sta.si. 
2013-06-20: Biblos -Začenja se nova era. - Delo.si. 
2013-06-27: Renata Zamida za STA - Slovenščine na Amazonu se nekaj časa ne bo. - ms.sta.si. 
2013-07-14: Bratož, Igor: Za tiho listanje po zaslonu. - Delo.si. 
2013-07-18: Bratož, Igor:  Krasni novi e-svet. - Bralci in kupci v vse večjem e-svetu. - Delo, str. 1, 4. 
2013-07-19: Bratož, Igor: Kdaj bo knjiga spet knjiga. - Delo, str. 5. 
 
MESTO BERE IN DAN MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA: 
2013-03-00: Trobec, Vesna: Sosedi pišejo, mesto bere. - Bukla, let. 9, st. 2-3, str. 33. 
2013-03-00: Grubar Praček, Nataša: Sosedi pišejo, mesto bere. - Urban, st. 1, str. 1. 
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2013-06-10: Dan Mestne knjižnice Ljubljana. - Ljubljana.si. 
2013-06-14: K.N.: Brezplačen vpis v Mestno knjiznico Ljubljana. - Siol.net. 
2013-06-14: S.P.: Na Stritarjevi ulici danes dan Mestne knjižnice Ljubljana. - Delo.si. 
2013-06-14: Jaklič, Tanja: Pet milijonov knjig za poldrugi milijon bralcev na leto. - Delo, str. 24. 
2013-12-18: Bandur, Simona: Bralka, ki brez zadržkov širi okužbo. - Delo, str. 18. 
2013-12-24: Pristolič, Tatjana: Mesto bere ... mesto gleda. - glasilo MOL Ljubljana, str. 2. 
 
POLETAVCI – POLETNI BRALCI: 
2013-06-00: Rijavec, Veronika: Poletavci - poletni bralci. - Ljubljana, let. 18, st. 6, str.37. 
2013-06-12: Vabljeni v skupino Poletavcev. - RTVSLO.si, Bansi.si. 
2013-11-00: Pečnik, Erika: Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran. - Ljubljana, let. 18, str. 17-18. 
2013-06-19: Poletavci – poletni bralci. - Ljubljana.si. 
 
FILMOBUS: 
2013-08-23: Filmobus v ritmu košarke. - Ljubljana.si. 
2013-08-28: Branje kot slovenski nacionalni šport? - TV Slovenija 1, oddaja Slovenska kronika. 
2013-08-31: Tudi filmobus navdušila košarka.  -TV Slovenija 1, Dnevnik ob 19.00. 
2013-09-02: EuroBasket v Mestni knjižnici Ljubljana. - Ljubljana.si. 
 
RAZSTAVA KOLODVORSKA ULICA: 
2013-09-06: Bojc, Saša: Do kolodvora in naprej - v širni svet. - Delo, str. 21. 
2013-09-09: Prispevek o razstavi Kolodvorska ulica (izjava Teja Zorko, Gašper Hudolin).- Radio 

Slovenija, 3. program ARS. 
2013-09-10: Ar. N: Nekoč ena najbolj znanih gostilniških ulic. - RTVSLO.si. 
2013-09-22: Leskovec, Bojan: Kolodvorska ulica skozi čas - od izseljencev do kina. - Radio Slovenija, 

1. program, Nedeljska reportaža. 
 
POGOVOR S PISATELJICO MAJO HADERLAP: 
2013-11-03: Nepozabljeni angel. - Nedelo, str. 24. 
2013-11-05: Bratož, Igor: Maja Haderlap - Glasni glas z dveh jezikovnih robov. - Delo.si. 
2013-11-05: Bratož, Igor: Maja Haderlap razpira veličasten zgodovinski prostor. - Delo.si. 
2013-11-05: Bratož, Igor: V veličastnem zgodovinskem prostoru. - Delo, Kultura, str. 15. 
2013-11-06: Bratož, Igor: Glasni glas z dveh jezikovnih robov. - Delo, Kultura, str. 16. 
2013-12-24: Breznik, Nada: Maja Haderlap v Mestni knjižnici Ljubljana.– glasilo MOL Ljubljana, str.16. 
 
PODELITEV NAGRADE NETKO 2013: 
2013-10-24: Imamo zmagovalce, a ne povemo. - Netko.si. 
2013-11-05: Port Operator Wins Best Net Presence Award. - STA.si. 
2013-11-05: GZS podelila slovenske spletne oskarje. - Delo.si. 
2013-11-05: In Netkota za najboljši spletni projekt dobi... - RadioKrka.com. 
2013-11-05: Netko za Luko Koper. - Primorske.si. 
2013-11-05: Podeljeni slovenski spletni oskarji. - GZS.si. 
2013-11-05: Podeljeni slovenski spletni oskarji. - Racunalniske-novice.com. 
2013-11-05: Podeljeni slovenski spletni oskarji. - Vecer.com. 
2013-11-05: Znani prejemniki letošnjih nagrad netko. - STA.si. 
2013-11-06: Nagrajena spletna stran Mestne knjižnice Ljubljana. - Ljubljana.si. 
2013-11-06: Netko 2013 - Agencija leta je ponovno ENKI. - MarketingMagazin.si. 
2013-11-06: Znani prejemniki letošnjih nagrad netko. - MojMikro.si. 
 
SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM IN PODELITEV NAGRAD ZLATA HRUŠKA: 
2013-02-14: Razdevšek, Tjaša: Kaj berejo slovenski mladostniki? TV Slovenija, oddaja Osmi dan. 
2013-03-00: Stergar, Katja: Zlate hruške. - Pil, let. 65, st. 7, str. 56-57. 
2013-02-16: Kralj, Aida: Predstavitev zlatih hrušk (D. L. Vrabec) TV3, oddaja Igrajmo se skupaj, 8.00. 
2013-04-00: Bucik, Kaja: Algoritem arene - Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012. - 

Bookbird, st. 2, str. 79-80. 
2013-11-07: Jesen je čas za zlate hruške. - Mladinska.com. 
2013-11-12: Mrevlje, Neža: Knjižni sejem v nagovarjanju mladih bralcev in kopice spremljevalnih 

dogodkov. - Siol.net. 
2013-11-19: Zlate hruške in ček za branje. (2013). www.knjiznisejem.si. 
2013-11-19: Čas je za 29. slovenski knjižni sejem - 1.500 knjig čaka, da jih prelistate. - RTVSLO.si. 
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2013-11-19: Zemljič, Tatjana: Slovenski knjižni sejem letos z rekordnim številom dogodkov. – 
ms.sta.si. 

2013-11-19: V Cankarjevem domu danes začetek 29. slovenskega knjižnega sejma. - Siol.net. 
2013-11-21: Podelili zlate hruške za najboljše knjige za mlade. - Siol.net. 
2013-11-21: Štiri najzrelejše hruške izmed knjig za mlade. - RTVSLO.si. 
2013-11-21: Infodrom, fotografija 199. Zlata hruška.http://www.rtvslo.si/infodrom/galerija/248. 
2013-11-22: Kdo kupuje založbe in kdo knjige. Večer, 69 (270), str. 15. 
2013-11-22: Zlate hruške : iz labirinta knjižnega sejma. Delo, 55 (270), str. 20. 
2013-11-22: Štiri nove zlate hruške. Dnevnik, 63(270), str. 19.  
2013-12-00: Nagrade 29. slovenskega knjižnega sejma (20. - 24. 11 .2013). - Bukla, st. 95-96, str. 26. 
2013-12-00: Zadravec, Vojko: Obiranje zlatih hrušk. - Bukla, st. 95-96, str. 42-43. 
 
RAZSTAVA MINIATURNIH KNJIG: 
2013-12-03: Bojc, Saša: Med 270 miniaturkami tudi 38 posvečenih Sloveniji. - Delo.si. 
2013-12-09: Razstava miniaturk (izjava Teja Zorko), TV Slovenija 1, oddaja Dobro jutro ob 8.00. 
2013-12-21: Štefe, Nataša: Kako velika je najmanjša? Radio Slovenija, Val 202, oddaja Aktualno. 
 
TAČKE POMAGAČKE: 
2013-01-22: Kobal, Jana: Šapa pri matematiki. POPtv, oddaja Preverjeno, ob 20.00. 
2013-03-00: Breda Tesner, Nadja Vrenk: Beri mi in se pogovarjaj z mano – to je najlepših 20 minut v 

mojem dnevu. Sledi, 17-18. 
2013-03-28: Prešeren, Milica: Dobra ura z Milico: Beremo s tačkami (Mojca Poberaj), TV Slovenija, 1. 

program, ob 17.00. 
2013-03-30: Alja Furlan: Nihče me nima rad, samo Gustav. Delo, priloga Ona, str. 16-19. 
2013-04-02: Leban, Carmen: Kuža me posluša in ne kritizira. - Jana, let. 41, st. 14, str. 14. 
 
PRIREDITVE ZA OTROKE IN ODRASLE: 
2013-01-01: Matevc, Gregor. Kako smo v KFL izvedli projekt Zadruge. Trobla: glasilo občanov Občine 

Velike Lašče, 19, 1, str. 18, 19. 
2013-01-26: Ko pozabiš, da so na drugi strani zaslona prav tako ljudje... - RTVSLO.si. 
2013-02-01: Kavčič, Tadeja. Razstava mandal Jožice Šubic. Mostiščar, XIX (2013) 2, str. 16. 
2013-02-00: Lampič, Polona: Knjižnica Fužine. - Zeleni glas, let. 16, st. 1, str. 11. 
2013-03-11: Bralno društvo Slovenije na Kulturnem bazarju 2013. - bralno-drustvo.si. 
2013-04-07: G.U.: Za spremembe, proti potrošništvu. - Nedelo, let. XIX, st. 14, str. 40. 
2013-04-01: Vavtar, Jana: Življenjska pot Terezije Jenko. Glasnik občine Škofljica, 22 (4), str. 13. 
2013-04-01: Inšek, Zdenka. Govekarjeva  večera v marcu in aprilu. Mostiščar, XIX (2013) 4, str. 15. 
2013-04-14: Kralj, Aida: Dan za spremembe v KOŽ. TV3, Igrajmo se skupaj, ob 8.30. 
2013-04-01: Duščak, Katarina. Obisk zavoda Svete Terezije. Trobla: glasilo občanov Občine Velike 

Lašče, 19, 4, str. 22. 
2013-04-24: Bratož, Igor: Ježek, navadni klovn za navadne ljudi. - Delo.si. 
2013-05-01: Vinšek, Zdenka. 40. Govekarjev večer maja 2013. Mostiščar, XIX (2013) 5, str. 12. 
2013-06-00: Poletje v Knjižnici Fužine. - Zeleni glas, let. 12, st. 4, str. 4. 
2013-06-01: Gregorič, Marija: Sladkali so se s Primičevimi medenjaki. Glasnik občine Škofljica, 22 (6), 

str. 23. 
2013-06-17: Aktualno - Igrajmo se pravljico. - ZUJL.si. 
2013-06-17: Igrajmo se pravljico. - JanezaLevca.si. 
2013-07-01: Jeraj, Tončka. 42. Govekarjev večer.  Mostiščar, XIX (2013) 7, str. 17. 
2013-09-00: Pravljični poletni labirint. - Zeleni glas. 
2013-09-23: Pol stoletja sanj Martina Luthra Kinga. - RTVSLO.si/STA. 
2013-09-23: Najava odprtja razstave o Martin Luther Kingu. Radio Slovenija, Val 202. 
2013-09-01: Comino, Andreja. Preplet umetnosti in poezije. XIX (2013) 9, str. 14. 
2013-10-02: Filmokult v ljubljanski mestni knjiznici. - Delo.si. 
2013-10-14: Pesniški večer v Trubarjevi hisi literature. - Ljubljana.si. 
2013-12-21: Obletnica požiga knjig priložnost za premislek o današnji tezi znanja. - RTVSLO.si. 
2013-12-24: Obletnica sežiga protestantskih knjig. TV Slovenija, oddaja Infodrom, 18.20. 
2013-11-04: Kaj pripravljajo - Carmen L. Oven. - Delo, Deloskop, str. 14. 
2013-11-10—11: Napovednik prireditev in dogodkov Knjižnica Bežigrad. - Nas Bežigrad, let. 2, st. 2, 

str.19-20. 
2013-11-22: Bogataj, Robert: Najava dogodka KOŽ. Radio Slovenija, 1. program, oddaja Od muhe do 

slona, ob 11.45. 
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2013-11-25: Od paelle in Andaluzije do Don Kihota in flamenka - Španija pri nas. - RTVSLO.si/STA. 
2013-11-28: Pravljična ura na razstavi najlepših slovenskih slikanic. - RTVSLO.si. 
2013-12-01: Ekskluzivno na MMC-ju: Green Hill - zgodba o svobodi. - RTVSLO.si. 
 
BRANJE IN LITERATURA: 
2013-01-01: Duščak, Katarina. Knjižne novosti KFL. - Trobla: glasilo občanov Občine Velike Lašče, 

19, 1, str.17. 
2013-02-01: Duščak, Katarina. Knjižne novosti KFL. - Trobla: glasilo občanov Občine Velike Lašče, 

19, 2, str. 16. 
2013-03-26: Ropoša, Mateja: Prispevek o slikanici Maček Muri, izjava Tone Obadič. – POPtv, Pop IN, 

ob 19.30. 
2013-03-01: Duščak, Katarina. Knjižne novosti KFL. - Trobla: glasilo občanov Občine Velike Lašče, 

19, 3, str. 25. 
2013-04-01: Duščak, Katarina. Knjižne novosti KFL. - Trobla: glasilo občanov Občine Velike Lašče, 

19, 4, str. 23. 
2013-04-04: Med dejanji Virginie Woolf odslej tudi v slovenščini. - TV Slovenija, Kultura ob 22.00. 
2013-04-06: Krajčinović, Nina: Povejte, kaj berete, in povedali vam bomo, kdo ste. - Delo, str. 15. 
2013-04-23: 23. april, svetovni dan knjige.-  TV Slovenija 1, Dnevnik ob 19.00. 
2013-04-23: Najbolj izposojene knjige. - Planet TV. 
2013-04-28: Pograjc, Darja: Bralne navade, e-knjige, najbolj izposojene knjige (izjave Miro Tržan, 

Nataša Grubar Praček). - Radio Slovenija, 1. program. 
2013-04-30: Kobal, Jana: Bralne navade Slovencev (izjava J. Gazvoda, D.L. Vrabec). - POP tv, 

oddaja Preverjeno ob 20.00. 
2013-05-28: Za mlade bralce tudi Bologna pride v Ljubljano. - RTVSLO.si. 
2013-05-21: Hlebš: o političnih knjigah v knjižnici (izjava Tomaž Pevec).- Planet TV, ob 19.00. 
2013-06-01: Duščak, Katarina. Knjižne novosti KFL. -Trobla: glasilo občanov Občine Velike Lašče, str. 

19.  
2013-06-08: Pišek, Mojca: Potuha bralkam romanc in komercialnim založnikom. - Dnevnik.si. 
2013-06-10: Ljubljana v gibljivih slikah. - Ljubljana.si. 
2013-06-10: Pišek, Mojca: Samo Rugelj. - Dnevnik, str. 6. 
2013-07-10: Matoz, Zdenko: Knjige za v kovček. - Delo, str. 17. 
2013-07-15: Knjiznica na prostem. - Ljubljana.si. 
2013-07-23: Štravs, Ana: Knjižnice. -Val 202, Kulturnice. 
2013-07-23: Knjižnica poleti (izjava Veronika Rijavec).-  Radio Slovenija, Val 202, oddaja Kulturnice, 

ob 14.00. 
2013-07-23: Knjižnica poleti, izposoja (izjava Veronika Rijavec). - Radio Antena. 
2013-07-23: Poletno branje (izjava Anton Brlan). - POPtv. 
2013-08-00: Knjižnica na prostem.- Zeleni glas, let. 16, st. 6, str. 2. 
2013-08-08: Zabukovec, Mojca: Poleti zdesetkane police s kriminalkami. - Delo, str. 11. 
2013-08-15: Poletno branje za narod maratoncev.- TV Slovenija 1, Poletna scena. 
2013-10-01: Novak, Vesna: Kaj radi beremo na Brezovici? - Barjanski list, 2013 (10), str. 9.  
2013-11-20: Kdaj ste bili nazadnje v svoji knjižnici?. - RTVSLO.si. 
2013-10-08: Remic, Milena: Vodniki za bolnike tudi v slovenskih knjižnicah. - Med.over.net. 
2013-12-13: Kritiško sito podeljeno. - Dnevnik.si. 
2013-12-14: Bratož, Igor: Jih raje pišemo ali beremo?. Najbrž prvo. - Delo, str. 19. 
 
MLADINSKA LITERATURA: 
2013-00-00: Zadravec, Vojko: Pismo o ekvilibristiki branja. - Otrok in knjiga, let. 40, st. 88, str. 78 – 83. 
2013-01-10: B.G.O: Okrajšani klasiki so lahko motivacija za nadaljnjo branje. - Siol.net. 
2013-01-00: Priznanja slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja. - Otrok in 

knjiga, let. 40, st. 88, str. 87 – 89. 
2013-04-10: Habič, Simona: Prispevek o simpoziju Pesem boginja zapoj (izjava D. L. Vrabec). Radio 

Slovenija, Val 202, ob 14.00. 
2013-04-23: Prešeren, Petra: O mladinski literaturi (izjava D.L. Vrabec). TV Slovenija, Novice ob 

13.00. 
2013-05-14 Desetnica - deset knjig, ki so napisane zelo drugače in zelo zares. - RTVSLO.si. 
2013-05-14 Ob desetletnici desetnice deset nominirancev. – ms.sta. si. 
2013-05-23: Matoz, Zdenko: Desetnica 2013 je Janja Vidmar. - Delo.si. 
2013-05-28: Za mlade bralce tudi Bologna pride v Ljubljano. - RTVSLO.si. 



82 
 

2013-05-06: Kontrec, Melita: Primož Suhodolčan (izjava T. Obadič) . TV Slovenija, Dobra ura ob 
17.00. 

2013-06-17: Nominiranci za nagrado večernica so znani. - Siol.net/STA. 
2013-06-17: Peterica, ki ostaja v boju za večernico - sami stari znanci. - RTVSLO.si/STA. 
2013-09-23: Ko zablesti večernica... - Večer, priloga Večernica 2013, str. 8. 
2013-09-01: Mlakar, Ida: Kaj je kakovostna literarna priredba za otroke in mladino? Bukla : brezplačna 

revija o dobrih knjigah, 9 (86/87), str. 34.  
2013-10-22: Tratnik, Ksenja: Nagrada za izvirno slovensko slikanico Damjanu Stepančiču za 

Prešernovo Zdravljico. - RTVSLO.si. 
2013-11-04: Nagrada Kristine Brenkove 2013 za izvirno slovensko slikanico. - Ljubljana.si. 
2013-11-27: Šutej Adamič, Jelka: Mladinska književnost - revna pastorka literature. - Delo.si. 
2013-11-23: Od sekcije IBBY do umetnosti in kulture. Delo, 55(271), str. 20.  
2013-11-27: Mladinska literatura v slabših okoliščinah kot pastorka. - RTVSLO.si. 
2013-11-28: Krkoč, Sandra: Za otroške oči primerna le slaba polovica izdanega. Dnevnik, 63(275), str. 

20. 
2013-12-07: Krajčinović, Nina: Zima se bliža in medvedek postaja vedno bolj zaspan ... - Delo, str. 9. 
 
KNJIŽNICA: 
2013-01-01: Kemperle, Katja: Družabna igra Potovanje deklice delfine. Ljubljana : glasilo Mestne 

občine Ljubljana, 18(1), str. 44. 
2013-01-01: Erjavec, Vesna: Lani izposojenih skoraj 67.000 knjig. Barjanski list, 2013 (1), str. 8. 
2013-01-23: Greste v knjižnico ali gledališče? Preverite, ali ne boste ostali zunaj. - RTVSLO.si. 
2013-01-23: Splošna stavka javnega sektorja (izjava Marisa Čebular). Radio Slovenija, 1. Program, 

Dogodki in odmevi, ob 15.30. 
2013-01-23: Stavke so se udeležili tudi zaposleni v kulturi. TV Slovenija 1. Dnevnik, ob 19.00. 
2013-02-05: Bojc, Saša: Uničenje je res zadnja možnost, pravijo knjižničarji. - Delo, str. 22. 
2013-02-12: Vrhovec, Katarina: Izposoja igrač v knjižnicah. - Ekoigrace.org. 
2013-03-08: Žolga Dolmin, Nejc: Vlečna služba s Hrvaške. - Podcast Bitni pogovori. 
2013-03-01: Zupan, Marica: Valvasorjeva zbirka grafik – darilo KIG-a Občini Ig. Mostiščar, XIX (2013) 

3, str. 3. 
2013-03-09: Verrassingen voor boekenliefhebbers. - Slovenie-op.maat.com. 
2013-04-08: Jaklič, Tanja: Lyotardovska navzkrizja ministra za kulturo. - Delo.si. 
2013-04-10: Žorga Dulmin, Nejc: Škatla za tekst. - Bitni pogovori. 
2013-04-22: Ljubljana v gibljivih slikah. - Ljubljana.si. 
2013-05-00: Klarič, Mateja: MKL, Knjižnica Bežigrad - Igroteka v Knjižnici dr. France Škerl v naselju 

BS3. - Nas Bežigrad, let, 2, st. 1, str. 14. 
2013-05-08: Borza znanja (Edita Flegar). TV Slovenija, Dobra ura, ob 17.00. 
2013-05-20 Sodobne tiskalniške rešitve s Toshiba e-STUDIO sistem in urbano v Mestni knjižnici 

Ljubljana. - Racunalniske-novice.com. 
2013-05-26: Bonton v knjižnicah. TV Slovenija, oddaja Kdo si upa na večerjo?, ob 20.00. 
2013-06-20: V Matični knjižnici Kamnik predstavili digitalizirane »Kamniške zbornike«. - Kamnican.si. 
2013-09-28: Pišek, Mojca: Bo občina izkoristila drugo priložnost. - Dnevnik.si. 
2013-10-23: Knjižnica Šentvid zaprta. - Ljubljana.si. 
2013-11-00: Zaprtje in prenova Knjižnice Šentvid. - Ljubljana, let. 18, st. 9. 
2013-06-19: Kranjec, Matjaž: Še vedno je veliko knjižnih moljev. - Nedeljski Dnevnik, str. 12. 
2013-11-15: V osrednjih knjižnicah v zadnjem desetletju beležijo rast dejavnosti. – ms.sta.si. 
2013-11-18: Interviews with NAPLE Sister Libraries - Simona Resman, from Ljubljana City Library --

Slovenia--. - NAPLE Sister Libraries Blog. 
2013-12-00: Trobec, Vesna: Knjižnica - zaklad mesta. – Urban, interno glasilo MOL, str. 31. 
2013-12-21: Bojc, Saša: Prijateljicam zaupana marsikatera drobnarija. - Delo.si. 
 
ZAPOSLENI: 
2013-01-17: Knjižničarjem so podelili Čopova priznanja (Vojko Zadravec). - RTVSLO.si. 
2013-01-19: V NUK-u podelili priznanja knjižničarjem (Vojko Zadravec). - Vecer, str. 14. 
2013-01-18: Čopova diploma in Čopova priznanja 2012 (Vojko Zadravec). www.biblioblog.si. 
2013-01-18: Priznanja knjižničarjem (Vojko Zadravec). Delo, 55 (15), str. 24.  
2013-03-25: Lilijana Pahor. - Delamssrcem.si. 
2013-05-00: Dobitniki priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2012. - TVU Novičke, st. 

1, str. 7. 
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2013-05-10: Lilijana Pahor iz Ljubljane, dobitnica priznanja za promocijo učenja in znanja 2012. – 
ACS. 

2013-05-13: Teden vseživljenjskega učenja: Lilijana Pahor. TV Slovenija, Dobro jutro, ob 8.00. 
 
Snemanja v knjižnici: 
- Pogovor s Francijem Rogačem, mladinski oddelek KOŽ, 15.1. 2013. 
- Izdelajmo mini čistilno napravo v Knjižnici Jarše: TV3 Medias za oddajo Igrajmo se skupaj, 13. 2. 

2013. 
- Pogovor o slovenski wikipediji v KOŽ, 4. 4. 2013. 
- Delavnica Gregorčki – izdelava čolničkov v Knjižnici Jožeta Mazovca: TV3 Medias za oddajo Igrajmo 

se skupaj, snemanje 5. 3. 2013. 
- Nekoč je bilo zaloško pristanišče v Knjižnici Zalog  za portal Kamra, 14. 3. 2013 (Aleš Klemen). 
- Oddaja Med vrsticami v KOŽ. Šou vizija, 19. 4. 2013 (Pavšič, Lucija). 
-  Smenanje prispevka za oddajo Slovenski šport v letu 2013 v Knjižnici Rudnik, december 2013.  
- Snemanje skeča Bonton v knjižnici v KOŽ za oddajo Kdo si upa na večerjo?, TV Slovenija, 7.5.2013 

(Jure Godler, Tilen Artač). 
- Snemanje uvodne špice za Poletno sceno (rubrika Knjižne police) v KOŽ, 7. 6. 2013. 
- Snemanje izjave dr. Renate Salecl v KOŽ. Zagovorništvo knjižnic, 16. 9. 2013. 
- Snemanje Šou vizija v KOŽ, 13. 11. 2013. 
- Pogovor z Nedo Pagon v KOŽ, 5. 12. 2013 (Nina Jerman). 
 
Oglasi: 
- Mesto bere. 2 oglasa na avtobusih LPP. januar-maj 2013. Mediabus d. o. o. 
- Mesto bere. Oglas na službenem avtomobilu MKL. Mediabus d. o. o. 
- Dan MKL. Oglaševanje na Radiu Ekspres, od 7.- 14.6.2013 (30 objav). Radio Ekspres. 
- Dan MKL. Oglas na Napovedniku.com, 8 dnevna izpostavitev na prvi strani, od 6. -14.6.2013. 

Napovednik.com. 
- Poletavci – poletni bralci. Oglas na avtobusih LPP, od junija – septembra 2013. Mediabus d.o.o. 
- Nagrada Zlata hruška. Oglas na avtobusu LPP, november 2013 - januar 2014. Mediabus d.o.o. 
 
 
 
 
 
 

6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 
 
MKL je, kot je razvidno iz poročila, v letu 2013 opravila večino nalog, ki so bile načrtovane, v 
pričakovanem obsegu. Opravila pa je tudi veliko prej nenačrtovanih nalog, tako da je probleme, ki so 
se pojavili med letom, sproti reševala, ter pri tem izpeljala tudi marsikakšen nov projekt ali glede na 
potrebe zagotovila sredstva za tekoče vzdrževanje, varnost pri delu ipd. Finančna sredstva s strani 
financerjev so bila na ravni iz prejšnjih let, razen pri sredstvih za nakup knjižničnega gradiva in za 
izvajanje funkcije osrednje območne knjižnice. Pri izvedbi organizacijskih aktivnosti, sprejemanju in 
uvajanju novih internih aktov, izvedbi rednega programa in posamičnih projektov ipd. ni prišlo do 
nedopustnih ali nepričakovanih posledic ali napak. V zvezi z notranjo revizijo dela poslovanja za leto 
2012 smo predložili odzivno poročilo, ki je bilo ustrezno. O nedoseženih ciljih je več v točki 10. 
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7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA  

 
Knjižnica je zastavljene cilje v letu 2013 dosegla in na številnih področjih tudi presegla.  
 
Zaloga knjižničnega gradiva oziroma knjižnična zbirka MKL se je povečala za 1,54% (2012:0,72%) in 
je konec leta 2013 dosegla 1.694.270 enot. Pridobili smo 80.892 enot novega gradiva, od tega 70.495 
enot z nakupom (2012: 66.718), odpisali pa smo 63.467 enot. Z nakupom smo zagotovili 8.777 novih 
naslovov, s čimer smo dosegli letni prirast 240 izvodov na 1000 prebivalcev in se je ponovno povečala 
kakovost knjižnične zbirke in tudi njena aktualnost, ki je bila v preteklem letu že v nevarnosti. 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 velik uspeh.  
 
Prirast gradiva se je v primerjavi s preteklim letom, ko je nakup najbolj upadel, precej izboljšal, vendar 
s pomočjo ostanka sredstev, tako da bo v tekočem letu težko spet zagotoviti enak nivo  Obrat gradiva 
se še vedno zmanjšuje, kar kaže na delno zmanjšanje aktualnosti zbirke, z drugimi besedami to 
pomeni, da je bilo novega gradiva še vedno premalo. Obrat je nižji le za 1,91%, vendar smo zaradi 
tega začeli revizijo zbirk in neaktualno gradivo intenzivneje izločali. Obseg knjižne produkcije se še 
vedno zmanjšuje. Povprečna cena na kupljeno enoto gradiva je bila 18,65 EUR, kar pomeni znižanje 
glede na preteklo leto za 0,06 EUR. Znižanje obsega sredstev za nakup gradiva torej lani ni več 
vplivalo na dvig povprečne cene knjige. 
 
Izposoja gradiva se nam je znižala za 1,14% (za 54.000 izvodov), kar pripisujemo več razlogom:  
- večmesečni zaprtosti knjižnic Šentvid in Savsko naselje, ki sta v prenovi. Obe skupaj sta v letu 2012 
izposodili okrog 200.000 izvodov gradiva, v letu 2013 pa le 165.000; 
- prostorski neustreznosti nekaterih krajevnih knjižnic. Naše najbolj prostorsko ogrožene knjižnice 
Brdo, Črnuče, Gameljne so skupaj izposodile kar 17.500 izvodov manj kot prejšnje leto; 
- slabšemu financiranju nakupa gradiva in/ali neustreznosti malih neprofesionalnih knjižnic v občinah. 
Npr. knjižnice Ig, Notranje Gorice in Velike Lašče so skupaj izposodile 9.200 izvodov manj kot v 
prejšnjem letu. 
 
Število aktivnih članov se je v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2013 sicer zmanjšalo za 0,31% (to je za 
260 članov), zadovoljni pa smo z vpisom novih članov, ki jih je bilo kar 13.349, za 5,4% več kot leto 
poprej (2012: +17,7%). Glede na skoraj toliko večji vpis v prejšnjem letu 2012, je ponovno povečanje v 
letu 2013 izjemen uspeh. V letu 2013 smo imeli 83.444 članov in glede na vse potencialne člane 
(prebivalci občin, kjer deluje MKL) je aktivnih članov 25 % oz. 252 aktivnih članov na 1000 prebivalcev. 
 
Razveseljuje zlasti dejstvo, da se fizični obisk v knjižnicah MKL ohranja na doseženem nivoju (rast za 
0,17%). To pomeni, da so se uporabniki zaradi zaprtih ali slabše ustrezajočih knjižnic preusmerili v 
druge enote MKL. Virtualni obisk spletne strani in storitev MKL je zaznal padec skora 40%, kar je 
posledica začetka uporabe piškotkov. V prihodnje realne vrednosti tega kazalnika ne bo več mogoče 
meriti. Ponovno pa je narasel tudi dostop do naročenih elektronskih podatkovnih virov, za 16,31% 
(2012:12,52%, 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 2013 je zmanjšalo za 1%, zlasti na račun 
razstav, povečalo pa se je število izobraževalnih dogodkov in projektov. Prav na področju storitev in 
projektov je MKL v letu 2013 dosegla najboljše rezultate, naj omenim le projekte urbana, nova spletna 
stran (Netko 2013!), BIBLOS in začetek obnove dveh knjižnic kot v javnosti najbolj vidne primere. 
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Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2009 2010 2011 2012 2013 % 
Število članov 87.444 83.877 84.247 83.704 83.444 -0,31% 
Število novo vpisanih članov 15.559 11.013 10.761 12.663 13.349 5,42% 
Število obiskov* 1.558.633 1.607.225 1.641.966 1.699.499 1.702.454 0,17% 
Virtualni obiski knjižnice – 
domača stran 

412.066 672.464 705.002 755.403 457.160 -39,48% 

Izposoja 4.889.162 4.716.966 4.720.205 4.759.762 4.705.492 -1,14% 
Medknjižnična izposoja 1.750 1.838 1.888 1.974 1.792 -9,22% 
Transakcije  4.923.360 4.795.310 4.801.273 4.847.262 4.808.928 -0,79% 
Posredovanje informacij - - - - 314.095 - 
Prireditve in izobraževanje 3.652 3.240 3.211 3.590 3.555 -0,97% 
Ure odprtosti enot 60.053 58.675 58.285,50 62.173,50 61.583 -0,95% 
Zaloga knjižničnega gradiva 1.586.480 1.613.357 1.656.637 1.668.624 1.694.270 1,54% 
Prirast gradiva 90.531 90.724 90.567 78.984 80.892 2,42% 
Obrat gradiva 3,08 2,92 2,849 2,853 2,798 -1,91% 
Povprečna cena gradiva 18,99€ 19,15€ 18,35€ 18,71€ 18,65€ -0,32% 
Število naročenih elektronskih 
virov  

8 10 10 9 8 -11,11% 

- od tega dostopnih na 
daljavo 

5 6 8 8 7 -12,50% 

Število dostopov do naročenih 
elektronskih virov 

3.012 13.947 15.097 16.987 19.757 16,31% 

- od tega dostopov na 
daljavo 

1.810 6.318 10.927 11.573 9.355 -19,17% 

* Podatek izraža število vseh obiskov, ki jih dobimo z izdelavo statistike obiska za tipični delovni teden, 
kakor to omogoča COBISS. 
 
 
 
 
 

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
 
Ocenjujemo, da je knjižnica poslovala gospodarno in učinkovito, saj je z razpoložljivimi sredstvi 
dosegla zastavljene cilje. 
 
V letu 2013 je bilo ustvarjenih skupno 8.545.510 EUR prihodkov. V primerjavi z letom 2012 so bili 
obračunani prihodki za 1,61% (2012: 1,5%), oz. za 137.206 EUR nižji (2012:131.852 EUR nižji), kar je 
posledica znižanja javnih sredstev za plače z davki in prispevki ter za nakup gradiva. V dveh letih se 
nam je torej celotni prihodek zmanjšal za skoraj 270.000 EUR. Pri doseganju zastavljenih ciljev je MKL 
sodelovala s pomembnim deležem lastnih prihodkov, ki so znašali skupaj 940.404 EUR (2012: 
951.525 EUR), kar pomeni 11 % vseh prihodkov v letu 2013. Strukturni deleži prihodkov iz nejavnih 
sredstev za izvajanje javne službe so: članarina 47,06%, zamudnina 43,79%, ostali prihodki iz tega 
naslova 9,15%. V letu 2013 se je najbolj znižal prihodek od zamudnin. 
 
Stroški dela so dosegli 6.038.215 EUR, 3,5% manj kot v 2012 (6.247.107 EUR,), od tega je 84,96% 
prispevala MOL, zunanje občine 6,20%, projektna sredstva so znašala 2,72%, in lastna sredstva 
6,12%. Knjižnica je izplačala delovno uspešnost iz naslova tržne dejavnosti v višini 199.299 EUR 
bruto, 4,32% v masi bruto plač. Dovoljena masa za ta namen za leto 2013 je bila 224.091 EUR, torej 
ni bila presežena. Knjižnica izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 221.757 EUR, ki je 
nastal kot presežek sredstev iz nejavnih prihodkov od izvajanja javne službe. Presežek bo namensko 
porabljen v okviru opravljanja knjižnične dejavnosti kot javne službe v letu 2014. 
 
Za plačilo stroškov materialov in storitev v višini 2.272.676 EUR (2012: 2.273.480 EUR) so MOL in 
druge občine prispevale 74,15%, zanje smo namenili projektna sredstva v deležu 1,22%, iz lastnih 
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sredstev pa smo prispevali 24,63%. Knjižnica je torej iz plačil uporabnikov za storitve javne službe 
(cene članarine so nespremenjene vse od leta 2008) in plačil iz storitev na trgu financirala kar četrtino 
vseh materialnih stroškov, v celoti skoraj 570.000 EUR. To pomeni velik prihranek javnih sredstev tudi 
v proračunu MOL in drugih občin. 
 
Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 1.336.471 EUR (2012: 1.292.544 EUR), od tega je MOL 
prispevala 60,36%, MIKZŠ je prispevalo 26,45%, ostale občine 8,31%, iz lastnih sredstev smo 
prispevali 4,29% iz odškodnin pa 0,59%. V letu 2012 nam je ostalo 5,95% razpoložljivih sredstev za 
nakup gradiva, ki smo jih za ta namen porabili v letu 2013, zato je tudi letošnji letni nakup gradiva višji 
od lanskega.. 
 
S sredstvi, pridobljenimi od MOL, občin pogodbenih partneric in s presežkom prihodkov nad odhodki iz 
leta 2012 smo izvajali investicijsko vzdrževanje in nakup knjižnične opreme, IKT opreme in storitve 
programiranja za projekte Urbana, spletna stran MKL, aplikacija za notranji kontroling ter izdelavo 
idejnih in izvedbenih načrtov obnove in opreme za knjižnici Šentvid in Savsko naselje ter učilnico 
Učnega centra. Vsako leto porabimo tudi veliko sredstev za računalniške licence, ki pa so za 
nemoteno delovanje naših servisov nujne. Računalnikov za zaposlene in uporabnike skoraj nismo 
kupovali, čeprav bi jih v okviru redne amortizacije morali zamenjati okrog 50 letno. 
 
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), v letu 2013 
poslovali odlično. 
 
Rezultat poslovanja oziroma presežek prihodkov nad odhodki nam bo omogočil, da bomo v letu 2014 
lahko dokončali obe pomembni investiciji obnove knjižnic, žal pa veliko drugega kot to ne bomo mogli 
izpeljati. 
 
 
 
 
 

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA  

 
 
Porabo finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, materiale in storitve nadziramo enotno v 
vertikali vodje oddelkov - vodje služb in enot – direktorica, in sicer z individualnim potrjevanjem in 
odobravanjem posameznih naročil. V letu 2013 smo skupaj z zunanjim izvajalcem razvili in tudi uvedli 
posebno aplikacijo za odobravanje in spremljanje naročil materialov, storitev in nakupa gradiva ter za 
odobravanje računov oz. plačil. Aplikacija je povezana z računovodskim sistemom, zato omogoča 
neposredno večstopenjsko kontrolo vsakega naročila, ki ga izvedejo zaposleni v MKL, preverjanje 
namena, izvedbe, količine, cene ipd., s tem pa tudi boljše spremljanje porabe sredstev oz. precej večjo 
možnost nadzora stroškov. Z vzpostavitvijo notranjih kontrol v tej obliki je MKL dosegla veliko 
zmanjšanje tveganja za nepregledno poslovanje.  
 
Za nekatere materiale in storitve smo izvedli skupna javna naročila za celotno knjižnico ter s tem 
prihranili veliko sredstev. V letu 2013 smo izvedli eno javno naročilo po odprtem postopku in tri javna 
naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Po postopku javnega naročila male 
vrednosti smo izvedli eno naročilo. 
 
MKL je vključena v sistem notranje revizije MOL, ki je izvedla notranjo revizijo poslovanja MKL za leto 
2012. Predmet revizije je bila delna redna revizija notranjega poslovanja, in sicer zaposlovanja in 
določanja osnovne plače novo zaposlenih v letu 2012, določanja delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela in nadurnega dela v letu 2012 in pregleda pravilnosti obračuna plač na 
nestatističnem revizijskem vzorcu 10 zaposlenih v letu 2012. Na podlagi revizije nam je bilo izdano 



87 
 

poročilo o notranji reviziji, ki je vsebovalo tri priporočila 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. 
 
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.  
 
 
 
 
 

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI  

 
 
Knjižnica je v največji možni meri izpolnila zastavljene cilje za leto 2013 in si med letom postavila tudi 
nekatere nove, med slednjimi velja izpostaviti zlasti odločitev o vključitvi med testne knjižnice, ki so 
skupaj z izvajalcem pripravljale izhodišča za izgradnjo enotnega sistema izposoje e-knjig BIBLOS in 
vodilna vloga med knjižnicami pri razvoju le-te. Kasneje se je MKL vključila v sistem BIBLOS in 
prevzela obdelavo novih e-knjig za uporabo v vseh knjižnicah v Sloveniji; 
 
Knjižnica je glede nakupa novega gradiva še vedno v nevarnem območju, čeprav smo letos dosegli 
boljši rezultat od lanskega s pomočjo neporabljneih sredstev iz preteklega leta. Slednje bo v tekočem 
letu težko ponoviti. Zaradi znižanja sredstev v okviru nalog osrednje območne knjižnice smo morali 
ponovno zmanjšati nakup tujih elektronskih podatkovnih zbirk.  
 
Do nedoseganja načrtovanega je prišlo pri investicijskem vzdrževanju knjižničnih prostorov in nakupu 
opreme, na kar smo opozorili v letnem programu dela, saj smo na vseh področjih aktivnosti načrtovali 
glede na to, kakšna bodo dejanska sredstva in glede na prioritete. Gre za pomanjkanje investicijskih 
sredstev, saj smo večino razpoložljivih usmerili v začetek prenove Knjižnice Šentvid. Zato smo jeseni 
sprejeli tudi rebalans programa dela in finančnega načrta Občutne negativne posledice niso nastale, 
ker smo z lastnimi sredstvi odpravili najnujnejše pomanjkljivosti.  
 
Prav tako lahko med nerealizirane cilje prištejemo nekatere projekte, ki iz različnih vzrokov niso bili 
izvedeni. Od načrtovanih 59 projektov (2012: 50 projektov) iz Programa dela MKL 2013 smo jih 
popolnoma ali deloma izvedli 48 (2012: 44 projektov), dodali pa smo dva nova (e-učilnica MKL, 
»Kulturna dediščina za družine«), tako smo v letu 2013 izpeljali skupno 50 projektov (2012: 46 
projektov).  
 
Projekti, ki niso bili realizirani, z utemeljitvijo vzrokov: 
1. Prostorska analiza knjižnične mreže MKL: ni bil vzpostavljen geoinformacijski sistem (GIS), ki 
bi omogočal predstavitev in analizo knjižnične mreže v Sloveniji. Projekt je za zdaj opuščen zaradi 
neustrezne podpore CeZaR-ja (NUK) pri uporabi omenjene namenske programske opreme. 
2. Sistem za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v MKL: Zaradi prezasedenosti Oddelka za 
prestavljeno v leto 2014.   
3. Moja naj knjiga: projekt je v prenovi, delovanje nove aplikacije predvidoma v šolskem letu 
2014/2015 ali celo kasneje.  
4. Dnevi evropske kulturne dediščine: V letu 2013 MKL ni sodelovala v tem projektu zaradi 
preveč »ozke«, specifične teme »Sto let v dobro dediščine«. 
5. Uvajanje videoiger v knjižnico: Zaradi pomanjkanja sredstev in ustreznega prostora je izvedba 
projekta v Knjižnici Nove Poljane začasno ustavljena. 
7. Vinil za sladokusce: Projekt še ni zaključen. Pripravljen je prostor in oprema, obdelava vinilnih 
plošč se bo zaključila leta 2014. V tem letu bomo kotiček tudi dali v uporabo. 
8. Družinska knjižnična sestavljanka: Projekt smo zaradi nezadostne kadrovske zasedenosti in 
aktivnosti na drugih projektih začasno opustili. 
9. Zlato sonce za vse: Ker smo imeli težave s pridobivanjem soglasij staršev učencev, ki naj bi 
pri projektu sodelovali, smo projekt začasno opustili. 
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10. »Tour de MKL«: Zaradi prezasedenosti CVŽU MKL (izvajanje drugih prioritetnih vsebin) je 
projekt opuščen.  
11. Svet Avto: Zaradi prezasedenosti CVŽU MKL (izvajanje drugih prioritetnih vsebin) je projekt 
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. Bogata knjižnična zbirka ugodno vpliva na možnosti branja in 
izobraževanja Ljubljančanov, pomembno je enotno poslovanje vseh naših knjižnic ter uvajanje 
sodobnih tehnologij, ki so blizu zlasti mlajšim in zaposlenim članom MKL, vse navedeno pa lajša 
dostop do znanja in informacij. Številne strokovne, promocijske in kulturne dejavnosti, aktivnosti na 
področju vseživljenjskega učenja in priložnostnega izobraževanja ter prizadevanja na področju 
usposabljanja knjižničnih delavcev nam prinašajo vse večjo prepoznavnost.  
 
Zaposleni v knjižnici sodelujemo v Upravnem odboru Združenja splošnih knjižnic Slovenije, v strokovni 
komisiji Ministrstva za kulturo za knjižničarstvo, v Združenju bibliotekarskih društev Slovenije in 
Društvu bibliotekarjev Ljubljana, v nadzornem odboru Portala KAMRA, strokovnih svetih drugih 
knjižnic in v raznih organizacijah za promocijo knjige in branja. Knjižnica je tudi članica Slovenske 
sekcije IBBY, mednarodne organizacije knjižničnih združenj IFLA, pa tudi združenj miniaturne knjige. 
Povezujemo se z drugimi javnimi zavodi v MOL, Narodno in univerzitetno knjižnico ter številnimi 
nevladnimi organizacijami. S strokovnimi stališči in pobudami sodelujemo pri oblikovanju in 
spremembah knjižnične zakonodaje. Knjižnica je vse bolj prisotna tudi v medijih. 
 
Uvedba mestne kartice Urbana kot članske izkaznice MKL je tudi v letu 2013 precej odmevala v 
javnosti. Za prebivalce Ljubljane in okolice je projekt pomemben z vidika poenostavljene uporabe 
različnih mestnih storitev, zato ga večina podpira. Za MKL in naše člane pa sta v letu 2013 
najpomembnejša projekta obnove dveh knjižnic, kar je bilo v tem poročilu že omenjeno. Novi knjižnici 
bosta v nadaljevanju zagotovo privabili nove uporabnike v svojih okoljih v članstvo MKL in tudi 
povečali obseg svojih dejavnosti. Začetek izposoje e-knjig na platformi BIBLOS je zaradi majhne 
količine e-knjig v bazi še zelo majav, pomembno pa je, da je ta storitev uvedena in da se bralci 
začenjajo spoznavati tudi s takšnim načinom uporabe knjižničnih storitev 
 
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. Tudi v 
letu 2013 smo na nivoju regije izvajali 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. Tudi Slovanska širi svoje 
sodelovanje z drugimi knjižnicami, v letu 2013 zlasti s projektom zbiranja dokumentov in fotografij od 
uporabnikov ter s posredovanjem filmov v skupno predvajanje. 
 
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 
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centrom Slovenije, hkrati pa koordiniramo delo vseh tovrstnih borz in središč v državi in s tem širimo 
naše delovanje tudi v druge občine po Sloveniji. 
 
V letu 2013 smo nadaljevali številne uspešne projekte na področjih bralne kulture ter računalniške in  
informacijske pismenosti ter s tem vplivali na področji kulture in neformalnega izobraževanja v 
Ljubljani. 
 
Knjižnica s svojim poslovanjem vpliva tudi na gospodarski utrip v podjetjih, s katerimi sodeluje in v 
okviru svojih storitev prinaša možnost dela številnim avtorjem in drugim, ki delujejo samostojno. Zlasti 
nakup knjižničnega gradiva, močno vpliva na različna področja založništva in knjigotrštva. V letu 2013 
je knjižnica za gradivo namenila 1.336.471 EUR. Kupovala je tudi IKT ter programsko opremo in 
licence, s čimer je prispevala k rezultatom podjetij z računalniškega področja. Za izboljšanje pogojev 
uporabe knjižnic je naročala 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, računalniške licence in uporabnino za sistem BIBLOS, 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 2013 so se temu 
pridružila še plačila podjetju LPP za delovanje mestne kartice Urbana ter zunanjim izvajalcem za 
njeno nadgradnjo. Za obnovo Knjižnice Šentvid in učilnice Učnega centra smo za gradbena in 
obrtniška dela izbrali ustreznega izvajalca na gradbenem področju. 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 gospodarskemu 
utripu v Ljubljani in okolici. Javna sredstva za izvajanje javne službe in tista, ki smo jih prejeli iz 
nejavnih virov, smo tudi v letu 2013 uporabili 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.  
 
 
 
 
 

12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE  
 
Stanje kadrov v letu 2013 
 
Skupno število zaposlenih na 31.12.2013: 241 (od tega 5 invalidov) razporejenih na 223,5 delovnih 
mest, po tarifnih skupinah: 

• I – IV: 5,5 
• V: 53,5 
• VI: 33,5 
• VII: 131 

 
Zaposlene financirajo: 

• 199 Mestna občina Ljubljana,  
• 3,5 Občina Škofljica,  
• 0,5 Občina Horjul,  
• 3,5 Občina Brezovica,  
• 2 Občina Vodice,  
• 2 Občina Dobrova – Polhov Gradec,  
• 3 Občina Ig,  
• 2 Občina Velike Lašče,  
• 2 Ministrstvo za kulturo,  
• 3 Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport, 
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• 1 evropska sredstva in  
• 2  iz lastnih sredstev. 

 
Pojasnila zaposlitev v letu 2013: 

- Število zaposlenih za krajši delovni čas na 31.12.2013: 15 (od tega 4 invalidke, 2 delavki, ki 
koristita krajši delovni čas iz naslova starševstva in 2 delavca, ki ti delavki nadomeščata) 

- Število delavk na porodniškem dopustu: skupaj 9 
- Število prekinitev delovnega razmerja zaradi upokojitve: 3 (vse smo nadomestili z drugimi 

kadri) 
- Število sporazumnih prekinitev delovnega razmerja: 1 delavka 

 
Poleg tega smo v letu 2013 sprejeli 11 kandidatov, ki so opravili 2.209 ur dela v splošno korist. 
 
 
 
 
 

13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, 
INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME  

 
 
NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR  
 
Licence, programska oprema  
Spletodrom, Elvis Sedić s.p. - spletna stran MKL  
Atr.sis d.o.o. - licence  
Špica International - licence  
Špica International - licence za T & S 
  
Investicijsko vzdrževanje  
Jagodic Igor d.o.o. - Knjižnica Šentvid  
 
Pohištvo in druga oprema  
Alprem oprema d.o.o. - računalniška miza Glinškova  
Atlas oprema d.o.o. - knjižni regali KOŽ  
RPS d.o.o. - elementi signalizacija Šiška  
Gorenje GSI d.o.o. - pomivalni stroj igroteka KB  
Ag vebo d.o.o. - 20 stolov Bežigrad  
Jože Škrjanec s.p. - pomivalno korito igroteka KB  
M2Sedej d.n.o. - 3 klubske mize,TV mizica Šiška  
Gonzaga d.o.o. - 5 x omara za revije Rudnik  
Vovko d.o.o - sef Dobrova  
Atlas oprema d.o.o.  - stoli uprava  
Hoja oblazinjeno pohištvo d.o.o. - eno in dvosed Bežigrad  
Betax d.o.o. - 10 stolčkov za doseganje polic Bežigrad  
M-Inštalacije d.o.o. - 5 x klima KOŽ, KPV, KJM   
Foto - klik d.o.o. - studijska miza - SDU 
Eurogarden trgovina - kosilnica Bežigrad  
MK Trgovina d.o.o. - rezalec Dahle 4 x KPV  
Merkur d.d. - hladilnik Dobrova  
Atlas oprema d.o.o. - stoli KPV  
Rutar d.o.o. - čajna kuhinja z montažo  
M 2 Sedej d.n.o. - 4 x omare  
Uni-biro d.o.o. - pisarniška stola SPOK  
MK Trgovina - magnetna tabla SDU  
MK Trgovina - rezalnik za papir KJM  
Atlas oprema d.o.o. - pohištvo KPV  
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IKT oprema  
Cores d.o.o. - GIGA stikalo, 8 - portno RC  
Cores d.,o.o. - switch Fužine   
Zelinka d.o.o. - deaktivator 3M  
Atr.sis d.o.o. - čitalec za MŠŠ    
Atr.sis d.o.o. - HP prenosnik in projektor Bežigrad  
Atr.sis d.o.o. - 3 prenosniki - table   
Atr.sis d.o.o. - 9 monitorjev    
Varnost Vič d.d. - digitalni videorekorder Bežigrad  
Atr.sis d.o.o. - projektor Šiška     
Atr.sis d.o.o. - TV sprejemnik Bežigrad    
Conrad electronik d.o.o. - gramofon ion CD  
Varnost Vič d.d. - videonadzorni sistem Fužine  
Varnost Vič d.d. - videonadzorni sistem KJM  
Cores d.o.o. - 3 x dnevno nočna kamera- NP 1, Zadvor  
Cores d.,o.o. - 3 x kamera Savsko   
 
 
Drobni inventar  
Cores d.o.o. - spajkalnik RC  
Cores d.o.o. - predal za denar Šentvid  
Mimovrste d.o.o. - tabla Piši-Briši KPV  
Nama d.d. - 5 x zastava MKL  
Študentska založba  - 15 bralnikov  
Bauhaus d.o.o. - oljni radiator potujoča  
Hrovat UB d.o.o. - predpražnik Zalog  
Prosigma d.o.o. - stojalo za tabelni blok Fužine  
Prelog grupa d.o.o. - 12 kom namiznih svetilk Slovanska  
Gorenje GSI d.o.o. - grelnik vode Bežigrad  
Bauhaus d.o.o. - 3 x namizni ventilator Slovanska  
Mobi plus d.o.o. - 6 x mobitel Galaxy uprava   
Mobi plus d.o.o. - mobitel Galaxy Lakovič   
Mobi plus d.o.o. - mobitel  Bricelj  
Cores d.o.o. -  platno, nosilec Fužine  
Cores d.o.o. - gigaset, platno RC  
Mobi plus d.o.o. - gsm aparati  
Cores d.o.o. - telefon Šiška  
Servisan - sušilci za roke Bežigrad  
 
 
NABAVLJENA OS.,DI - PROJEKTNA IN DRUGA SREDSTVA  
Arne d.o.o. - projektor Vivitek MKL  
ITC d.o.o. - telefon računovodstvo  
MK Trgovina -  tabla SSU  
 

13.1 Javna naročila  
 
Izvedeni postopki javnega naročanja 
 
V letu 2013 smo izvedli eno javno naročilo po odprtem postopku in tri javna naročila po postopku 
zbiranja ponudb po predhodni objavi: 

- dobava materiala za zaščito in popravilo knjižničnega gradiva za obdobje treh let 
- čiščenje prostorov Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje treh let (postopek še ni zaključen) 
- izvajanje tiskarskih storitev za obdobje treh let 
- dobava in montaža notranje opreme za Knjižnico Šentvid 

 
Po postopku javnega naročila male vrednosti smo izvedli eno naročilo: 

- gradbeno obrtniška dela v okviru prenove Knjižnice Šentvid 
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ZAKLJUČEK  
 
 
MKL je tudi leto 2013 končala strokovno in poslovno zelo uspešno, kar želimo pokazati in predstaviti v 
tem letnem poročilu. Knjižnica je tudi kvalitetno poslovala z javnimi sredstvi.  
 
Program dela je izpeljala v največji možni meri, celo nakup novega gradiva se je kljub slabim 
razmeram toliko izboljšal, da smo ponovno dosegli ustrezna razmerja, ki izhajajo iz zakonodaje in 
standardov. Na področju storitev smo spet presegli načrte in dosegli odlične rezultate zlasti na 
področju e-storitev, s čimer smo še posebej zadovoljni. Bolj smelo smo se podali tudi na področje 
obnavljanja prostorov in opreme, saj smo privarčevali lastne prihodke prav za ta namen. S tem 
povečujemo vrednost premoženja, ki ga imamo v upravljanju, ne le finančne, ampak predvsem 
njegovo uporabno vrednost. Prenovljene in novo opremljene knjižnice nam bodo v prihodnje privabile 
nove bralce in nove obiskovalce. 
 
Na koncu se vsem sodelavkam in sodelavcem iskreno zahvaljujem za odlično opravljeno delo v 
preteklem letu, za dobro medsebojno sodelovanje, za vašo inovativnost in kreativnost, pa tudi 
vztrajnost. Da ste najboljši sodelavci, še vedno velja! 
 
 
 
 
         Mag. Jelka Gazvoda 
             direktorica 
 
 
 
 
 
V skladu s 13. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 30/08 in 105/08) je Svet javnega zavoda na svoji 11. seji dne 27.2.2014 potrdil Letno poročilo 
Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2013. 
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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 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 obratovalni čas je veljal: 
- Mestna knjižnica Ljubljana: 1. 7. – 23. 8. (za Knjižnico Fužine in Knjižnico Polje je veljal poletni 

obratovalni čas do 24. 8.) 
- Knjižnica Savsko naselje: zaprto zaradi prenove od 19. 8. 2013 do 1. 9. 2014. 
- Slovanska knjižnica: 15. 7. – 23. 8. 
- Trubarjeva hiša literature: 3. 7. – 16. 8. (zaprto)  
- Potujoča knjižnica: 1.7. – 23.8. (zaprto) 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 12:30–19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–13:00 

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

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

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

Knjižnica Savsko n. / 12:30–19:00 8:00–15:00 / / / 

Knjižnica Jožeta Mazovca 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–13:00 

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

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

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

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

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

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

Knjižnica Prežihov Voranc 12:30-19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–13:00 

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

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

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

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

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

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

Knjižnica Frana Levstika 12:30–19:00 / / 12:30–19:00 8:00–15:00 / 

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

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

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

Knjižnica Šiška 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–13:00 

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

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

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

Slovanska knjižnica 8:00–15:00 8:00–15:00 9:00–17:00 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–13:00 

Trubarjeva hiša literature / 10:00–16:00 10:00–16:00 10:00–16:00 10:00–16:00 / 

Potujoča knjižnica od 01. 07. do 23. 08. 2013 ni obiskovala 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 122.133 19.645 3.756 145.534 
Knjižnica Črnuče 29.685 7.653 253 37.591 
Knjižnica dr. France Škerl 27.899 6.584 330 34.813 
Knjižnica Glinškova ploščad 26.471 6.840 308 33.619 
Knjižnica Savsko naselje 22.422 1.658 232 24.312 

Knjižnica Jurij Vega 22.508 2.264 284 25.056 

KB SKUPAJ 251.118 44.644 5.163 300.925 

Knjižnica Jožeta Mazovca 81.671 10.171 1.442 93.284 
Knjižnica Fužine 33.191 2.908 740 36.839 
Knjižnica Jarše 22.245 875 458 23.578 
Knjižnica Polje 48.371 3.090 1.410 52.871 
Knjižnica Zadvor 8.154 927 130 9.211 
Knjižnica Zalog 22.107 1.259 205 23.571 

KJM SKUPAJ 215.739 19.230 4.385 239.354 

Knjižnica Otona Župančiča 260.196 32.282 12.407 304.885 
Knjižnica Kolodvor 137 45 53 235 
Knjižnica Nove Poljane 5.417 2.113 99 7.629 
Knjižnica Poljane 11.547 1.371 167 13.085 

KOŽ SKUPAJ 277.297 35.811 12.726 325.834 

Knjižnica Prežihov Voranc 101.480 15.177 1.457 118.114 
Knjižnica Brdo 14.455 1.393 67 15.915 
Knjižnica Grba 24.129 4.035 227 28.391 
Knjižnica Rudnik 44.056 4.774 498 49.328 
Knjižnica Brezovica 13.519 2.083 113 15.715 
Knjižnica Notranje Gorice 5.392 345 7 5.744 
Knjižnica Podpeč 8.826 929 160 9.915 
Knjižnica Rakitna 3.126 254 4 3.384 
Knjižnica Dobrova 18.166 2.062 264 20.492 
Knjižnica Polhov Gradec 3.311 31 7 3.349 
Knjižnica Šentjošt 2.451 44 0 2.495 
Knjižnica Frana Levstika 18.493 2.020 238 20.751 
Knjižnica Rob 2.041 9 3 2.053 
Knjižnica Horjul 11.669 1.339 126 13.134 
Knjižnica Ig 23.159 2.393 367 25.919 
Knjižnica Škofljica 26.294 3.179 513 29.986 

KPV SKUPAJ 320.567 40.067 4.051 364.685 

Knjižnica Šiška 144.514 16.091 1.143 161.748 
Knjižnica Gameljne 24.858 2.011 192 27.061 
Knjižnica Šentvid 47.847 5.541 319 53.707 
Knjižnica Vodice 23.791 912 172 24.875 

KŠ SKUPAJ 241.010 24.555 1.826 267.391 

Slovanska knjižnica 97.763 2.943 32.494 133.200 
e-knjižnica 0 4 18 22 
Trubarjeva hiša literature 1 0 40 41 
Potujoča knjižnica 54.846 6.409 201 61.456 
Skupne službe 947 25 390 1.362 

SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 153.557 9.381 33.143 196.081 

MKL SKUPAJ 1.459.288 173.688 61.294 1.694.270 
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Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 5.475 1.340 207 7.022 
Knjižnica Črnuče 1.379 616 36 2.031 
Knjižnica dr. France Škerl 1.042 600 39 1.681 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.060 442 35 1.537 
Knjižnica Savsko naselje 759 263 30 1.052 

Knjižnica Jurij Vega 1.106 232 33 1.371 

KB SKUPAJ 10.821 3.493 380 14.694 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4.156 930 131 5.217 
Knjižnica Fužine 1.470 240 61 1.771 
Knjižnica Jarše 778 49 41 868 
Knjižnica Polje 1.990 276 99 2.365 
Knjižnica Zadvor 802 152 32 986 
Knjižnica Zalog 864 79 41 984 

KJM SKUPAJ 10.060 1.726 405 12.191 

Knjižnica Otona Župančiča 11.528 2.416 1.030 14.974 
Knjižnica Kolodvor 2 1 6 9 
Knjižnica Nove Poljane 552 360 15 927 
Knjižnica Poljane 1.152 94 20 1.266 

KOŽ SKUPAJ 13.234 2.871 1.071 17.176 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.155 1.069 241 6.465 
Knjižnica Brdo 118 36 7 161 
Knjižnica Grba 1.418 651 52 2.121 
Knjižnica Rudnik 1.785 551 70 2.406 
Knjižnica Brezovica 1.109 227 24 1.360 
Knjižnica Notranje Gorice 141 32 0 173 
Knjižnica Podpeč 369 125 25 519 
Knjižnica Rakitna 203 27 0 230 
Knjižnica Dobrova 675 136 46 857 
Knjižnica Polhov Gradec 63 6 0 69 
Knjižnica Šentjošt 58 4 0 62 
Knjižnica Frana Levstika 742 165 47 954 
Knjižnica Rob 60 1 0 61 
Knjižnica Horjul 453 99 18 570 
Knjižnica Ig 864 232 48 1.144 
Knjižnica Škofljica 1.658 383 75 2.116 

KPV SKUPAJ 14.871 3.744 653 19.268 

Knjižnica Šiška 6.439 1.088 190 7.717 
Knjižnica Gameljne 1.017 239 37 1.293 
Knjižnica Šentvid 1.635 409 72 2.116 
Knjižnica Vodice 506 35 20 561 

KŠ SKUPAJ 9.597 1.771 319 11.687 

Slovanska knjižnica 2.771 59 929 3.759 
e-knjižnica 0 0 7 7 
Trubarjeva hiša literature 0 0 9 9 
Potujoča knjižnica 1.695 355 9 2.059 
Skupne službe 23 0 19 42 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 4.489 414 973 5.876 

MKL SKUPAJ 63.072 14.019 3.801 80.892 
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Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
STROKA / LEPOSLOVJE) 
 

Krajevna knjižnica Stroka Leposlovje SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 3.085 1.530 4.615 
Knjižnica Črnuče 1.085 750 1.835 
Knjižnica dr. France Škerl 932 634 1.566 
Knjižnica Glinškova ploščad 780 637 1.417 
Knjižnica Savsko naselje 544 475 1.019 

Knjižnica Jurij Vega 649 615 1.264 

KB SKUPAJ - - - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2.521 1.454 3.975 
Knjižnica Fužine 875 753 1.628 
Knjižnica Jarše 351 497 848 
Knjižnica Polje 1.197 913 2.110 
Knjižnica Zadvor 447 509 956 
Knjižnica Zalog 406 542 948 

KJM SKUPAJ - - - 

Knjižnica Otona Župančiča 5.994 2.551 8.545 
Knjižnica Kolodvor 8 0 8 
Knjižnica Nove Poljane 540 360 900 
Knjižnica Poljane 522 573 1.095 

KOŽ SKUPAJ - - - 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.764 1.511 4.275 
Knjižnica Brdo 64 96 160 
Knjižnica Grba 1.158 745 1.903 
Knjižnica Rudnik 1.380 827 2.207 
Knjižnica Brezovica 710 611 1.321 
Knjižnica Notranje Gorice 66 99 165 
Knjižnica Podpeč 252 250 502 
Knjižnica Rakitna 88 116 204 
Knjižnica Dobrova 423 403 826 
Knjižnica Polhov Gradec 34 34 68 
Knjižnica Šentjošt 28 32 60 
Knjižnica Frana Levstika 450 476 926 
Knjižnica Rob 17 40 57 
Knjižnica Horjul 287 263 550 
Knjižnica Ig 600 503 1.103 
Knjižnica Škofljica 1.105 784 1.889 

KPV SKUPAJ - - - 

Knjižnica Šiška 2.726 1.623 4.349 
Knjižnica Gameljne 625 615 1.240 
Knjižnica Šentvid 1.081 777 1.858 
Knjižnica Vodice 211 320 531 

KŠ SKUPAJ - - - 

Slovanska knjižnica 2.090 1.013 3.103 
e-knjižnica 7 0 7 
Trubarjeva hiša literature 5 3 8 
Potujoča knjižnica 880 789 1.669 
Skupne službe 31 1 32 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ - - - 

MKL SKUPAJ* 10.378 5.144 15.522 

* - 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 923 3.692 4.615 
Knjižnica Črnuče 525 1.310 1.835 
Knjižnica dr. France Škerl 577 989 1.566 
Knjižnica Glinškova ploščad 431 986 1.417 
Knjižnica Savsko naselje 374 645 1.019 

Knjižnica Jurij Vega 443 821 1.264 

KB SKUPAJ - - - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 878 3.097 3.975 
Knjižnica Fužine 504 1.124 1.628 
Knjižnica Jarše 311 537 848 
Knjižnica Polje 597 1.513 2.110 
Knjižnica Zadvor 394 562 956 
Knjižnica Zalog 375 573 948 

KJM SKUPAJ - - - 

Knjižnica Otona Župančiča 1.536 7.009 8.545 
Knjižnica Kolodvor 0 8 8 
Knjižnica Nove Poljane 336 564 900 
Knjižnica Poljane 228 867 1.095 

KOŽ SKUPAJ - - - 

Knjižnica Prežihov Voranc 1.016 3.259 4.275 
Knjižnica Brdo 67 93 160 
Knjižnica Grba 556 1.347 1.903 
Knjižnica Rudnik 621 1.586 2.207 
Knjižnica Brezovica 439 882 1.321 
Knjižnica Notranje Gorice 83 82 165 
Knjižnica Podpeč 217 285 502 
Knjižnica Rakitna 82 122 204 
Knjižnica Dobrova 303 523 826 
Knjižnica Polhov Gradec 25 43 68 
Knjižnica Šentjošt 23 37 60 
Knjižnica Frana Levstika 364 562 926 
Knjižnica Rob 20 37 57 
Knjižnica Horjul 229 321 550 
Knjižnica Ig 372 731 1.103 
Knjižnica Škofljica 607 1.282 1.889 

KPV SKUPAJ - - - 

Knjižnica Šiška 960 3.389 4.349 
Knjižnica Gameljne 477 763 1.240 
Knjižnica Šentvid 558 1.300 1.858 
Knjižnica Vodice 209 322 531 

KŠ SKUPAJ - - - 

Slovanska knjižnica 181 2.922 3.103 
e-knjižnica 0 7 7 
Trubarjeva hiša literature 0 8 8 
Potujoča knjižnica 598 1.071 1.669 
Skupne službe 0 32 32 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ - - - 

MKL SKUPAJ* 3.024 12.498 15.522 

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

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

Knjižnica Bežigrad 289 261 122 503 147 624 1.566 359 2.636 515 7.022 
Knjižnica Črnuče 72 48 13 59 38 173 669 56 784 119 2.031 
Knjižnica dr. France Škerl 63 38 7 44 29 239 494 46 648 73 1.681 
Knjižnica Glinškova ploščad 64 46 6 35 16 136 461 36 653 84 1.537 
Knjižnica Savsko naselje 44 27 2 28 15 113 269 19 481 54 1.052 

Knjižnica Jurij Vega 58 39 8 48 26 161 228 86 650 67 1.371 

KB SKUPAJ 590 459 158 717 271 1446 3.687 602 5.852 912 14.694 

Knjižnica Jožeta Mazovca 214 179 95 322 110 458 1.084 260 2.113 382 5.217 
Knjižnica Fužine 84 92 16 60 34 195 269 54 850 117 1.771 
Knjižnica Jarše 47 24 5 28 18 103 81 19 501 42 868 
Knjižnica Polje 122 101 34 140 53 230 369 93 1.097 126 2.365 
Knjižnica Zadvor 50 19 4 25 23 122 167 24 517 35 986 
Knjižnica Zalog 55 22 8 27 16 131 96 27 550 52 984 

KJM SKUPAJ 572 437 162 602 254 1239 2.066 477 5.628 754 12.191 

Knjižnica Otona Župančiča 780 664 234 1.481 377 1.256 2.977 714 5.476 1015 14.974 
Knjižnica Kolodvor 5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 9 
Knjižnica Nove Poljane 43 16 2 16 13 88 368 2 364 15 927 
Knjižnica Poljane 53 27 6 49 25 121 95 50 658 182 1266 

KOŽ SKUPAJ 881 707 242 1.546 415 1.466 3.442 766 6.498 1213 17.176 

Knjižnica Prežihov Voranc 285 221 101 400 127 591 1.229 313 2.750 448 6.465 
Knjižnica Brdo 9 1 1 4 0 11 35 1 96 3 161 
Knjižnica Grba 82 57 11 66 37 194 684 48 836 106 2.121 
Knjižnica Rudnik 105 98 49 113 43 249 587 80 923 159 2.406 
Knjižnica Brezovica 60 35 7 45 35 173 265 37 614 89 1.360 
Knjižnica Notranje Gorice 7 2 0 6 3 15 28 9 101 2 173 
Knjižnica Podpeč 27 7 1 12 6 60 131 5 253 17 519 
Knjižnica Rakitna 18 3 1 8 6 29 24 11 124 6 230 
Knjižnica Dobrova 56 17 6 22 12 104 149 30 408 53 857 
Knjižnica Polhov Gradec 3 0 2 2 0 13 5 1 35 8 69 
Knjižnica Šentjošt 2 0 2 1 0 9 6 1 33 8 62 
Knjižnica Frana Levstika 49 19 5 24 17 105 185 29 480 41 954 
Knjižnica Rob 1 0 0 2 0 12 4 0 42 0 61 
Knjižnica Horjul 28 11 6 17 11 86 105 16 267 23 570 
Knjižnica Ig 55 28 7 35 21 146 261 28 505 58 1.144 
Knjižnica Škofljica 108 81 23 72 46 266 411 88 904 117 2.116 

KPV SKUPAJ 895 580 222 829 364 2.063 4.109 697 8.371 1138 19.268 

Knjižnica Šiška 324 280 137 515 153 693 1.249 365 3.437 564 7.717 
Knjižnica Gameljne 61 35 7 33 22 153 247 43 628 64 1.293 
Knjižnica Šentvid 91 77 30 92 35 223 469 84 908 107 2.116 
Knjižnica Vodice 26 9 6 10 9 72 45 27 327 30 561 

KŠ SKUPAJ 502 401 180 650 219 1141 2.010 519 5.300 765 11.687 

Slovanska knjižnica 305 101 481 570 46 101 461 192 1.080 422 3.759 
e-knjižnica 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 7 
Trubarjeva hiša literature 4 0 0 1 0 0 1 0 3 0 9 
Potujoča knjižnica 104 61 17 79 24 239 388 46 1.029 72 2.059 
Skupne službe 23 0 0 4 0 2 3 7 1 2 42 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 439 162 498 657 70 343 853 245 2.113 496 5.876 

MKL SKUPAJ 3.879 2.746 1.462 5.001 1.593 7.698 16.167 3.306 33.762 5.278 80.892 
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Priloga 7: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN 
NABAVE 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 6.498 14 0 510 7.022 
Knjižnica Črnuče 1.902 2 0 127 2.031 
Knjižnica dr. France Škerl 1.558 4 0 119 1.681 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.409 1 0 127 1.537 
Knjižnica Savsko naselje 960 1 0 91 1.052 

Knjižnica Jurij Vega 1.339 0 0 32 1.371 

KB SKUPAJ 13.666 22 0 1.006 14.694 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4.796 23 0 398 5.217 
Knjižnica Fužine 1.578 5 0 188 1.771 
Knjižnica Jarše 808 6 0 54 868 
Knjižnica Polje 2.219 33 0 113 2.365 
Knjižnica Zadvor 828 4 0 154 986 
Knjižnica Zalog 912 5 0 67 984 

KJM SKUPAJ 11.141 76 0 974 12.191 

Knjižnica Otona Župančiča 11.590 1.541 0 1.843 14.974 
Knjižnica Kolodvor 7 2 0 0 9 
Knjižnica Nove Poljane 822 18 0 87 927 
Knjižnica Poljane 1.215 16 0 35 1.266 

KOŽ SKUPAJ 13.634 1.577 0 1.965 17.176 

Knjižnica Prežihov Voranc 6.108 22 0 335 6.465 
Knjižnica Brdo 158 0 0 3 161 
Knjižnica Grba 2.004 6 0 111 2.121 
Knjižnica Rudnik 2.303 21 0 82 2.406 
Knjižnica Brezovica 1.305 0 0 55 1.360 
Knjižnica Notranje Gorice 158 0 0 15 173 
Knjižnica Podpeč 489 0 0 30 519 
Knjižnica Rakitna 155 0 0 75 230 
Knjižnica Dobrova 796 2 0 59 857 
Knjižnica Polhov Gradec 43 1 0 25 69 
Knjižnica Šentjošt 38 0 0 24 62 
Knjižnica Frana Levstika 863 2 0 89 954 
Knjižnica Rob 49 0 0 12 61 
Knjižnica Horjul 506 0 0 64 570 
Knjižnica Ig 1.088 0 0 56 1.144 
Knjižnica Škofljica 2.051 0 0 65 2.116 

KPV SKUPAJ 18.114 54 0 1.100 19.268 

Knjižnica Šiška 7.149 26 0 542 7.717 
Knjižnica Gameljne 1.240 3 0 50 1.293 
Knjižnica Šentvid 2.015 11 0 90 2.116 
Knjižnica Vodice 517 1 0 43 561 

KŠ SKUPAJ 10.921 41 0 725 11.687 

Slovanska knjižnica 1.208 195 18 2.338 3.759 
e-knjižnica 7 0 0 0 7 
Trubarjeva hiša literature 9 0 0 0 9 
Potujoča knjižnica 1.769 26 0 264 2.059 
Skupne službe 26 8 0 8 42 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 3.019 229 18 2.610 5.876 

MKL SKUPAJ 70.495 1.999 18 8.380 80.892 
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Priloga 8: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – NAČIN 
NABAVE) 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 4.144 10 0 461 4.615 
Knjižnica Črnuče 1.712 2 0 121 1.835 
Knjižnica dr. France Škerl 1.446 3 0 117 1.566 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.295 1 0 121 1.417 
Knjižnica Savsko naselje 932 0 0 87 1.019 

Knjižnica Jurij Vega 1.234 0 0 30 1.264 

KB SKUPAJ -  -  -  -  -  

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.613 14 0 348 3.975 
Knjižnica Fužine 1.441 5 0 182 1.628 
Knjižnica Jarše 789 6 0 53 848 
Knjižnica Polje 1.969 32 0 109 2.110 
Knjižnica Zadvor 801 4 0 151 956 
Knjižnica Zalog 880 5 0 63 948 

KJM SKUPAJ -  -  -  -  -  

Knjižnica Otona Župančiča 5.866 1.146 0 1.533 8.545 
Knjižnica Kolodvor 7 1 0 0 8 
Knjižnica Nove Poljane 799 17 0 84 900 
Knjižnica Poljane 1.046 15 0 34 1.095 

KOŽ SKUPAJ -  -  -  -  -  

Knjižnica Prežihov Voranc 3.971 11 0 293 4.275 
Knjižnica Brdo 157 0 0 3 160 
Knjižnica Grba 1.792 5 0 106 1.903 
Knjižnica Rudnik 2.111 20 0 76 2.207 
Knjižnica Brezovica 1.267 0 0 54 1.321 
Knjižnica Notranje Gorice 150 0 0 15 165 
Knjižnica Podpeč 473 0 0 29 502 
Knjižnica Rakitna 145 0 0 59 204 
Knjižnica Dobrova 768 2 0 56 826 
Knjižnica Polhov Gradec 42 1 0 25 68 
Knjižnica Šentjošt 37 0 0 23 60 
Knjižnica Frana Levstika 839 2 0 85 926 
Knjižnica Rob 46 0 0 11 57 
Knjižnica Horjul 488 0 0 62 550 
Knjižnica Ig 1.049 0 0 54 1.103 
Knjižnica Škofljica 1.827 0 0 62 1.889 

KPV SKUPAJ -  -  -  -  -  

Knjižnica Šiška 3.859 20 0 470 4.349 
Knjižnica Gameljne 1.191 3 0 46 1.240 
Knjižnica Šentvid 1.766 11 0 81 1.858 
Knjižnica Vodice 489 1 0 41 531 

KŠ SKUPAJ -  -  -  -  -  

Slovanska knjižnica 1.153 177 15 1.758 3.103 
e-knjižnica 7 0 0 0 7 
Trubarjeva hiša literature 8 0 0 0 8 
Potujoča knjižnica 1.439 20 0 210 1.669 
Skupne službe 18 7 0 7 32 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ -  -  -  -  -  

MKL SKUPAJ* 8.777 1.999 14 5.540 15.522 

* 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 2.981 666 191 3.838 
Knjižnica Črnuče 1.161 612 137 1.910 
Knjižnica dr. France Škerl 289 197 42 528 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.425 35 86 1.546 
Knjižnica Savsko naselje 128 2 77 207 

Knjižnica Jurij Vega 400 19 0 419 

KB SKUPAJ 6.384 1.531 533 8.448 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2.587 312 360 3.259 
Knjižnica Fužine 513 75 61 649 
Knjižnica Jarše 289 181 53 523 
Knjižnica Polje 1.914 63 142 2.119 
Knjižnica Zadvor 6 4 14 24 
Knjižnica Zalog 764 116 126 1.006 

KJM SKUPAJ 6.073 751 756 7.580 

Knjižnica Otona Župančiča 18.986 1.329 655 20.970 
Knjižnica Kolodvor 18 0 7 25 
Knjižnica Nove Poljane 9 5 3 17 
Knjižnica Poljane 801 50 35 886 

KOŽ SKUPAJ 19.814 1.384 700 21.898 

Knjižnica Prežihov Voranc 3.254 276 377 3.907 
Knjižnica Brdo 199 4 9 212 
Knjižnica Grba 490 55 55 600 
Knjižnica Rudnik 357 40 36 433 
Knjižnica Brezovica 39 67 16 122 
Knjižnica Notranje Gorice 2 64 0 66 
Knjižnica Podpeč 272 12 5 289 
Knjižnica Rakitna 0 0 0 0 
Knjižnica Dobrova 252 184 4 440 
Knjižnica Polhov Gradec 155 9 0 164 
Knjižnica Šentjošt 2 0 0 2 
Knjižnica Frana Levstika 713 113 45 871 
Knjižnica Rob 0 2 0 2 
Knjižnica Horjul 260 130 20 410 
Knjižnica Ig 384 647 61 1.092 
Knjižnica Škofljica 569 157 12 738 

KPV SKUPAJ 6.948 1.760 640 9.348 

Knjižnica Šiška 7.066 2.431 102 9.599 
Knjižnica Gameljne 136 116 24 276 
Knjižnica Šentvid 2.409 979 87 3.475 
Knjižnica Vodice 960 24 32 1.016 

KŠ SKUPAJ 10.571 3.550 245 14.366 

Slovanska knjižnica 8 2 38 48 
e-knjižnica 0 384 0 384 
Trubarjeva hiša literature 0 0 9 9 
Potujoča knjižnica 572 797 7 1.376 
Skupne službe 1 0 9 10 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 581 1.183 63 1.827 

MKL SKUPAJ 50.371 10.159 2.937 63.467 
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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 1.810 13.299 15.109 207 1.232 1.439 

Knjižnica Črnuče 678 2.096 2.774 80 164 244 

Knjižnica dr. France Škerl 475 1.571 2.046 56 115 171 

Knjižnica Glinškova ploščad 402 1.507 1.909 53 102 155 

Knjižnica Savsko naselje 223 758 981 18 39 57 

KB SKUPAJ - - - 414 1.652 2.066 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.700 7.458 9.158 191 648 839 

Knjižnica Fužine 1.018 3.364 4.382 112 289 401 

Knjižnica Jarše 671 1.143 1.814 70 79 149 

Knjižnica Polje 1.234 3.383 4.617 149 291 440 

Knjižnica Zadvor 266 550 816 39 42 81 

Knjižnica Zalog 630 1.117 1.747 50 59 109 

KJM SKUPAJ - - - 611 1.408 2.019 

Knjižnica Otona Župančiča 2.411 26.966 29.377 247 3.493 3.740 

Knjižnica Kolodvor 8 119 127 1 17 18 

Knjižnica Nove Poljane 247 526 773 20 17 37 

Knjižnica Poljane 178 1.483 1.661 12 57 69 

KOŽ SKUPAJ - - - 280 3.584 3.864 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.415 11.444 13.859 203 1.092 1.295 

Knjižnica Brdo 233 461 694 5 13 18 

Knjižnica Grba 780 2.116 2.896 65 154 219 

Knjižnica Rudnik 1.289 3.264 4.553 98 255 353 

Knjižnica Brezovica 553 1.064 1.617 63 83 146 

Knjižnica Notranje Gorice 199 114 313 - - - 

Knjižnica Podpeč 240 386 626 15 32 47 

Knjižnica Rakitna 38 39 77 - - - 

Knjižnica Dobrova 341 633 974 18 38 56 

Knjižnica Polhov Gradec 18 23 41 - - - 

Knjižnica Šentjošt 45 12 57 - - - 

Knjižnica Frana Levstika 291 417 708 27 45 72 

Knjižnica Rob 23 20 43 - - - 

Knjižnica Horjul 269 454 723 34 36 70 

Knjižnica Ig 546 948 1.494 44 78 122 

Knjižnica Škofljica 1.009 1.672 2.681 82 146 228 

KPV SKUPAJ - - - 654 1.972 2.626 

Knjižnica Šiška 2.619 14.071 16.690 368 1.601 1.969 

Knjižnica Gameljne 259 946 1.205 24 49 73 

Knjižnica Šentvid 834 3.757 4.591 83 263 346 

Knjižnica Vodice 266 819 1.085 52 71 123 

KŠ SKUPAJ - - - 527 1.984 2.511 

Slovanska knjižnica 121 2.455 2.576 1 87 88 

Potujoča knjižnica 447 1.034 1.481 59 104 163 

OPAC 176 1.211 1.387 0 12 12 

SKUPAJ 17.714 65.730 83.444 2.546 10.803 13.349 
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Priloga 11: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

Krajevna knjižnica 
Izposoja na dom 

Izposoja v 
knjižnici 

Obisk 
dogodkov 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 15.698 141.536 15 165 1.870 3.610 17.583 145.311 162.894 

Knjižnica Črnuče 6.226 25.375 2 5 546 55 6.774 25.435 32.209 

Knjižnica dr. France Škerl 5.716 21.664 4 2 612 473 6.332 22.139 28.471 

Knjižnica Glinškova ploščad 3.776 17.023 1 3 1.333 99 5.110 17.125 22.235 

Knjižnica Savsko naselje 1.365 5.729 0 2 193 0 1.558 5.731 7.289 

KB SKUPAJ 32.781 211.327 22 177 4.554 4.237 37.357 215.741 253.098 

Knjižnica Jožeta Mazovca 13.729 72.150 5 26 1.636 1.004 15.370 73.180 88.550 

Knjižnica Fužine 8.001 37.670 4 9 1.661 1.858 9.666 39.537 49.203 

Knjižnica Jarše 6.335 11.425 3 9 1.177 144 7.515 11.578 19.093 

Knjižnica Polje 11.067 39.110 2 10 2.989 161 14.058 39.281 53.339 

Knjižnica Zadvor 2.122 6.021 3 1 418 156 2.543 6.178 8.721 

Knjižnica Zalog 5.878 10.592 3 3 1.656 485 7.537 11.080 18.617 

KJM SKUPAJ 47.132 176.968 20 58 9.537 3.808 56.689 180.834 237.523 

Knjižnica Otona Župančiča 18.559 316.074 42 2.993 2.467 12.460 21.068 331.527 352.595 

Knjižnica Kolodvor 0 44 0 0 0 140 0 184 184 

Knjižnica Nove Poljane 3.017 4.599 1 0 0 0 3.018 4.599 7.617 

Knjižnica Poljane 847 10.327 0 5 0 20 847 10.352 11.199 

KOŽ SKUPAJ 22.423 331.044 43 2.998 2.467 12.620 24.933 346.662 371.595 

Knjižnica Prežihov Voranc 21.787 128.519 7 45 2.458 2.902 24.252 131.466 155.718 

Knjižnica Brdo 1.503 3.308 0 1 219 0 1.722 3.309 5.031 

Knjižnica Grba 9.425 29.812 0 9 466 320 9.891 30.141 40.032 

Knjižnica Rudnik 13.372 35.861 5 4 1.315 1.072 14.692 36.937 51.629 

Knjižnica Brezovica 5.341 12.452 2 4 1.118 87 6.461 12.543 19.004 

Knjižnica Notranje Gorice 253 300 0 0 - - 253 300 553 

Knjižnica Podpeč 2.440 3.874 0 0 754 23 3.194 3.897 7.091 

Knjižnica Rakitna 561 447 0 0 - - 561 447 1.008 

Knjižnica Dobrova 3.340 6.743 0 3 217 37 3.557 6.783 10.340 

Knjižnica Polhov Gradec 84 121 0 0 - - 84 121 205 

Knjižnica Šentjošt 273 151 0 0 - - 273 151 424 

Knjižnica Frana Levstika 3.732 5.944 2 0 1.078 251 4.812 6.195 11.007 

Knjižnica Rob 328 131 0 0 - - 328 131 459 

Knjižnica Horjul 3.654 5.092 0 0 561 195 4.215 5.287 9.502 

Knjižnica Ig 6.182 11.994 2 1 1.077 818 7.261 12.813 20.074 

Knjižnica Škofljica 11.411 22.070 5 11 1.458 870 12.874 22.951 35.825 

KPV SKUPAJ 83.686 266.819 23 78 10.721 6.575 94.430 273.472 367.902 

Knjižnica Šiška 23.657 164.875 4 234 2.823 2.408 26.484 167.517 194.001 

Knjižnica Gameljne 2.230 9.448 0 1 316 138 2.546 9.587 12.133 

Knjižnica Šentvid 6.141 31.809 2 1 328 154 6.471 31.964 38.435 

Knjižnica Vodice 2.618 8.467 1 4 799 59 3.418 8.530 11.948 

KŠ SKUPAJ 34.646 214.599 7 240 4.266 2.759 38.919 217.598 256.517 

Slovanska knjižnica 248 6.572 7 2.657 0 865 255 10.094 10.349 

Potujoča knjižnica 2.987 9.470 1 0 597 88 3.585 9.558 13.143 

Trubarjeva hiša literature - - - - 639 4.997 639 4.997 5.636 

SDU - - - - 647 300 647 300 947 

OPAC 2 53 0 0 - -  2 53 55 

SKUPAJ 223.905 1.216.852 123 6.208 33.428 36.249 257.456 1.259.309 1.516.765 
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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 112.212 293.932 690 5.660 18.439 55.713 131.341 355.305 486.646 

Knjižnica Črnuče 33.625 43.221 176 1.481 9.034 12.670 42.835 57.372 100.207 

Knjižnica dr. France Škerl 30.832 31.459 268 1.739 13.923 6.469 45.023 39.667 84.690 

Knjižnica Glinškova ploščad 29.204 29.890 70 1.360 7.667 8.066 36.941 39.316 76.257 

Knjižnica Savsko naselje 7.889 11.772 99 790 1.874 1.633 9.862 14.195 24.057 

KB SKUPAJ 213.762 410.274 1.303 11.030 50.937 84.551 266.002 505.855 771.857 

Knjižnica Jožeta Mazovca 69.368 160.058 96 3.267 8.239 23.195 77.703 186.520 264.223 

Knjižnica Fužine 39.367 63.730 348 2.721 7.520 9.809 47.235 76.260 123.495 

Knjižnica Jarše 21.921 25.681 24 512 2.360 2.107 24.305 28.300 52.605 

Knjižnica Polje 56.951 85.132 459 2.931 8.835 7.596 66.245 95.659 161.904 

Knjižnica Zadvor 10.972 12.691 43 324 2.273 978 13.288 13.993 27.281 

Knjižnica Zalog 21.410 22.066 87 789 2.433 642 23.930 23.497 47.427 

KJM SKUPAJ 219.989 369.358 1.057 10.544 31.660 44.327 252.706 424.229 676.935 

Knjižnica Otona Župančiča 160.532 694.020 703 19.624 25.519 121.661 186.754 835.305 1.022.059 

Knjižnica Kolodvor 0 33 0 0 0 0 0 33 33 

Knjižnica Nove Poljane 7.675 6.569 51 221 4.527 6.611 12.253 13.401 25.654 

Knjižnica Poljane 4.236 20.607 0 8 51 784 4.287 21.399 25.686 

KOŽ SKUPAJ 172.443 721.229 754 19.853 30.097 129.056 203.294 870.138 1.073.432 

Knjižnica Prežihov Voranc 123.342 278.230 695 10.154 20.119 49.670 144.156 338.054 482.210 

Knjižnica Brdo 5.986 7.027 1 147 1.034 686 7.021 7.860 14.881 

Knjižnica Grba 36.875 53.814 234 3.005 9.817 12.570 46.926 69.389 116.315 

Knjižnica Rudnik 57.698 83.093 200 3.393 8.712 11.339 66.610 97.825 164.435 

Knjižnica Brezovica 25.768 25.170 155 1.542 5.432 3.649 31.355 30.361 61.716 

Knjižnica Notranje Gorice 1.056 1.483 0 0 138 37 1.194 1.520 2.714 

Knjižnica Podpeč 10.247 9.178 45 194 2.090 756 12.382 10.128 22.510 

Knjižnica Rakitna 1.350 447 0 0 394 138 1.744 585 2.329 

Knjižnica Dobrova 13.332 13.340 20 1.367 1.848 1.454 15.200 16.161 31.361 

Knjižnica Polhov Gradec 512 622 0 0 15 20 527 642 1.169 

Knjižnica Šentjošt 709 334 0 0 4 0 713 334 1.047 

Knjižnica Frana Levstika 16.869 15.663 208 1.836 2.776 1.577 19.853 19.076 38.929 

Knjižnica Rob 744 362 0 0 0 0 744 362 1.106 

Knjižnica Horjul 14.577 10.535 20 331 2.187 1.238 16.784 12.104 28.888 

Knjižnica Ig 25.919 25.269 246 1.650 5.696 3.403 31.861 30.322 62.183 

Knjižnica Škofljica 38.052 48.345 515 2.888 6.663 3.793 45.230 55.026 100.256 

KPV SKUPAJ 373.036 572.912 2.339 26.507 66.925 90.330 442.300 689.749 1.132.049 

Knjižnica Šiška 217.865 429.088 23 7.580 23.608 49.818 241.496 486.486 727.982 

Knjižnica Gameljne 20.040 30.221 13 517 2.751 2.212 22.804 32.950 55.754 

Knjižnica Šentvid 48.170 75.990 16 964 6.914 8.916 55.100 85.870 140.970 

Knjižnica Vodice 28.399 24.746 1 737 3.936 2.361 32.336 27.844 60.180 

KŠ SKUPAJ 314.474 560.045 53 9.798 37.209 63.307 351.736 633.150 984.886 

Slovanska knjižnica 469 5.974 0 147 1 51 470 6.172 6.642 

Potujoča knjižnica 24.657 24.297 0 13 6.519 4.141 31.176 28.451 59.627 

OPAC 0 0 0 0 12 52 12 52 64 

SKUPAJ 1.318.830 2.664.089 5.506 77.892 223.360 415.815 1.547.696 3.157.796 4.705.492 
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Priloga 13: ŠTEVILO E-REZERVACIJ IN E-NAROČIL V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH  

 

Krajevna knjižnica E-rezervacije E-naročila 

Knjižnica Bežigrad 5.900 9.991 
Knjižnica Črnuče 758 1082 
Knjižnica dr. France Škerl 502 751 
Knjižnica Glinškova ploščad 453 750 
Knjižnica Savsko naselje 177 320 

KB SKUPAJ 7.790 12.894 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2.957 4.364 
Knjižnica Fužine 1.509 1.335 
Knjižnica Jarše 301 387 
Knjižnica Polje 1116 1.403 
Knjižnica Zadvor 294 226 
Knjižnica Zalog 343 387 

KJM SKUPAJ 6.520 8.102 

Knjižnica Otona Župančiča 12.103 20.702 
Knjižnica Kolodvor 0 0 
Knjižnica Nove Poljane 248 417 
Knjižnica Poljane 542 594 

KOŽ SKUPAJ 12.893 21.713 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.045 7.247 
Knjižnica Brdo 85 289 
Knjižnica Grba 881 977 
Knjižnica Rudnik 1.397 1.487 
Knjižnica Brezovica 638 543 
Knjižnica Notranje Gorice 0 0 
Knjižnica Podpeč 101 169 
Knjižnica Rakitna 0 0 
Knjižnica Dobrova 222 381 
Knjižnica Polhov Gradec 0 0 
Knjižnica Šentjošt 0 0 
Knjižnica Frana Levstika 128 149 
Knjižnica Rob 0 0 
Knjižnica Horjul 120 208 
Knjižnica Ig 279 331 
Knjižnica Škofljica 713 735 

KPV SKUPAJ 9.609 12.516 

Knjižnica Šiška 6.578 8.951 
Knjižnica Gameljne 330 372 
Knjižnica Šentvid 825 1.323 
Knjižnica Vodice 129 226 

KŠ SKUPAJ 7.862 10.872 

Slovanska knjižnica 28 486 
Potujoča knjižnica 0 4 
OPAC 0 0 

MKL SKUPAJ 44.702 66.587 
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Priloga 14: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE  
 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število izvedenih prireditev 

Število 
udeležencev Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 22 1 23 614 

Knjižnica Jožeta Mazovca 5 0 5 105 

Knjižnica Fužine  4 0 4 88 

Knjižnica Jarše  2 0 2 29 

Knjižnica Zadvor 0 1 1 80 

Knjižnica Zalog  0 11 11 94 

Knjižnica Otona Župančiča 59 17 76 1.712 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 10 13 146 

Knjižnica Grba 11 0 11 119 

Knjižnica Brezovica 6 0 6 21 

Knjižnica Frana Levstika 8 0 8 158 

Knjižnica Horjul 0 11 11 84 

Knjižnica Ig 10 0 10 199 

Knjižnica Škofjlica 9 0 9 142 

Knjižnica Šiška 9 1 10 214 

Knjižnica Gameljne 1 0 1 75 

Slovanska knjižnica 1 0 1 15 

Trubarjeva hiša literature 89 2 91 2.055 

Literarni dogodki skupaj 239 54 293 5.950 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 7 6 13 0 

Knjižnica Črnuče  1 5 6 0 

Knjižnica dr. France Škerl 2 2 4 12 

Knjižnica Glinškova ploščad 4 3 7 75 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 8 8 14 

Knjižnica Fužine  10 4 14 450 

Knjižnica Polje 6 5 11 0 

Knjižnica Jarše  4 1 5 0 

Knjižnica Zadvor 1 2 3 0 

Knjižnica Zalog  6 4 10 184 

Knjižnica Otona Župančiča 33 5 38 0 

Knjižnica Kolodvor 13 0 13 140 

Knjižnica Poljane 4 0 4 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 6 9 15 357 

Knjižnica Brdo 0 1 1 0 

Knjižnica Grba 0 10 10 0 

Knjižnica Rudnik 0 12 12 0 

Knjižnica Brezovica 1 10 11 0 

Knjižnica Frana Levstika 5 2 7 23 

Knjižnica Horjul 0 5 5 0 
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Knjižnica Ig 18 2 20 214 

Knjižnica Škofjlica 10 0 10 375 

Knjižnica Šiška 19 2 21 140 

Knjižnica Gameljne 0 1 1 0 

Slovanska knjižnica 3 6 9 125 

Trubarjeva hiša literature 4 0 4 0 

Razstave skupaj 157 105 262 2.109 

Strokovna in 
poljudna 

predavanja 

Knjižnica Bežigrad 30 0 30 1.004 

Knjižnica Jožeta Mazovca 10 0 10 159 

Knjižnica Fužine  16 1 17 614 

Knjižnica Polje 4 0 4 56 

Knjižnica Jarše  4 0 4 47 

Knjižnica Zalog  3 0 3 47 

Knjižnica Otona Župančiča 73 0 73 3.244 

Knjižnica Prežihov Voranc 20 2 22 780 

Knjižnica Grba 4 0 4 122 

Knjižnica Rudnik 4 0 4 282 

Knjižnica Brezovica 3 0 3 32 

Knjižnica Podpeč 1 0 1 7 

Knjižnica Horjul 4 0 4 46 

Knjižnica Ig 7 0 7 261 

Knjižnica Škofjlica 7 0 7 178 

Knjižnica Šiška 34 1 35 587 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 10 

Knjižnica Vodice 2 0 2 22 

Slovanska knjižnica 13 0 13 322 

Trubarjeva hiša literature 76 0 76 1.908 

Strokovna in poljudna predavanja skupaj 316 4 320 9.728 

Potopisna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 8 0 8 313 

Knjižnica Črnuče  1 0 1 15 

Knjižnica dr. France Škerl 8 0 8 296 

Knjižnica Jožeta Mazovca 7 1 8 179 

Knjižnica Fužine  7 0 7 303 

Knjižnica Jarše  1 0 1 10 

Knjižnica Zadvor 1 0 1 26 

Knjižnica Zalog  2 0 2 53 

Knjižnica Otona Župančiča 10 0 10 950 

Knjižnica Poljane 1 0 1 20 

Knjižnica Prežihov Voranc 7 0 7 442 

Knjižnica Grba 2 0 2 55 

Knjižnica Rudnik 7 0 7 281 

Knjižnica Brezovica 2 0 2 34 

Knjižnica Dobrova 2 0 2 10 

Knjižnica Horjul 5 0 5 65 

Knjižnica Ig 4 0 4 81 
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Knjižnica Škofjlica 2 0 2 115 

Knjižnica Šiška 7 0 7 304 

Knjižnica Gameljne 3 1 4 63 

Knjižnica Šentvid 6 0 6 144 

Knjižnica Vodice 3 0 3 37 

Potopisna predavanja skupaj 96 2 98 3.796 

Glasbene 
prireditve 

Knjižnica Bežigrad 3 0 3 200 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 0 2 42 

Knjižnica Fužine  2 0 2 35 

Knjižnica Jarše  1 0 1 9 

Knjižnica Zalog  2 0 2 107 

Knjižnica Otona Župančiča 8 0 8 390 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 0 3 110 

Knjižnica Šiška 4 0 4 127 

Trubarjeva hiša literature 9 0 9 246 

Glasbene prireditve skupaj 34 0 34 1.266 

Filmske 
predstave 

Knjižnica Bežigrad 3 0 3 53 

Knjižnica Moste 0 1 1 0 

Knjižnica Polje 1 7 8 35 

Knjižnica Otona Župančiča 9 0 9 272 

Knjižnica Šiška 5 1 6 159 

Slovanska knjižnica 4 0 4 158 

Trubarjeva hiša literature 9 0 9 173 

Filmske predstave skupaj 31 9 40 850 

Gledališke 
predstave 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 65 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 26 

Knjižnica Otona Župančiča 1 0 1 40 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 0 1 29 

Knjižnica Škofjlica 0 0 0 50 

Trubarjeva hiša literature 8 0 8 189 

Gledališke predstave skupaj 12 0 12 399 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 5 1 6 77 

Knjižnica Fužine  0 3 3 48 

Knjižnica Polje 1 5 6 52 

Knjižnica Zadvor 1 1 2 50 

Knjižnica Otona Župančiča 19 0 19 162 

Knjižnica Dobrova 4 0 4 21 

Knjižnica Ig 3 0 3 38 

Knjižnica Šiška 7 0 7 91 

Ustvarjalne delavnice skupaj 40 10 50 539 

Natečaji in 
tekmovanja  

Knjižnica Otona Župančiča 0 2 2 77 

Natečaji in tekmovanja skupaj 0 2 2 77 

Drugo  
Knjižnica Črnuče  0 1 1 40 

Knjižnica Fužine  3 0 3 52 
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Knjižnica Otona Župančiča 6 26 32 555 

Knjižnica Prežihov Voranc 4 0 4 181 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 55 

Potujoča knjižnica 0 1 1 60 

Slovanska knjižnica 1 1 2 110 

Trubarjeva hiša literature 4 0 4 84 

SDU 1 0 1 300 

Drugo skupaj 20 29 49 1.437 

MKL SKUPAJ 945 215 1.160 26.151 
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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 2 0 2 104 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 1 1 144 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 

Knjižnica Fužine  1 0 1 75 

Knjižnica Jarše 0 2 2 41 

Knjižnica Polje  0 2 2 22 

Knjižnica Otona Župančiča 1 10 11 298 

Knjižnica Šiška 0 2 2 45 

Trubarjeva hiša literature 3 0 3 140 

SDU 1 0 1 600 

Literarni dogodki skupaj 8 17 25 1.469 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 0 9 9 0 

Knjižnica dr. France Škerl 3 0 3 0 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 0 1 0 

Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4 1 5 29 

Knjižnica Fužine  2 0 2 88 

Knjižnica Jarše  1 10 11 104 

Knjižnica Polje  2 3 5 55 

Knjižnica Zadvor 4 2 6 0 

Knjižnica Zalog  2 0 2 0 

Knjižnica Otona Župančiča 5 2 7 8 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 4 4 11 

Knjižnica Brdo 0 3 3 0 

Knjižnica Grba 0 2 2 0 

Knjižnica Rudnik 0 9 9 0 

Knjižnica Brezovica 2 3 5 0 

Knjižnica Dobrova 1 0 1 0 

Knjižnica Frana Levstika 0 4 4 0 

Knjižnica Horjul 0 5 5 0 

Knjižnica Ig 1 5 6 0 

Knjižnica Škofljica 3 0 3 20 

Pionirska - CMKK 0 1 1 90 

Trubarjeva hiša literature 2 0 2 163 

Razstave skupaj 34 63 97 568 

Ure pravljic, 
bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 21 13 34 583 

Knjižnica Črnuče  20 18 38 363 

Knjižnica dr. France Škerl 30 5 35 301 
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Knjižnica Glinškova ploščad 31 0 31 461 

Knjižnica Savsko naselje 19 1 20 131 

Knjižnica Jožeta Mazovca 9 54 63 935 

Knjižnica Fužine  0 65 65 1.025 

Knjižnica Jarše 7 26 33 334 

Knjižnica Polje  0 74 74 1.477 

Knjižnica Zadvor 7 8 15 86 

Knjižnica Zalog  0 57 57 983 

Knjižnica Otona Župančiča 6 38 44 939 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 39 39 604 

Knjižnica Brdo 0 9 9 159 

Knjižnica Grba 0 6 6 159 

Knjižnica Rudnik 19 10 29 640 

Knjižnica Brezovica 1 9 10 293 

Knjižnica Podpeč 8 0 8 125 

Knjižnica Dobrova 7 1 8 55 

Knjižnica Frana Levstika 7 1 8 144 

Knjižnica Horjul 10 2 12 222 

Knjižnica Ig 16 0 16 380 

Knjižnica Škofljica 29 1 30 634 

Knjižnica Šiška 0 34 34 796 

Knjižnica Gameljne 21 0 21 157 

Knjižnica Šentvid 0 10 10 40 

Potujoča knjižnica 0 8 8 552 

Trubarjeva hiša literature 5 0 5 104 

Ure pravljic, bralne ure skupaj 273 489 762 12.682 

Predstave 

Knjižnica Bežigrad 3 0 3 137 

Knjižnica dr. France Škerl 1 0 1 42 

Knjižnica Glinškova ploščad 2 0 2 131 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 0 3 100 

Knjižnica Fužine  2 0 2 90 

Knjižnica Polje 2 0 2 88 

Knjižnica Zalog  4 0 4 188 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 0 2 145 

Knjižnica Grba 2 0 2 118 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 36 

Knjižnica Brezovica 2 0 2 192 

Knjižnica Dobrova 1 0 1 37 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 60 

Knjižnica Horjul 3 0 3 165 

Knjižnica Ig 2 0 2 165 

Knjižnica Škofljica 2 0 2 95 

Knjižnica Šiška 1 0 1 70 
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Knjižnica Gameljne 1 0 1 85 

Knjižnica Vodice 2 0 2 375 

Trubarjeva hiša literature 2 0 2 85 

Predstave skupaj 39 0 39 2.404 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 20 

Knjižnica dr. France Škerl 6 2 8 56 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 2 2 12 

Knjižnica Jarše 5 0 5 44 

Knjižnica Polje  1 3 4 46 

Knjižnica Zadvor 0 5 5 52 

Knjižnica Zalog  1 5 6 102 

Knjižnica Otona Župančiča 7 2 9 72 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 3 6 67 

Knjižnica Grba 0 4 4 97 

Knjižnica Rudnik 4 4 8 95 

Knjižnica Brezovica 1 3 4 53 

Knjižnica Podpeč 4 1 5 82 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 12 

Knjižnica Horjul 2 2 4 123 

Knjižnica Ig 0 4 4 75 

Knjižnica Škofljica 3 0 3 46 

Knjižnica Šiška 1 9 10 109 

Ustvarjalne delavnice skupaj 40 49 89 1.163 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 0 12 12 119 

Knjižnica Črnuče  0 4 4 0 

Knjižnica dr. France Škerl 0 4 4 0 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 5 5 206 

Knjižnica Savsko naselje 0 3 3 33 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 1 1 23 

Knjižnica Fužine  0 7 7 148 

Knjižnica Jarše  0 3 3 133 

Knjižnica Polje 0 6 6 122 

Knjižnica Zalog  0 4 4 75 

Knjižnica Otona Župančiča 0 7 7 47 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 4 4 44 

Knjižnica Brdo 0 7 7 60 

Knjižnica Rudnik 0 8 8 84 

Knjižnica Brezovica 0 4 4 93 

Knjižnica Frana Levstika 0 7 7 94 

Knjižnica Horjul 0 3 3 31 

Knjižnica Škofljica 0 10 10 162 

Knjižnica Šiška 0 9 9 151 

Knjižnica Gameljne 0 4 4 40 
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SDU 0 3 3 47 

Uganke, kvizi skupaj 0 115 115 1.712 

MKL SKUPAJ 394 733 1.127 19.998 
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Priloga 16: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 
 

Dogodek Krajevna knjižnica 
Število izobraževanj 

Število 
udeležencev 

Število 
ur Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 0 44 44 981 67,5 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 9 9 327 12,0 

Knjižnica Otona Župančiča 0 116 116 2.898 215,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 21 21 662 21,5 

Knjižnica Rudnik 0 7 7 189 11,0 

Knjižnica Šiška 0 23 23 743 27,0 

Slovanska knjižnica 1 7 8 135 13,5 

Potujoča knjižnica 0 3 3 28 3,0 

Trubarjeva hiša literature 0 5 5 150 5,0 

Vodeni obiski knjižnice skupaj 1 235 236 6.113 375,5 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 0 3 3 16 36,5 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 5 5 35 24,0 

Knjižnica Fužine  0 4 4 11 23,0 

Knjižnica Polje 0 3 3 6 5,5 

Knjižnica Otona Župančiča 32 27 59 895 215,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 2 2 15 40,0 

Knjižnica Šiška 0 2 2 16 40,0 

Računalniško opismenjevanje skupaj 32 46 78 994 384,0 

Tečaji 

Knjižnica Bežigrad 1 1 2 25 15,0 

Knjižnica dr. France Škerl 8 4 12 165 174,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 0,0 

Knjižnica Fužine  2 0 2 21 52,0 

Knjižnica Polje 0 1 1 12 3,0 

Knjižnica Otona Župančiča 6 3 9 101 279,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 0 1 12 30,0 

Knjižnica Rudnik 4 1 5 73 110,0 

Tečaji skupaj 22 10 32 409 663,0 

Izobraževalne 
delavnice  

Knjižnica Bežigrad 16 7 23 262 51,0 

Knjižnica Glinškova ploščad 3 0 3 24 10,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8 18 26 117 48,0 

Knjižnica Fužine  19 7 26 236 63,0 

Knjižnica Jarše 0 5 5 49 8,5 

Knjižnica Otona Župančiča 91 33 124 1124 423,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 9 7 16 168 40,0 

Knjižnica Grba 2 0 2 24 3,0 

Knjižnica Rudnik 26 1 27 247 64,0 

Knjižnica Podpeč 2 0 2 16 4,0 

Knjižnica Dobrova 2 0 2 6 4,5 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 15 1,5 
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Knjižnica Ig 1 0 1 25 2,0 

Knjižnica Škofljica 1 0 1 10 2,0 

Knjižnica Šiška 6 0 6 27 6,0 

Trubarjeva hiša literature 10 0 10 192 49,0 

Izobraževalne delavnice skupaj 197 78 275 2.542 779,5 

Strokovne 
konference 

Knjižnica Otona Župančiča 1 0 1 40 7,0 

Strokovne konference  1 0 1 40 7,0 

MKL SKUPAJ 253 369 622 10.098 2.209,0 
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Priloga 17: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število izobraževanj 

Število 
udeležencev 

Število 
ur Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 0 35 35 610 43,00 

Knjižnica Črnuče  0 10 10 183 12,00 

Knjižnica dr. France Škerl 0 8 8 128 8,00 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 20 20 391 25,00 

Knjižnica Savsko naselje 0 2 2 29 2,00 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 26 26 530 27,00 

Knjižnica Fužine  0 11 11 235 18,00 

Knjižnica Jarše 0 20 20 405 20,00 

Knjižnica Polje 0 48 48 1.036 50,00 

Knjižnica Zadvor 0 15 15 276 20,00 

Knjižnica Zalog  0 6 6 121 4,50 

Knjižnica Otona Župančiča 0 34 34 787 42,00 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 42 42 1.504 52,50 

Knjižnica Grba 0 3 3 92 6,00 

Knjižnica Rudnik 0 21 21 460 24,00 

Knjižnica Brezovica 0 13 13 487 15,00 

Knjižnica Podpeč 0 16 16 547 16,00 

Knjižnica Dobrova 0 4 4 125 5,25 

Knjižnica Frana Levstika 0 38 38 768 27,50 

Knjižnica Horjul 0 1 1 20 1,25 

Knjižnica Ig 0 8 8 298 15,00 

Knjižnica Škofljica 0 23 23 501 26,50 

Knjižnica Šiška 0 57 57 1.371 72,00 

Knjižnica Gameljne 0 2 2 34 3,00 

Knjižnica Šentvid 0 12 12 288 12,00 

Knjižnica Vodice 0 19 19 424 19,00 

Pionirska - CMKK 2 3 5 125 5,00 

Potujoča knjižnica 0 1 1 45 3,00 

Trubarjeva hiša literature 0 3 3 147 3,00 

Vodeni obiski knjižnice skupaj 2 501 503 11.967 577,50 

Računalniško 
opismenjevanje Knjižnica Šiška 

0 16 16 86 12,00 

Računalniško opismenjevanje skupaj 0 16 16 86 12,00 

Tečaji  

Knjižnica Bežigrad 14 0 14 132 20,00 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 2 2 7 9,50 

Knjižnica Polje 0 2 2 11 9,00 

Knjižnica Otona Župančiča 1 2 3 36 31,00 

Tečaji skupaj 15 6 21 186 69,50 

Izobraževalne Knjižnica Bežigrad 11 1 12 165 22,00 
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delavnice Knjižnica dr. France Škerl 0 9 9 85 9,00 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 0,00 

Knjižnica Jarše 3 9 12 116 19,50 

Knjižnica Polje   1 5 6 132 4,00 

Knjižnica Zadvor 0 1 1 4 2,00 

Knjižnica Zalog  0 10 10 187 7,50 

Knjižnica Otona Župančiča 2 0 2 65 7,00 

Knjižnica Prežihov Voranc 4 2 6 83 11,00 

Knjižnica Ig 14 0 14 159 14,00 

Knjižnica Šiška 27 7 34 195 35,00 

Izobraževalne delavnice skupaj 62 44 106 1.191 131,00 

MKL SKUPAJ 79 567 646 13.430 790,00 
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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 
- Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS – posredovanje strokovnih informacij 
- Združenje za splošne knjižnice – posredovanje strokovnih informacij  
- Konzorcij COSEC, Konzorcij slovenskih knjižnic za nabavo informacijskih virov - nakup in 

pogajanja za naročniške pogoje s ponudniki podatkovnih zbirk, 
- Ministrstvo za kulturo – izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
- 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 
- ARNES – vzdrževanje dostopa do spleta 
- ATR.SIS – dobava strojne in programske opreme 
- ARNE – deobava mrežne opreme ter vzdrževanje informacijskega sistema 
- Telekom – stacionarna ter mobilna telefonija ter podatkovne povezave 
- Telemach – podatkovne povezave 
- T2 – stacionarna telefonija ter podatkovne povezave 
- Varnost Vič – vzdrževanje ter montaža videonadzornih sistemov 
- ITC – vzdrževanje IP telefonije 
- LPP – sodelovanje v projektu Urbana 
- Imovation – vzdrževanje programske in strojne opreme Urbana 
- Cores – dobava računalniškega potrošnega materiala 
- Extralux – dobava tonerjev 
- Študentska založba - sodelovanje pri razvoju platforme za izposojo elektronskih knjig v splošnih 

knjižnicah Biblos Lib, 
- Creditexpress – izterjava finančnih dolgov 
- Kiberpipa – odprtokodne rešitve 
- NLB – POS terminali 
- EPPS – tiskanje opominov 
- MOL, Oddelek za informatiko – optične povezave in wireless 
- LPP in Margento – kartica Urbana 
- Spletni wellness PRO MEDIA – sodelovanje na delavnici Promocija knjižnice na družbenih 

omrežjih 
- Spletodrom, spletne storitve – priprava nove spletne strani knjižnice 
- Jara, zavod za razvoj knjižnic – priprava projekta Dan zbiranja spominov na 1. svetovno vojno, 
- EBSCO Information Services, Central Europe – organizacija izobraževanj za uporabo podtakovnih 

zbirk EBSCOhost, 
- Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost – sodelovanje v delovni skupini za 

interoperabilnost Digitalne agende na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo 
- Kmetijska zadruga Velike Lašče – gradivo za digitalno zbirko Kmetijska zadruga Velike Lašče je 

praznovala 100 let 
- Železniški muzej – gradivo za digitalno zbirko Kolodvorska ulica v Ljubljani 
- Antikvariat Glavan – gradivo za digitalno zbirko Lavoslav Schwentner 
- Mestni muzej Ljubljana – gradivo za digitalno zbirko Lavoslav Schwentner 
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Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
- Mestna občina Ljubljana – Vrnimo ljudem knjige, prireditev ob obletnici sežiga protestantskih knjig, 

Dan Mestne knjižnice Ljubljana, Festival Bobri, donatorica za projekt Ciciuhec, Študentska arena – 
skupni razstavni prostor.  

- Splošne in specialne knjižnice – medknjižnična izposoja; 42 univerzitetni in visokošolskih knjižnic, 
33 specialnih, 52 splošnih, 10 srednješolskih in 2 zamejski knjižnici. 

- Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode, Knjižnica Logatec in Cankarjeva knjižnica Vrhnika – Poletavci   
- Knjigarna konzorcij, Narodni muzej – Poletavci, Mesto bere 
- ljubljanske in okoliške osnovne šole, OŠ Planina pri Sevnici, OŠ Pirjedor (BiH) in OŠ Teslić (BiH) – 

Poletavci 
- Radio Študent - posnetki za spletno stran 
- RTV Slovenija – MMC - posnetki za spletno stran 
- Mladinska knjiga založba - posnetki za spletno stran 
- Slovenska filantropija - prostovoljci za projekt Ciciuhec 
- ZVVIKS - institute for film and audiovisual production  
- Kulturno društvo MoTA 
- Kulturno društvo Pripovedovalski variete 
- Regionalni center Slovenije – projekt Prekolesari pot 
- Lutkovno gledališče Ljubljana – promocija zavoda v knjižnicah  
- Študentska založba – projekt Biblos 
- Festival za 3. življenjsko obdobje 
- Eco Park hotel Bohinj – donator glavne nagrade Mesto bere 
- Študentska založba – donator 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 in Poletavci  
- Sodobnost international – donator 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 
- Šola košarke Slavko Duščak – donator za projekt Poletavci 
- EuroBasket – donator za projekt Poletavci 
- KZS - Igriva košarka – donator za projekt Poletavci, FIlmobus 
- Šolska košarkarska liga – Poletavci, FIlmobus 
- Storck Adria (Mamba) – donator za projekt Poletavci 
- Lomas– donator za projekt Poletavci 
- Kinodvor – LetoKina, projekt Mesto bere, Filmokult 
- Mladinsko gledališče Ljubljana – Festival Bobri 
- Veleposlaništvo republike Grčije – razstava  
- Slovensko-grško kulturno društvo – donacija knjig 
- Filozofska fakulteta, oddelek za romanske jezike  - Svet med nami - teden španske kulture  
- Coraviento, Svet med nami - teden španske kulture 
- Instituto Cervantes Aula Ljubljana, Svet med nami – teden španske kulture 
- Galerija Hest - mladi slovenski likovniki  
- Društvo reportažnih fotografov – slovenska reportažna fotografija  
- Zavod za uveljavljenje vizualne kulture – Vizo, Filmokult 
- Veleposlaništvo ZDA - razstava 
- Veleposlaništvo kraljevine Španije - Svet med nami - teden španske kulture 
- Pravna fakulteta - Slovenija in EU 
- Fakulteta za družbene vede - Slovenija in EU 
- Ekonomska fakulteta - Slovenija in EU 
- Zavod za zaščito kulturne dediščine RS - razstava 
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- Stripartnica Buch - Strip, ob bok knjižnim klasikom 
- Mestni muzej 
- Olimpijski komite Slovenije - Eurobasket 
- Fakulteta za šport - Eurobasket 
- Košarkarska zveza Slovenije - Eurobasket 
- Continental Film - Filmobus 
- Slovenia Explorer - Odkrivanje Slovenije 
- Revija Gea - Odkrivanje Slovenije 
- PZS - Odkrivanje Slovenije 
- Planinski vestnik - Odkrivanje Slovenije 
- Založba Didakta - sodelovanje, objave predavanj 
- Domen Grogl - fotografije  
- Špela Lavrič – snemanje in montaža filmov 
- Nuša Osredkar - fotografije 
- Lutkovna gledališča - predstave 
- Vzgojno varstvene enote – projekt Ciciuhec  
- Osnovne in srednje šole – projekt Rastem s knjigo 
- Svet promocije – tisk promocijskih majic in brezrokavnikov 
- Spark promotions – tisk promocijskih majic in trakov za ključe 
- Grafika 3000 – tisk na majice - Mesto bere, bombažne vrečke, donator za projekt Poletavci 
- Nagode & Co – tisk promocijskega gradiva - zgibanke, Letno poročilo 
- Mediabus – polepitev avtomobilov in avtobusa - Zlate hruške, Poletavci, Mesto bere 
- Printam.si – tisk na senčnik 
- Fox – tisk in kaširanje 
- Spletodrom – prenova spletne strani 
- Vini d.o.o. – nabava in tisk na majice - Poletavci 
- Svet daril – nabava in tisk na žoge - Poletavci 
- Rosa – nabava in tisk na papirnate vrečke - Maček v žaklju 
- UMco – nabava in tisk na bombažne vrečke (štirje različni motivi) 
- Jupiter – tisk na balone, tisk kazalk za promocijo nove spletne strani – otroške podstrani 
- Bato – priponke za Poletavce, magnetki za spletno otroško podstran 
- Rolgraf – Ekvilibristika branja 
- Fotokopirnica Gosposvetska – tisk novoletnih voščilnic  
- Itagraf – tisk revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami 
 
Služba za odnose z javnostmi 
 
- Delo – napovedniki dogodkov, članki na straneh Ljubljana, Kultura, Panorama 
- Dnevnik - napovedniki dogodkov, članki, kultura, Ljubljana 
- Večer – Ljubljana 
- Nedeljski dnevnik 
- Žurnal 24.si 
- Nedelo 
- Revija Jana 
- časnik Svobodna misel  
- revija Bukla 
- Gea TV 
- TV Slovenija – oddaje Infodrom, Kultura, Kriškraš, Dobro jutro, Dobra ura, Poletna scena, 

snemanja v prostorih knjižnice 
- Radio Slovenija – Val 202, Radio prvi, Ars – informativni, kulturni program (Kulturnice), program za 

mlade 
- Radio Antena – objave 
- Radio Center – objave 
- Slovenska tiskovna agencija STA- objave medijskih sporočil 
- POPtv- Preverjeno 
- Kanal A - Svet 
- Revija Svet in ljudje – napovednik potopisnih predavanj 
- KIC Ljubljana - mesečnik objav dogodkov 
- Gem Interactive - predvajalniki na avtobusih LPP - napovedi dogodkov 
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- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice - mesečni napovedniki prireditev v reviji 
- Napovednik.com- objave, oglaševanje prireditev 
- spletna stran Seniorji.info 
- Siol.net –objave, članki 

spletna stran Vzajemnost.si 
- interno glasilo MOL Urban  
- Odsek za odnose z javnostmi MOL 
- Glasilo MOL Ljubljana - objave člankov 
- Uredništvo spletne strani MOL- napovedniki dogodkov MKL 
- Osrednja knjižnica Celje 
- Osrednja knjižnica Velenje 
- Zavod KSEVT Vitanje 
- Mestno gledališče Ljubljansko MGL 
- Mestni kino Kinodvor 
- Radio Ekspres – oglaševanje 
- Mediabus.d.o.o., oglaševanje na avtobusih 
- DPG d.o.o. – oglaševanje 
- TAM TAM d.o.o. – oglaševanje, plakatiranje 
 

Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
- Založbe in knjigotržci (423 le teh) – predstavitve novosti, naročanje in nakup knjižničnega gradiva 

v nabavnem obdobju 2013 
- NUK – izmenjava rednega in izrednega odpisa in sodelovanje z oddelkom za obdelavo 

knjižničnega gradiva, zlasti e-knjig 
- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – izvajanje predavanj za 

študente  
- 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 in sociologije globalizacije 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – priprave za prevzem knjižnice MSZS 
- Uredniški odbor revije Šolska knjižnica – član uredniškega odbora iz oddelka SPOK 
- Ambasada Kosovo – priprava zbirke knjižničnega gradiva v albanskem jeziku 
- Študentska založba – testiranje in dopolnjevanje sistema BIBLOS za izposojo e-knjig 
 
Knjižnica Bežigrad 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Bežigrad  - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška 

dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE Knjžnica Bežigrad - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

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

Rastem s knjigo 
- Ameriška ambasada - razstava 
- Azilni dom v Ljubljani 
- Center Evropa - gradivo 
- Četrtna skupnost Bežigrad - sodelovanje pri razstavi Izvirna slovenska slikanica, organizacija 

tečaja origamija) 
- Četrtna skupnost Črnuče - Črnuški september 
- Četrtna skupnost Posavje 
- ČMC – Četrtni mladinski center Črnuče (sodelovanje pri Črnuškem septembru 
- Dnevni center aktivnosti za starejše - na tabli za invalide in starejše objavljamo njihove zgibanke 
- Dom starejših občanov Bežigrad - izposoja kolekcij knjig, bralniki 
- Društvo Dlan - razstava v knjižnici dr. France Škerl 
- Društvo Gil-Galad, društvo J.R.R. Tolkien - strokovno predavanje v knjižnici 
- Društvo Humanitas - brezplačno predavanje 
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- Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad - obveščanje o naših predavanjih, prireditvah in servisu 
Obisk na domu, razstava 

- Društvo Nova Akropola - razstava 
- Društvo Ozara 
- Društvo Srečne mamice 
- Društvo Zoopi - zavod za otrokom in okolju prijazno igro - razstava v knjižnici dr. France Škerl 
- Festival Bobri 
- Filozofska fakulteta – oddelek Bibliotekarstvo, informacijska znanost in knjigarstvo 
- Gasilska brigada Ljubljana - enodnevna delavnica / začetek poletnih počitnic 
- Glasbena šola Franc Šturm - nastopi ob otvoritvah razstav 
- Gospodarska zbornica Slovenije - razstava Izvirna slovenska Slikanica 
- Izobraževalni center Cene Štupar 
- Mestni muzej Ljubljana 
- Mladinski svet Slovenije – sodelovanje z razstavo in okroglo mizo o volilni upravičenosti pri 16-ih 

letih 
- Mohorjeva založba Celovec - organizacija predstavitev knjig 
- Narodna in univerzitetna knjižnica, glasbeni oddelek 
- Planinska zveza Slovenije - dve razstavi 
- Protestantsko društvo Primož Trubar - darovi ob obletnici sežiga protestantskih knjig 
- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – literarni dogodek ob mednarodnem dnevu 

otroških knjig (S knjigosrečo okoli sveta) 
- Tačke pomagačke – slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov (enodnevna delavnica/ zimske 

počitnice) 
- Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj - razstava v knjižnici Bežigrad: Slovenija 50+ 
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana  
- Založba Sanje - organizacija pri predstavitvi knjig 
- Zavod za usposabljanje Janez Levec 
- Zavod Mathema - celoletna delavnica Logična pošast; druge posamične delavnice 
- Zavod Tončke Hočevar - darujemo serijske publikacije 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

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

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

projekt Rastem s knjigo 
- Center za socialno delo Moste (Center za mlade CONA) - sodelovanje na 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 
- Turistično društvo Moste - Polje - obveščanje o dogodkih 
- Turistično društvo Podgrad in Zalog - razstave v Knjižnici Zalog, objava člankov o dogodkih v 

knjižnici v njihovem glasilu 
- Dom starejših občanov Fužine – izposoja gradiva za izposojo v domu 
- Glasbena šola Moste-Polje - njihovi učenci z izvedbo glasbenih del sodelujejo na prireditvah 

knjižnice 
- Zavod EnKnap - sobivanje v stavbi, 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 
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- TV3Medias – snemanje v prostorih Knjižnice Jožeta Mazovca in Knjižnice Jarše 
- Sadjarsko društvo Sostro: sodelovanje v  nadaljevanju projekta Vsi za enega, eden za vse v 

Knjižnici Zadvor 
- Športno društvo Zadvor: sodelovanje nadaljevanju projekta Vsi za enega, eden za vse v Knjižnici 

Zadvor 
- Četrtni mladinski center Zalog – informacije od dogodkih, učenje v prostorih knjižnice 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje – sodelovanje Knjižnice Polje v projektu Znaš, nauči 

drugega 
- Četrtna skupnost Moste - sodelovanje na prireditvi Evropski dan sosedov, obveščanje o dogodkih, 

sodelovanje v Pobudi za oživitev centra Most 
- Pobuda za oživitev centra Most – sodelovanje na mesečnih srečanjih Pobude 
- Društvo Sezam – sodelovanje pri prireditvi Bolšjak kultur in preko Pobude za oživitev centra Most 
- Četrtna skupnost Jarše – podpora pri projektu Knjižnica na prostem 
- Kinodvor – sodelovanje s Filmsko šolo v Knjižnici Jarše 
- Kulturno umetniško društvo Marnie film – sodelovanje s Knjižnico Jarše pri snemanju filma za 

Srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
 
- Vrtci na področju OE KOŽ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, obiski knjižnice, priprava in 

izvedba pravljičnih ur  
- 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 
- Društvo slovenskih pisateljev, Sekcija za mladinsko književnost - slovesna razglasitev 10 

nominirancev za nagrado desetnica 2013, tudi razstava knjižnih nominirank 
- Mathema - ustvarjalne mesečne delavnice (Mathart), razstava likovnih del (»matematične teme«)  
- Narodni muzej Slovenije - razstava likovnih del otrok in mladine 
- Ilustratorka Zarja Menart - ustvarjalne mesečne delavnice (likovne delavnice), tudi razstava njenih 

ilustracij   
- Slikarka in ilustratorka Tinka Volarič - razstava ilustracij iz knjige Hrošček Vid zmore (V. Česen) 
- Slikarska šola Brine Torkar -  razstava likovnih del otrok in mladih, gojencev te šole 
- Kiberpipa – predavanja, projekcije, delavnice, umetniške aktivnosti s področja računalništva, 

elektrotehnike, tehnike in naravoslovja 
- Društvo Ajda  Vrzdenec – predavanje 
- Anjuška umetniško ustvarjanje d.o.o. – kabaret 
- Zavod Procultura – predavanje, moderiranje 
- Energetika.NET. d.o.o. – razstava 
- Trajnice Strgar d.o.o. -  predavanje 
- Založba Mladinska knjiga – predstavitve knjig 
- Založba Karantanija – predstavitev knjge 
- Institut O d.o.o. – predstavitve knjig 
- Društvo Hrtji svet Slovenije - predavanje 
- Društvo Nova Akropola – cikel predavanj  
- Popotniška agencija Lama  - potopisna predavanja  
- Familylab Slovenija – cikel predavanj 
- KGD Reciklaža Maribor - predavanje  
- Študentska založba – predstavitve knjig 
- Festival Druga godba  -  razstava 
- Mednarodna šola Lectorium Rosicrucianum - predavanje  
- Planinska zveza Slovenije - predavanje 
- Društvo up - predavanja 
- Založba Za - misli-predavanje 
- ZVVIKS - predavanje in razstava 
- Slovenski center PEN – predstavitev knjige 
- Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju – literarni dogodki 
- Zavod PET - film 
- Pokrajinski muzej Celje – okrogla miza 
- Veleposlaništvo Republike Litve – predstavitev knjige 
- Spletni portal Pes moj prijatelj – predavanje in projekcija filma  



125 
 

- Centralna medicinska knjižnica, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani – Zdravstveni kotiček 
- Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana – Zdravstveni kotiček 
- Festival Mlade rime – podaritev knjig 
- Mladinski dom Malči Belič - razstava v Knjižnici Poljane 
- Tehniški muzej Slovenije  – razstava v Knjižnici Poljane 
- Kulturno umetniško društvo Laterns iz Črnomlja – razstava v Knjižnici Kolodvor 
- Likovno društvo Me Vi Art  - razstava v Knjižnici Kolodvor 
- TIC Ljubljana 
 
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 Global - izvedba izobraževalnih delavnic za pedagoške delavce z naslovom Popotovanje   

po bogati Afriki, na katerih so spreminjali stereotipno razmišljanje o Afriki. 
- Društvo Odnos - izvedba dveh medkulturnih srečanj, ki sta namenjeni druženju, medsebojnemu    

spoznavanju, učenju, soočanju izkušenj. 
- 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 
- Zavod Parnas - priprava razstave ob občinskem prazniku (Velike Lašče) 
- Dom ostarelih Dobrepolje - obisk in darovanje knjig 
- Zadruga Velike Lašče - projekt Zadruge in zadružništvo 
- Gasilsko društvo Zalog - organizacija predstav v knjižnicah Dobrova in Brezovica 
- KUD, Likovna sekcija 2002 -  priprava razstav v knjižnici Škofljica 
- Likovni krožek Društva upokojencev Škofljica  - priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
- Radio Zeleni Val - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Škofljica 
- Z občinami, lokalno skupnostjo, z različnimi društvi, sekcijami - krajevne knjižnice KPV   
- Krajinski park Ljubljansko barje - priprava »Barjanskega kotička« v Knjižnici Podpeč 
- 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 
- Prosvetni dom Horjul - organizacija predstave 
- Podjetje Metrel - pomoč pri objavah prireditev in dejavnosti Knjižnice Horjul  
- Kulturno društvo Ivan Cankar Šentjošt - pomoč pri organizaciji delavnic za otroke in odrasle 
- Študentsko društvo Silaq - uporaba e-točke Knjižnica Šentjošt 
 
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 
- FF, Oddelek za bibliotekarstvo – sodelovanje (ankete) pri seminarskih in diplomskih nalogah,  
- Četrtna skupnost Šiška  
- Občina Vodice 
- Škratova čitalnica. V okviru projekta  »Aktivna sedanjost je prihodnost!« smo organizirali serijo 

petih predavanj, ki so se ukvarjala z nekaterimi ključnimi družbeno-socialnimi problemi in nasprotji 
sodobne družbe. 

- Nova Akropola.  Dve predavanji. 
- Naše Korenine, društvo za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila. dve razstavi, predstavitev 

knjige in predavanje 
- Srbsko kulturno društvo Mihajlo Pupin.  Predstavitev  dveh literarni knjigi srbskih avtorjev živečih v 

Sloveniji. 
- Pripovedovalski variete. štiri »Predstavitvene delavnice za kulturne animatorje« 
- KTC Baričeva hiša. Folklorni nastop in predstavitev knjige. 
- Društvo planet Zemlja. dve predavanji  projekta »Karavana varne kemije«. 
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- CDI Univerzum. Predstavitev njhovih dejavnosti. 
- Svetovalno središče Ljubljana – predavanja 
- Društvo Mathema – počitniške matetmatične delavnice v Knjižnici Šiška 
- Gledališče Teater za vse – gledališke predstave v prednovoletnem času 
- Gledališče Smejček 
- ŠD Metulj – delavnica za zdravo hrbtenico 
- Festival Bobri, sodelovali z tremi delavnicami v Knjižnici Šiška 
- Zavod Zarja – organizirani obiski njihovih varovancev 
- VDC Tončke Hočevar – organizirani obiski njihovih varovancev 
- Društvo Tačke Pomagačke – izvajanje dejavnosti Beremo s tačkami 
- Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana –  predavanje 
- Inštitut za psihoterapijo, supervizijo, izobraževanje in svetovanje (IPSIS) - predavanje 
- Društvo za borilne športe Samuraj jujitsu – predstavitev  
- Podjetje Kratos – izobraževalna delavnica 
- Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje -  izobraževalna delavnica 
- GIBIT – izobraževalne delavnice 
- ČS Šentvid  
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
- Kinodvor Ljubljana 
- Društvo Exlibris Sloveniae 
- Antikvariat Glavan, Ljubljana 
- Zgodovinski arhiv Ljubljana (filmski oddelek)  
- 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 
- SNG opera in balet Ljubljana – gradiva 
- Turistično društvo Škofljica 
- Občina Dobrova – Polhov Gradec 
- Mestna občina Ljubljana 
- Zveza Črnogorskih društev Slovenije 
- RTV Slovenija, uredništvo izobraževalnega programa, Radio Slovenija 1. Program, arhiv oddaj 
- Kanal A Nina Rebolj 
- Muzej za novejšo zgodovino Slovenije – Marko Štepec 
- Občina Trzin 
- Občina Dol pri Ljubljani 
- Srednja ekonomska šola Ljubljana 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje 
- Oddelek za slavistiko na Filozofski fakulteti – izmenjave duplikatov 
- Filozofska fakulteta – vsi lektorati slovanskih jezikov – sodelovanje pri pripravi Slovanskega večera 

za študente 
- Pošta Slovenije – donacije gradiv 
- Nadškofijski arhiv  
- Muzej novejše zgodovine - priprave razstav  
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana 
- Narodna galerija – gradivo, prošnje za digitalizacijo  
- Šolski muzej – posoja gradiv za razstave 
- Občina Vodice - glasilo 
- Arhiv Slovenije – sodelovanje pri spremljanju pogojev za varovanje gradiva 
- Slovenski filmski arhiv – izposoja filmov 
- Inštutut RS za zdravje – sodelovanje pri spremljanju pogojev za vrovanje gradiva 
- Časopis Delo – sodelovanje pri arhivu člankov  
- RPS oblikovanje d.o.o. 
- Cultura Europaea podjetje za izobraževanje Ig 
- Območna obrtno-podjetniška zbornica LJ-Šiška  
- OŠ Vič 
- OŠ Vita Kraigherja 
- OŠ Bežigrad 
- OŠ Oskar Kovačič 
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- Gimnazija Vič 
- Gimnazija Bežigrad 
- NUK – sodelovanje pri pripravi bibliografij in pridobivanju informacij iz rokopisnega oddelka za 

razstave  
- Sokol - športno društvo Bežigrad  
- Biblioteka SAZU - gradivo 
- Mednarodni klub Ruslo – priprava filmskega cikla 
- Veleposlaništvo Ruske federacije – donacije gradiva  
- Društvo Samovar 
- Društvo Ruski eskpres 
- Muzej za arhitekturo in oblikovanje 
- Narodni muzej Slovenije – sodelovanje z gradivom za njihovo razstavo 
- Ruski center znanosti in umetnosti v Ljubljani – donacije gradiva 
- Forum slovanskih kultur  
- Društvo slovenskih skladateljev  
- Lutkovno gledališče Ljubljana 
- Četrtna skupnost Bežigrad 
 
Potujoča knjižnica 
 
- Akademija Montessori, 
- Vrtci: Saprahiška, Gmajna, Črnuče, Galjevica, Rakitna 
- CS Trnovo 
- CS Medvode 
- DSO Bokalce 
- ZPZK Ig 
- URI RS Soča 
 
Trubarjeva hiša literature 
 
- AirBeletrina – podelitev nagrade za najboljšo kratko zgodbo 
- Akademija za demokracijo – družbene razprave 
- Akademija za glasbo – koncert študentov 
- Avstrijski kulturni dom v Ljubljani - soorganizacija simpozija Spomini na Jugoslavijo v nemško 

govoreči književnosti 
- BDS Slovenija – filmske projekcije 
- Društvo Focus – soorganizacija filmske projekcije in razprave 
- Društvo Humanitas – organizacija filmskih projekcij in razprav 
- Društvo klasikov – predavanje ob obletnici požiga knjig 
- Društvo Ljudmila – soorganizacija intermedijskega dogodka 
- Društvo slovenskih literarnih kritikov – delavnice in podelitev nagrade kritiško sito 
- Društvo za mladinsko kulturo – predstavitev projekta MyStory – Moja zgodba 
- Društvo Zvezdni prah – organizacija delavnice pisanja spekulativne proze 
- Festival Fabula – obfestivalski dogodki 
- Festival Vilenica – srečanje literarnih posrednikov 
- Festival Zlati čoln – predstavitve festivalskih udeležencev 
- Filozofska fakulteta – soorganizacija dveh simpozijev in več razprav 
- Goethejev inštitut – soorganizacija simpozija Spomini na Jugoslavijo v nemško govoreči 

književnosti 
- Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji - soorganizacija predstavitve italijanske književnosti v okviru 

cikla Dobrososedska literatura projekta Mesto bere 
- Javna agencija za knjigo RS – novinarska konferenca 
- JSKD, območna enota Ljubljana – delavnice in soorganizacija dogodkov za starejše občane 
- Kolektiv BridA – soorganizacija intermedijskih dogodkov 
- Krasnik & Luketina – soorganizacija dogodkov cikla Dobrososedska literatura v sklopu projekta 

Mesto bere 
- KSEVT – soorganizacija predavanja 
- KUD France Prešeren – novinarska konferenca 
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- KUD Impromobile – organizacija Impro ateljejev 
- KUD Lema – knjižne predstavitve 
- KUD Pranger – otvoritev festivala in razprava 
- KUD Sodobnost – novinarske konference 
- Kulturna ambasada Palestine – filmska projekcija in družbena razprava 
- Literarno društvo IA – organizacija tretjega mednarodnega simpozija na temo konceptov realnosti 

skozi eksperimentalno poezijo 
- Literarno društvo Navdih – predstavitev zbornika 
- Literarno-umetniško društvo Literatura – knjižne predstavitve in pogovori z avtorji ter soorganizacija 

simpozija o žanrski literaturi pri nas 
- Literarno-umetniško društvo Šerpa – knjižne predstavitve 
- 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 
- Pesem.si – literarni dogodek s predstavitvijo avtorjev 
- Pogledi – okrogle mize o aktualnih družbenih vprašanjih 
- Radio Študent – novinarske konference in sodelovanje špikerjev pri organizaciji Dobrososedske 

literature v okviru projekta Mesto bere in v okviru projekta Bobri 
- Revija Mentor – predstavitve knjižnih izdaj 
- Revija Ekran – pogovori z režiserji 
- SIGIC – predavanja in delavnice 
- Slovenski center PEN – novinarske konference, zasedanja in literarni dogodki 
- Slovensko muzikološko društvo – predavanja in pogovori z ustvarjalci 
- Slovensko sociološko društvo – okrogle mize in razprave 
- Smehomat – soorganizacija filmske projekcije in literarnega dogodka 
- SPD Primož Trubar – redna predavanja 
- Stripburger – projekcija in razstava 
- Studia Humanitatis – družbene razprave 
- Subkulturni azil Maribor – pogovor z avtorjem 
- Šentjakobsko gledališče – predstavitev programa 
- Študentska založba – festival Fabula in literarni večeri, knjižne predstavitve 
- Univerzitetna knjižnica Maribor - soorganizacija simpozija Spomini na Jugoslavijo v nemško 

govoreči književnosti 
- UP FHŠ – predstavitev knjižnih izdaj 
- Urbane kulture v Sloveniji – predstavitev projekta KURA 
- Veleposlaništvo Republike Avstrije v Ljubljani - soorganizacija predstavitve avstrijske književnosti v 

okviru cikla Dobrososedska literatura projekta Mesto bere 
- Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Ljubljani – soorganizacija predstavitve hrvaške književnosti v 

okviru cikla Dobrososedska literatura projekta Mesto bere 
- Veleposlaništvo Republike Madžarske v Ljubljani - soorganizacija predstavitve madžarske 

književnosti v okviru cikla Dobrososedska literatura projekta Mesto bere 
- Veleposlaništvo Švice - soorganizacija simpozija Spomini na Jugoslavijo v nemško govoreči 

književnosti 
- Založna Aristej – družbena razprava 
- Založba Arsem – predstavitev knjižne izdaje 
- Založba Emanuel – predstavitev knjižnih izdaj 
- Založba Goga – predstavitve novih knjižnih izdaj in rezidenčnih avtorjev 
- Založba Krtina – predstavitev knjižne izdaje in razprava 
- Založba Litera – novinarske konference in pogovori z avtorji 
- Založba Littera Picta – predstavitev knjižnih izdaj 
- Založba Malinc – knjižne predstavitve in delavnica 
- Založba Miš – knjižna predstavitev ob obletnici delovanja založbe 
- Založba Mladika – predstavitve knjižnih izdaj 
- Založba Modrijan – pogovor z avtorjema novih knjižnih izdaj 
- Založba Pasadena – predstavitev knjižnih izdaj 
- Založba Smar-team – predstavitev knjižnih izdaj 
- Založba Zala – novinarska konferenca 



129 
 

- Zavod Cona – soorganizacija intermedijskega dogodka 
- Zavod Dežela Kranjska – predstavitev knjižne izdaje 
- Zavod Itadakimasu – predstavitev novih knjižnih izdaj 
- Zavod Voluntariat – literarni dogodki v maternem jeziku 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
- Bralno društvo Slovenije - sodelovanje z njimi na Strokovni sredi v septembru 2013 (1. Strokovna 

sreda v novem šolskem letu), ob predstavitvi nove bralne sezone, sodelovanje in povezovanje pri 
bralnospodbujevalni promocijski vseslovenski akciji branja poezije »S knjigosrečo okoli sveta«  

- Brigita Rajšter (Koroški pokrajinski muzej), dr. Nada Praprotnik (Prirodoslovni muzej Slovenije), 
Petra Peunik, dr. Bernarda Županek (Mestni muzej Ljubljana) – sodelovanje pri MEGA kvizu 
(avtorji vsebinskih sklopov za 7. in 8. cikel) 

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

- Cankarjev dom Ljubljana, sodelovanje pri 29. slovenskem  knjižni sejem, pripravi čeka za branje - 
osnova seznami Pionirske, »zlate hruške«, zelo dobre novosti, organizacija debatne kavarne, tudi 
stojnica MKL na sejmu  

- Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS - celoletno skupno sodelovanje (2 članici uredniškega 
odbora Priročnika) pri nacionalnem projektu Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013: 
Ekvilibristika branja, sodelovanje in povezovanje pri bralnospodbujevalni promocijski vseslovenski 
akciji branja poezije »S knjigosrečo okoli sveta«   

- 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 2013, 
priprava razstave na mladinskem oddelku KOŽ in njeno odprtje s kulturnim programom, 
sodelovanje tudi pri praznovanju 2. aprila, pesniška matineja velikih in malih pesnikov (učenci 
centrskih OŠ), sodelovanje in povezovanje pri bralnospodbujevalni promocijski vseslovenski akciji 
branja poezije »S knjigosrečo okoli sveta«  

- 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 

- Filternet.si, Revija Pil, Bukla: 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 
- Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo- povezava pri izvedbi 

Strokovnih sred s predavatelji z oddelka 
- Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev – sodelovanje pri 

nacionalni nagradi »Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2013«- vodja 
Pionirske, predsednica strokovne žirije, sodelovanje in povezovanje tudi pri 29. Slovenskem 
knjiženem sejmu: praznik Zlatih hrušk, debatna kavarna in stojnica MKL na sejmu 

- Javni sklad za kulturne dejavnosti (sodelovanje pri Roševih dnevih, Poletna literarna šola Nova 
Gorica) 

- 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 2013, tudi predstavitev izbranih avtorjev in 
knjig, V. Moderndorfer: Kot v filmu, Goran Vojnović: Jugoslavija, moja dežela, založnikov, obeh 
darilnih knjig in urednikov 

- Kekec, literarna revija- sodelovanje pri promoviranju odličnih mladinskih knjig, kot priloga v revijo 
zgibanka o »zlatih hruškah« 

- Kinodvor, ga. Petra Slatinšek (Kinobalon), sodelovanje pri Priročniku (uvodnik; Priročnik za 
gledanje kakovostnih filmov za otroke in mlade), na Strokovni sredi, povezovanje pri Bobrih, nabor 
literature (povezava film, literatura), sodelovanje pri pripravi gradiv, »delovni zvezki«, projekt 
Kinobalon,  (področje mladinske književnosti) 

- 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« 2013, na njihovem otroškem oddelku in v zelo 
opazni razstavni vitrini na Slovenski c. 
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- Knjigarna Zvezdica Zaspanka - sodelovanje s gradivom za promocijo »zlatih hrušk« 
- Mestna knjižnica Kranj (predstavitev projekta zlata hruška in gradiv zlata hruška) 
- 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),sodelovali na okrogli mizi 

- Ministrstvo za kulturo RS in Ministrstvo za zdravje RS - sodelovanje v projektu »Zasvojeni z 
umetnostjo«  

- Mladinska knjiga Revije – strokovno sodelovanje v časopisnem svetu (1 delavec Pionirske) Cicido 
in Ciciban, spletne strani Za starše – V knjižnico), sodelovanje pri promociji »zlatih hrušk«, 
zgibanka kot priloga obeh revij 

- Mladinska knjiga Založba - strokovno sodelovanje z uredništvom otroškega in mladinskega 
leposlovja, tudi z uredništvom leposlovja za odrasle, Strokovne srede W 

- MOL /sodelovanje pri snovanju Festivala Bobri, priprava izbora literature v katalogu Bobri, 
- NUK, - sodelovanje, priprava gradiva za ogled (Priročnik) 
- Otrok in knjiga, članstvo Pionirske v uredniškem odboru, objavljanje prispevkov s področja 

mladinske književnosti (članica uredniškega odbora), tudi povezovanje pri bralnospodbujevalni 
promocijski vseslovenski akciji branja poezije »S knjigosrečo okoli sveta«, pri Simpoziju Pesem, 
boginja zapoj!, objavljanje referatov referentov s Simpozija v reviji, tudi prispevkov Pionirske, tudi 
promocija zlatih hrušk (vlaganje zgibanke »zlate hruške« v revijo) 

- OŠ Frana Erjavca Nova Gorica (ogled spominske sobe) 
- Pedagoška fakulteta UL, UM in UK -  povezava s predavatelji z oddelka pri Strokovnih sredah 

(referenti), obiski njihovih študentov v Pionirski – CMKK 
- Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije- sodelovanje in povezovanje pri Slovenskem 

knjižnično-muzejskem MEGA kvizu (nagrade za izžrebane reševalce) 
- PINK TV, Aida Kralj, sodelovanje pri snemanju TV oddaj na mladinskem oddelku KOŽ 
- Prirodoslovni muzej Slovenije - povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu, 

sodelavka dr. Staša Tome, predsednica Pedagoške sekcije pri Skupnosti muzejev Slovenije  
- 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,aktualnih problematikah 
- 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 Pesem, boginja zapoj!), pri bralnospodbujevalni promocijski 
vseslovenski akciji branja poezije »S knjigosrečo okoli sveta«, tudi sodelovanje pri pripravi 
priznanja »zlata hruška«; pri prijavah na razpise, pri predlogih kandidatur za nagrade slovenskih 
besednih in likovnih umetnikov v mednarodnem prostoru 

- Slovenska knjižnica Damira Feigla Nova Gorica (ogled mladinskega oddelka) 
- Sodobnost, sodelovanje pri knjižno promocijskem projektu Naša mala knjižnica (»zlate hruške«), 

vlaganje promocijske zgibanke v »delovni zvezek« projekta 
- Srečanje mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti, sodelovanje (priprava vsebinskega 

koncepta Simpozija o revščini v mladinski književnosti), in pri prispevku na Simpoziju (skupaj s 
Tilko Jamnik) 

- Srednja vzgojiteljska šola, sodelovanje z dijaki in prof. Katjo Virant Iršič na pravljični prireditvi na 
Oddelku za otroke in mladino KOŽ 

- Tantadruj (nastop ob 2. aprilu – Mednarodnem dnevu knjig za otroke)  
- Triglavski narodni park (sodelovanje na strokovni sredi) 
- 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 
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- Vrtci in OŠ Ljubljana 
- Zavod RS za šolstvo, strokovna komisija za Cankarjevo tekmovanje, sodelovanje skupaj s 

Slovensko sekcijo IBBY pri pripravi vsebinskega predloga (poezija kot rdeča nit tekmovanja v OŠ in 
SŠ), ki je bil končno tudi sprejet 

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

- Žiga X Gombač in Ivan Mitrevski, avtorja leposlovno-poučnih knjig; sodelovanje pri 8. ciklu MEGA 
kviza – izdelava motivacijskih stripov 

 
Center za vseživljenjsko učenje MKL 
 
- Andragoški center Slovenije – sodelovanje v okviru projekta Središče za samostojno učenje in 

Borza znanja 
- British Council – sodelovanje na področju izposoje gradiv, predstavitev izpitov in prijav na izpite iz 

angleškega jezika 
- CDI Univerzum, Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, Glotta Nova, 

Ministrstvo za šolstvo in šport - v okviru projekta CVŽU LUR 
- Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 

CMEPIUS – priprava in prijava študijskega obiska in Grundtvig delavnic 
- Center za dopisno izobraževanje Univerzum - CDI Univerzum – partner pri izvajanju programa 

Misija: diplomska naloga 
- Center za informiranje in poklicno svetovanje – Zaposlitveni kotiček in karierni center, izmenjava 

informacij in individualno delo z brezposelnimi osebami 
- DOBA, Evropsko poslovno izobraževalno središče – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja, 
- Društvo Iz bube v metulja sodelovanje v okviru Borze znanja Ljubljana 
- 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 likovnikov Cerklje, razstave v okviru Borze znanje Ljubljana 
- EIC Univerzum Minerva Maribor, izvedba brezplačne delavnice v projektu Memohelp 
- 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 
- Glotta Nova d. o. o., Center za novo znanje – sodelovanje pri izvajanju izobraževanja zaposlenih 
- Izobraževalni center Freising – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana - partner pri izvajanju projekta 

Bližnjice do dela in zaposlitve, skupinski obiski za voden ogled knjižnice in predstavitev servisov, 
izvedba delavnice Poslovni bonton na 14. Študentski areni 2013 na Gospodarskem razstavišču 

- Kratos, d. o. o. – sponzorstvo delavnic hitrega branja in tečaja hitrega branja v okviru projekta 
Mesto bere, izvedba tečaja hitrega branja za zaposlene MKL 

- Ljudska univerza Celje – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Murska Sobota – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Nova Gorica – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Ptuj – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Matrika, Andrej Novak, s. p. - aplikacija za spremljanje delovanja Mreže borz znanja 
- Mladinski svet Slovenije kot organizator mednarodnega simpozija: Priznavanje in vloga 

neformalnega izobraževanja – udeležba in vključitev SSU v razpravo o dopolnitvah strateškega 
dokumenta o priznavanju neformalnega izobraževanja 

- Mestna knjižnica Izola – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ministrstvo za znanost, izobraževanje 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, sponzorstvo uporabe 
interaktivne table na matematičnem dnevu 

- Prah izobraževalni center – organizacija vodenih obiskov knjižnice za skupine težje zaposljivih 
oseb 

- Razvojno izobraževalni zavod Novo mesto – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Skupina za biologijo mikroorganizmov iz Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete - pri pripravi 

dogodka Nevidni svet voda 
- ŠKUC - gostovanja ljubljanske mobilne infotočke za mlade v MKL 
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- Športno društvo Metulj – donacija dvanajstih brezplačnih delavnic nordijske hoje in delavnic o 
zdravi hrbtenici v knjižnicah MKL 

- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – opravljanje andragoške prakse 
- Univerzitetni karierni center FF – predstavitve MKL študentom 
- 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 – sodelovanje na srečanju nemških in 

avstrijskih učnih centrov 
- Zavod Inter-kulturo, predstavitev projekta Deutsch.info, v okviru izvajanja programa SSU 
- Zavod Mobin – gostovanje z delavnicami za mlade blogerje, skupna prijava na razpis MOL 
- Zavod Papilot Ljubljana - organizacija vodenih obiskov knjižnice za skupine težje zaposljivih oseb 
- Zavod za popularizacijo matematike Mathema – izvajanje delavnic, skupen projekt 
- Zavod Znanje Postojna – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja  
- Združenje izobraževalnih institucij, g.i.z. kot organizator posveta Priložnostno učenje kjer koli in 

kadar koli, Gospodarsko razstavišče – predstavitev prispevka priložnostno učenje v MKL 
- Žensko združenje ZEM-ZEM – sodelovanje pri dogodkih Borze znanja 
 
 



 

      Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana  

   

  

Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(Obrazec za poročanje) 

 
Poročevalsko leto 2013 

 
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 3330-13-754006 

 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2013: 
 
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 2013 

 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. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi 
preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. 

 Nadgrajevali smo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja na območju. 

 V letu 2013 smo dopolnili zbirnik podatkov knjižnic na osrednjeslovenskem območju s 
podatki za leto 2012. 

 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 2014. 

 Nadaljevali smo s permanentnim izobraževanjem na območju ter izobraževanjem za 
nove naloge v knjižnicah na področju e-učnih gradiv in učnih pripomočkov, reševanja 
konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev, priprave in 
izvedbe spletnih anket, nudenja kakovostnih zdravstvenih informacij in oblikovanja 
virtualnih razstav na spletnih straneh knjižnic. 

 Spodbujali in svetovali smo knjižnicam območja pri pripravi projektov digitalizacije in 
preko območne projektne skupine izvedli projekta zbiranja spominov na prvo svetovno 
vojno v Ljubljani (MKL Slovanska knjižnica) in Logatcu (Knjižnica Logatec). 

 Z redaktorsko službo smo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA. 

 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 in zbirkami Centra za domoznanstvo 
in specialne humanistične zbirke MKL. 

 Projektov digitalizacije v letu 2013 nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov 
digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge območnosti ni bilo moč podpreti. 

 Svetovali smo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov. 

mailto:jelka.gazvoda@mklj.si
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 Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo. V letu 2013 so pri projektu MKL »Poletavci – 
poletni bralci« ponovno uspešno sodelovale štiri knjižnice območja. 

 V letu 2013 smo izvajali še aktivne strateške cilje OOK 2008-2011. 

 Sodelovali smo pri obeležitvi desetletnice sprejema Pravilnika o OOK in pričeli s 
pripravami na oblikovanje strateških ciljev za novo strateško obdobje do leta 2020. 

 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 2013

1
  

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij

2
  

 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

 
V letu 2013 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročeno 
podatkovno zbirk Encyclopædia Britannica Public Library Edition, zaradi manjšega zanimanja in 
zmanjšanih sredstev smo odpovedali podatkovno zbirko Berg Fashion Online. Zbirke založnika IUS 
Software (IUS-INFO, Find-INFO, IUS-INFO.HR) smo zamenjali z zbirkami založnika Tax-Fin-Lex. 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. 
Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za 
uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk.  
 

Javna dostopnost dokumentov 
(vpišite spletni naslov) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja 

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov:  
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/item/327-
pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke 

Letni načrt nakupa knjižničnega 
gradiva 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_ 
javnega_znacaja/Plan_nabave_gradiva_MKL_2013.pdf 

Seznam knjižničnega gradiva 
(sredstva OOK) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/ 
gradivo/zacasno_novosti/novosti_2013_OOK.HTML 

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) 

 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

  Berg Fashion Library, dostopno preko dostopa na daljavo do 1. decembra 2013, cena: 1.181,74 
EUR (plačano v letu 2012) 

 IUS-INFO, FinD-INFO, IUS-INFO.HR, dostopno preko dostopa na daljavo do 15. novembra 2013, 
cena: 12.855,02 EUR (plačano v letu 2012) 

 Tax-Fin-Lex, dostopno preko dostopa na daljavo od 1. novembra 2013, cena: 13.000 EUR 
Encyclopædia Britannica Online Public Library Edition, dostopno preko dostopa na daljavo, cena: 
5.172,26 EUR 

 

                                                      
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. 

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Plan_nabave_gradiva_MKL_2013.pdf
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Plan_nabave_gradiva_MKL_2013.pdf
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/gradivo/zacasno_novosti/novosti_2013_OOK.HTML
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/gradivo/zacasno_novosti/novosti_2013_OOK.HTML
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Učinki in doseženi rezultati: 
 

V letu 2013 je bil dostop do naročenih zbirk prek oddaljenega dostopa omogočen za vse knjižnice 
regije.Osrednjeslovenska regija je bila tudi v letu 2013 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 (33,35 %), kakor tudi skoraj tretjina vseh prijav v sistem (29,56 %) bila s strani 
uporabnikov splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije. 
Na podlagi statističnih podatkov uporabe smo se odločili za zamenjavo zbirke z davčnimi, 
finančnimi in pravnimi vsebinami. Tako smo namesto zbirk založnika IUS-Software (IUS-INFO, 
FinD-INFO, IUS-INFO.HR) zakupili dostop do zbirk Tax-Fin-Lex. 
Podaljšali smo naročilo zbirke Encyclopædia Britannica Online Public Library Edition, dostop do 
zbirke Berg Fashion Library zaradi premajhnega interesa uporabnikov in zmanjšanja sredstev za 
izvajanje prve naloge s strani financerja ni bil podaljšan. 
Za zbirke smo pripravili izobraževanja v obliki promocijskih posnetkov, e-gradiv, spletnih 
seminarjev (webinarjev) ali predstavitev v živo. 
Knjižnicam območja smo omogočili dostop tudi do zbirke elektronskih knjig EBSCO eBooks 
Public Library Collection v angleškem jeziku, dostop je omogočen do konca aprila 2014. 
Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za 
uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk. 
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 smo v letu 2013 pričeli s pripravami za uvedbo za 
končnega uporabnika brezplačno izposojo strokovnega in študijskega gradiva med knjižnicami 
Osrednjeslovenskega območja. Dejavnost bo predvidoma zaživela v letu 2014. 

 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za potrebe 
knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, oprema 
IKT…) v prilogah na koncu 
2.1 svetovalno delo za območje OOK  

 Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju 
lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, 

 organizirali smo dva informativna sestanka 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 

 Individualnih izobraževanj knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega 
domoznanskega portala Kamra preko programa spletnega učenja, ki jih v MKL izvajamo v preteklih 
letih se v letu 2013 ni udeležil nihče izmed vnašalcev na portal Kamra. 

 Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih 
znanj – delavnico »Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov« smo izvedli v sodelovanju z 
Andragoškim centrom Republike Slovenije (11 udeležencev) – priloga 1.  

 Knjižnice območja so bile povabljene tudi na delavnico »Reševanje konfliktnih situacij v učnih in 
svetovalnih situacijah odraslih udeležencev«, ki je potekala v organizaciji koordinacije OOK pri 
NUK, a se je žal razen predstavnikov MKL ni udeležila nobena izmed knjižnic našega območja.  

 V aprilu smo v okviru Učnega centra Mestne knjižnice Ljubljana na t. i. »Aprilu v MKL« predstavili 
strokovne novosti, ki smo jih v MKL uvedli v letu 2012. Na podlagi predstavitev smo zainteresirani 
strokovni javnosti ponudili nabor posameznih izobraževanj s področja knjižničnih in informacijskih 
znanj (38 udeležencev) – priloga 2.  

 Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2013«, ki je konec 
septembra 2013 v organizaciji Centra za družboslovno informatiko potekalo na FDV UL z vodilno 
temo razvoja spletnega vprašalnika in s praktičnimi delavnicami za učinkovito izvedbo celostnega 
spletnega anketiranja (5 udeležencev) – priloga 3. 

 Novembra so bile knjižnice območja vabljene na izobraževanje »Splošne knjižnice za zdravje 
občanov: kje in kako do kakovostnih zdravstvenih informacij« (14 udeležencev), v organizaciji 
Centralne medicinske knjižnice UL, Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana in MKL Knjižnice 
Otona Župančiča – priloga 4. 
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 V decembru smo v sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« izvedli 
izobraževanje za oblikovanje virtualnih razstav na spletnih straneh knjižnic (12 udeležencev), ki sta 
ga izvedla Simona Resman in Aleš Klemen (MKL) – priloga 5. 

 
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 2013 smo izvedli 
izobraževanji v mesecu maju in novembru, udeležilo se ju je 15 knjižničarjev. 
 
Organizirali smo tudi izobraževanja za uporabo posameznih podatkovnih zbirk, kupljenih iz sredstev 
območnosti:  

 EBSCO eBooks (3. 6. in 18. 11. 2013) v dvorani MKL Knjižnice Otona Župančiča (39 udeležencev) 

 Tax-Fin-Lex, 5. 11. 2013 (MKL KOŽ, 5 udeležencev), 28. 11. 2013 (MKL Knjižnica Šiška, 15 
udeležencev) in  15. 11. 2013 (Knjižnica Domžale, 10 udeležencev) 

 Encyclopaedia Britannica Public Library Edition (30. 9. in 4. 10. 2013, spletni seminar) 

 Berg Fashion Library (28. 2. in 1. 6. 2013, spletni seminar) 

2.1.2 promocija območnosti 

 Predstavitve na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, Študentski Areni in Dnevu MKL. 

 Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 
predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov predstavnikov mesta Vara (Švedska) in 
študentov bibliotekarstva iz Münchna v MKL. 

 Predstavitev portalov digitalizirane kulturne dediščine, predstavitev sodelovanja z Matično knjižnico 
Kamnik na primeru digitaliziranega Kamniškega Občana (Matična knjižnica Kamnik) – priloga 6.  

 Za občinske svetnike Občine Vodice smo pripravili promocijsko predstavitev MKL in domoznanskih 
portalov Kamra in dLib.    

 objavljanje seznama novega gradiva, kupljenega iz sredstev OOK, na spletnih straneh MKL 
(http://www.mklj.si/gradivo/novosti)  

 
Koordinator območnosti je na 10. okruglom stolu za knjižnične usluge za osobe s posebnim 
potrebama: „Osobe s posebnim potrebama u knjižnici u novom informacijsko-tehnologijskom 
okruženju“ (Gradska knjižnica Zagreb, Hrvaška) predstavil referata "Ljubljana City Library’s new 
website and Handbook of good practice services for users with disabilities", ki temelji na spletnih 
rešitvah prilagoditev spletnih strani knjižnic za vizualno ovirane uporabnike in priročniku »Storitve za 
uporabnike s posebnimi potrebami v e-okolju«. 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

 redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK 

 v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK nadaljevanje v letu 2012 začete pilotne izvedbe 
»Prostorske analize knjižnične mreže na primeru mreže Mestne knjižnice Ljubljana«, ki bo služila 
kot model za izvedbo nadaljnjih prostorskih analiz za mreže območij slovenskih OOK. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja projekte, ki jih preko 
sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes razširja na uporabnike 
osrednjeslovenskega območja: 

 Model beleženja posredovanih informacij 

 Aplikacija za izterjavo gradiva na dom 

 Knjižnica za družine 

 Strategija pridobivanja sponzorjev 

 Knjižnica in socialna omrežja 

 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz 

 Spremljanje prireditev in izobraževanj 

 Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami 

 Informacijska točka e-gradiv javnih oblasti 

 Katalog znanj s področja IKT 

 Sistem za upravljanje informacijske varnosti 

 E-priročnik za pripravo strateškega načrta 

http://www.mklj.si/gradivo/novosti
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 Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov 

 Uvajanje videoiger v knjižnico 

 Mesto bere 

 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi 

 Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

 Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si (priloga 7) 

 Dan spominov – »Collection Day« v MKL (priloga 8) in Knjižnici Logatec 

 Poletavci – poletni bralci (v letu 2012 so pri projektu MKL sodelovale že tri knjižnice območja) 

 Točke vseživljenjskega učenja – predstavitev projekta Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske 
urbane regije je v prilogi 9 in sodelovanje pri pripravi brošure o projektu: Učeča Ljubljanska urbana 
regija (priloga 10) 

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) 

 sodelovali smo pri obeležitvi 10-letnice sprejema Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah 

 sodelovanje pri pripravi Strategije OOK do leta 2020 

 sodelovanje pri pripravi metodologije za popis oz. evidentiranje zbirk domoznanskega gradiva 

 sodelovali smo v testnem obdobju priprave poslovnega modela za izposojo elektronskih knjig v 
slovenskih splošnih knjižnicah – Biblos Lib, tako s pripravami teoretičnih kakor tudi izvedbenih 
izhodišč. 

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 11) 

 analiza nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2012 

2.5 razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

Sodelovanje z OOK in knjižnicami območja pri pripravi akcijskega načrta pristojnemu ministrstvu glede 
IKT opreme - na ravni sistemskih administratorjev OOK v delovni skupini za pripravo strokovnih 
izhodišč sodeluje tudi predstavnik MKL. 

2.6 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 odvisno od dinamike vodenja projekta s strani 
Centra za razvoj knjižničarstva pri NUK. 

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 569 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 38 strokovnjakov. 

 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz, 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2013 (druga polovica šolskega leta 2012/2013 in 
prva polovica šolskega leta 2013/2014) nas je obiskalo 120 skupin iz 7. razredov OŠ (2.633 
osnovnošolcev) in 143 skupin iz 1. letnikov SŠ (3.965 srednješolcev). 

 pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« so ponovno uspešno sodelovale štiri knjižnice 
območja. 

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/Uceca_LUR.pdf
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/Statisticni_podatki_OSR_in_indeksi_2011-2012.xlsx
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2.9 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju 

Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami (priloga 12). 
 
Za leto 2013 posebej izpostavljamo: 

 predstavitev implementiranih rešitev na 10. okrogli mizi o knjižničnih storitvah za osebe s posebnimi 
potrebami z naslovom „Osobe s posebnim potrebama u knjižnici u novom informacijsko-
tehnologijskom okruženju“, Gradska knjižnica Zagreb, september 2013 in 

 izvedba 12 delavnic po 2 uri z naslovom »Gibi govorijo« za učenje uporabnikov knjižnice s področja 
kretanja 

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. 

 Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami na področju 
delovanja domoznanskega portala Kamra – predsedovanje nadzornemu odboru. 

 Udeležba na sestankih in delavnicah koordinacije območnosti v NUK-u (koordinatorjev območnosti, 
informatikov in domoznancev). 

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 2013 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. 
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. 
Za leto 2013 je bila predvidena izvedba analize knjižnične mreže splošnih knjižnic 
osrednjeslovenske regije s pomočjo GIS orodij v sodelovanju z mag. Gorazdom Vodebom iz 
CeZaR pri NUK. Pripravljena so bila tehnična izhodišča za izvedbo analize, ki se bo podaljšala v 
leto 2014. 
Knjižnice regije smo v letu 2013 še posebno obširno obveščali o novi programski platformi za 
izposojo elektronskih knjig Biblos Lib, saj je bila MKL ena izmed desetih knjižnic, ki so sistem 
preizkušale že v testnem obdobju do poletja 2013. 
Pripravljen je zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja  s primerjavo kazalcev uspešnosti 
delovanja splošnih knjižnic na območju v letu 2012 (kazalci temeljijo na izboru kazalcev, ki jih je v 
letu 2013 oblikoval Center za razvoj knjižnic pri NUK v okviru BibSist-a, dostopni na spletnem 
naslovu: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci). 
Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih 
znanj. 
V okviru sodelovanja v projektu Europeana Awareness sta bila uspešno izpeljana posebna 
dogodka »Dan spominov (Collection Day)« v MKL (Slovanski knjižnici) in Knjižnici Logatec, kjer 
smo zbirali dokumente in predmete iz obdobja prve svetovne vojne ter zapisovali z njo povezane 
zgodbe. Objavljene so na portalu Europeana in Kamri.  
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju 
slovenskega splošnega knjižničarstva, izvajamo odmevne (tudi nacionalne) projekte. 
V letu 2013 so pri projektu MKL Poletavci ponovno zelo uspešno sodelovale štiri knjižnice 
območja – Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Litija in Cankarjeva knjižnica Vrhnika. 
Sodelovalo je 888 otrok, od tega kar četrtina (222) iz knjižnic območja. V letu 2012 je bilo vseh 
Poletavcev skupaj 580 (od tega v MKL 438), v letu 2011, ko pri projektu še niso sodelovale 
knjižnice območja, pa 371. 

 

 

http://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci
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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. Razposlali smo 695 dopisov po klasični pošti in cca 150 po e-pošti za neformalno 
nabavo domoznanskega gradiva (poslali v času med 26. 4. in 6. 5. 2013), dopisi so vsebovali tudi 
informativno zgibanko NUK glede obveznosti pošiljanja OI v NUK, tako da smo s tem opravljali 
obveščanje. Povratnih informacij o zavezancih za OI, ki bi jih posredovali v NUK, pa ni bilo. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o 
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi 
določili. 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

 Predstavitev v okviru Dneva zbiranja spominov na prvo svetovno vojno (Ljubljana in Logatec), ki je 
prispevalo tudi kot večjemu povezovanju s sorodnimi kulturnimi institucijami na vsebinski in 
organizacijski ravni. 

 Predstavitve na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, Študentski Areni in Dnevu MKL. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

Pričeli smo s postopki za popis lokalnih glasil po območjih OOK; izdelava bibliografije, možnost 
vključitve zamejskih glasil. Priprava metodologije in izvedba bo zaključena v roku dveh let. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

V letu 2013 smo v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL kreirali in popravili 1.234 domoznanskih normativnih zapisov. 

3.7 izvajanje digitalizacije 

Projektov digitalizacije v letu 2013 nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov digitalizacije 
z razpoložljivimi sredstvi za naloge območnosti ni bilo moč podpreti. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

Vsebinski plan Kamre za leto 2013 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. V pomoč pri pripravi zgodb na portalu Kamra knjižnicam 
Osrednjeslovenskega območja služi tudi strojna oprema, ki je bila v preteklih letih kupljena iz 
sredstev OOK. 
Projektov digitalizacije v letu 2013 nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov 
digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge območnosti ni bilo moč podpreti, sklop 
digitaliziranih domoznanskih vsebin, pridobljenih na obeh dnevih zbiranja spominov na 1. 
svetovno vojno, pa nam je služil tudi kot osnova za pripravo zgodb na portalu Kamra. 
Kljub dejstvu, da v letu 2013 Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica ni 
izvajala posebnih projektov digitalizacije, se je število objavljenih digitalnih dokumentov in 
skenogramov na portalu dLib.si povečalo, predvsem na račun objav posameznih sklopov izvorno 
digitalnih vsebin in kompletiranja posameznih korpusov. 
Naloge, vezane na ravnanje z obveznim izvodom so usklajene s priporočili in navodili nacionalne 
knjižnice in tudi potekajo v sodelovanju tako z NUK, kakor tudi ostalimi strokovnimi službami. 
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4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo 
uradnih publikacij s svojega 
območja? 

DA           NE 

                 

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega 
gradiva? 

DA           NE 

                 

4.3 Ali hranite za območje OOK 
pomembno gradivo, izločeno iz 
splošnih knjižnic na območju 
OOK? 

DA           NE 

                

4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status 
kulturnega spomenika 
regionalnega pomena? 

DA           NE 

                 

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. Matična knjižnica Kamnik (število poslanih seznamov: 4) 

2. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (število poslanih seznamov: 1) 

3.  

SKUPAJ: 5 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 priloge

3
: 

 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK 

 
 
 
 
 

Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
11. 2. 2014   
 
 
 
 
 

                                                      
3
 K poročilu obvezno priložite izpolnjene zgoraj navedene obrazce. 
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Posebne priloge
4
 (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 

                                                      
4
 V nadaljevanju lahko opišite posamezne projekte (npr. digitalizacijo…). 



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

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 1.161 1.161

serijske publikacije 652 652

neknjižno gradivo 186 186

skupaj 1.999 1.999

monografske publikacije 36 36

serijske publikacije 36

neknjižno gradivo

Podatkovne zbirke 5 5 5

- od tega podatkovne zbirke:

- nabavljeni iz sredstev območnosti, dostopni z lokacij knjižnic širšega območja 5 5 5

- nabavljeni iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega 

območja izven lokacije knjižnic

5 5 5

Skupaj 77 5 41
SKUPAJ A + B 2.076 2.040

A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki

monografske publikacije 1.080 81

serijske publikacije 593 59

neknjižno gradivo 132 54

skupaj 1.805 194

monografske publikacije 2 34

serijske publikacije

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 5 36
SKUPAJ A + B 1.810 36

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana
Številka pogodbe: 3330-13-754006

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2013

B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

B. NAKUP

7.2.2014 Priloga_1_Poročilo_OOK_2013.xlsx 1/3



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

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 4.482

- delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!

- štev. izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 220.402

- število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 

knjižnicam širšega območja (aktiva) -
- število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji med 

osrednjimi knjižnicami širšega območja (aktiva) - financiranih iz sredstev OOK 367
- število kopij dokumentov, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 

knjižnicam širšega območja (aktiva) -
- število kopij dokumentov, posredovanih po medknjižnični izposoji med 

osrednjimi knjižnicami širšega območja (aktiva) - financiranih iz sredstev OOK -
- število elektronsko posredovanih dokumentov osrednjim knjižnicam širšega 

območja (aktiva) 39

- število elektronsko posredovanih dokumentov med osrednjimi knjižnicami 

širšega območja (aktiva) - financiranih iz sredstev OOK -

skupaj aktiva 220.808
SKUPAJ izposoja in posredovanje 230.251

- uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, ki jih knjižnica gradi sama - 

število sej

- od tega število vpogledov v biografske podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi 

sama ali v sodelovanju z knjižnicami na območju -

- število gesel v biografski podatkovni zbirki na dan, 31.12., ki jih OOK gradi sama 

ali v sodelovanju z knjižnicami na območju -

-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu dLib.si - število vpogledov v 

vsebino 312.837

-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu Kamra - število sej 60.791

- uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo - število sej 20.958
    - od tega:  s širšega območja izven lokacij knjižnic - število sej 3.971
   - od tega: s širšega območja izven lokacij knjižnic - število uporabnikov 558
Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih v prostorih knjižnice 9.443

- uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - število dostopov do servisa - število sej  

(celo območje)  320

- uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - število vpogledov v vsebinske enote 

(prevzem)(izposoja e-knjig) (celo območje) 205

- uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Bilos) - število dostopov do servisa - 

število sej  (celo območje)  -

- uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos) - število prenešenih dokumentov 

s časovno omejitvijo (izposoja e-knjig) (celo območje) -

Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 0
Indeks prirasta #DEL/0!
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

2.  Strokovna pomoč knjižnicam na območju OOK

število število ur

2.1 tematska svetovanja za območje OOK 153 988

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območjuOOK 164 43

2.1.2 promocija območnosti 9

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 2 450

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 17

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 5

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 6

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 50

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 

277 1.482 [vnesite 

število 

udelež.] 8055

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 30

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 3 150

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]  

845 poštnih 

obvestil

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]  1234

3.7 Izvajanje digitalizacije [število 

projektov] 0

3.8 Javna dostopnost digitaliziranih vsebin
skupaj prirast 

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje
88.792 409

- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 

območje
192.153 885

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje
327 100

- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)   na KAMRI za 

območje 3.792 740

4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva z območja

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot

SKUPAJ: 5 4.403

Datum: 11. 2. 2014

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
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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 MK Drugi viri SKUPAJ 

Stroški dela 27860,39 20759,39 48619,78 48619,78

EPZ - delež skupnega obsega ur (%) 50,00 50,00 100,00 100,00

Število oseb, ki opravljajo naloge 1 1 2 2

Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 17230,00 17230,00 17230,00

Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva 17230,00 17230,00 17230,00

Programski materialni stroški digitalizacije 0,00 0,00

Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 214,57 214,57 214,57

Stroški medknjižnične izposoje 22,65 22,65 22,65

Drugi programski materialni stroški 450,00 163,00 613,00 613,00

Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 34932,65 28237,96 20759,39 0,00 66700,00 0,00 66700,00

Datum:                                                                           Žig: Odgovorna oseba:

11.2.2014 mag. Jelka Gazvoda

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3330-13-754006

** Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.



Priloga 1:  Program izobraževanja »Priprava e-gradiv in učnih pripomočkov« 

 
 

  



 
Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja.« 

 
 
Projekt:  Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v 

izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 
Aktivnost:  Usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo 
Naloga:  Programi spopolnjevanja andragoških delavcev v skladu z 

aktualnimi potrebami 
 
Program:  PRIPRAVA E-GRADIV IN UČNIH PRIPOMOČKOV  
 
 

Ljubljana, januar 2013 
 
 
Spoštovani! 
 
Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je v zadnjih dvajsetih letih močno 
vplival na to, kako si organiziramo delo, preživljamo prosti čas, pridobivamo želene 
informacije, kako pripravljamo in uporabljamo najrazličnejše pripomočke in orodja na 
delovnem mestu in tudi v izobraževanju. Zato si danes težko predstavljamo sodobno 
izobraževanje brez kombinacije s sodobnimi tehnološkimi orodji. V zadnjih letih se 
pospešeno razvija e-izobraževanje, z njim pa se razvija in širi ponudba spletnih oz. e-
gradiv. E-gradiva so ravno zaradi kombinacije besedil, slik in multimedijskih 
elementov zelo interaktivna in zanimiva za uporabnika, vendar pa predstavljajo 
izključno pripomoček pri izobraževanju in ne nadomeščajo tradicionalnega 
izobraževanja. 
 
Program Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov smo zasnovali na 
osnovi enodnevnega programa z naslovom Kako pripraviti gradiva za samostojno 
učenje, ki smo ga v letu 2010 izpeljali za strokovno osebje v središčih za samostojno 
učenje. V evalvaciji izpeljanega programa so udeleženci izrazili željo in potrebo po 
dodatnem oz. dopolnilnem znanju o pripravi e-gradiv in gradiv za samostojno učenje. 
 
Vabimo vas, da se udeležite dvodnevne delavnice, ki bo potekala 30. in 31. 
januarja 2013 med 9. in 16.15 uro v seminarski sobi Andragoškega centra 
Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana (2. nadstropje).  
 
Na delavnici boste spoznali vlogo kognitivizma v spoznavnih procesih učenja, vlogo 
konstruktivistične pedagogike kot temelj aktivnega samostojnega učenja, temeljne 
značilnosti samostojnega učenja in njegovih virtualnih oblik, različna e-gradiva in 
gradiva za samostojno učenje, analizirali boste spletno učilnico z vidika komunikacije 
in doseganja pedagoških ciljev v virtualnem učnem okolju, spoznali prednosti in 
omejitve rabe e-gradiv, se seznanili s pripravo e-gradiv, spoznali različne 
odprtokodne in komercialne programe za izdelavo gradiv ter izdelali e-gradivo s 
programom eXe.  
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Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja.« 

 
Program Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov sodi med programe 
izobraževanj v mrežah izobraževanja odraslih in je ovrednoten z 1 točko. Ob 
izpolnjevanju pogojev, ki jih program predvideva, boste prejeli potrdilo Ministrstva za 
šolstvo in šport o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju.  
 
Izvedbo programa v celoti sofinancirata Ministrstvo RS za šolstvo in šport in 
Evropski socialni sklad, zato je udeležba na dvodnevni delavnici za vas brezplačna.  
 



Priloga 2:  Program dogodka »April v MKL 2013: Mestna knjižnica Ljubljana 
inovativno za vas« 

 

  



  

 

Učni center Mestne knjižnice Ljubljana vabi na 

April v MKL 2013: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas 

torek, 16. 4. 2013, od 11. do 15. ure, 

dvorana, 3. nadstropje MKL, Kersnikova 2, Ljubljana 

 

Na dogodku bodo združene predstavitve novih in splošno uporabnih rešitev iz Mestne knjižnice 

Ljubljana. Prestavitve bodo izhodišče za nadaljnje sodelovanje pri uporabi in razvoju storitev ter 

njihovem prenosu v druge knjižnice. Poudarek je na možnosti udeležbe na izobraževanjih v okviru 

Učnega centra MKL. 

 

Program predstavitev: 

 

Dogodek je namenjen direktorjem knjižnic in njihovim sodelavcem, odgovornim za posamezna 

predstavljena področja izobraževanja. 

 

 

Izpolnjeno prijavnico, ki se nahaja v prilogi, pošljite na ucni.center@mklj.si najkasneje do ponedeljka, 

15. aprila 2013. Udeležba na dogodku je brezplačna. 

11.00–11.15 Predstavitev programa in pozdravni nagovor  

 

Mag. Jelka Gazvoda 

Simona Resman  

11.15–11.45 Prenova spletne strani MKL  Mag. Irena Bezlaj 

Aleš Jamšek 

Mag. Aleš Klemen 

11.45–12.00 Model beleženja informacij v MKL Simona Resman 

12.00–12.30 Razvoj IKT tehnologije v knjižnici 

- Brezžična omrežja   

- Infoterminali 

- Registracija delovnega časa, elektronske 

ključavnice, brezkontaktne kartice 

- Elektronske vpisnice 

Miha Žitko 

12.30–13.00 Razprava  

13.00–13.30 Odmor s kavo  

13.30–13.45 Uporaba brezplačnih spletnih orodij Mag. Aleš Klemen 

13.45–13.55 Strategije iskanja knjižničnega gradiva Mag. Mateja Ločniškar Fidler 

13.55–14.05 S klikom iz kataloga MKL do izbranih oddaj RTV SLO Mag. Mateja Ločniškar Fidler 

14.05–14.20 Iskanje po spletnih virih in bazah Mag. Marijan Špoljar 

14.20–14.35 Razprava  

mailto:ucni.center@mklj.si
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April v MKL 2013

Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas

Program predstavitev

11.00–11.15 Predstavitev programa in pozdravni nagovor Mag. Jelka Gazvoda
Simona Resman 

11.15–11.45 Prenova spletne strani MKL Mag. Irena Bezlaj
Aleš Jamšek, Aleš Klemen

11.45–12.00 Model beleženja informacij v MKL Simona Resman
12.00–12.30 - Brezžična omrežja  

- Infoterminali

- Registracija delovnega časa, elektronske 
ključavnice, brezkontaktne kartice

- Elektronske vpisnice

Miha Žitko

12.30–13.00 Razprava

13.00–13.30 Odmor s kavo
13.30–13.45 Uporaba brezplačnih spletnih orodij Mag. Aleš Klemen

13.45–13.55 Strategije iskanja knjižničnega gradiva Mag. Mateja Ločniškar Fidler
13.55–14.05 S klikom iz kataloga MKL do izbranih oddaj RTV

SLO
Mag. Mateja Ločniškar Fidler

14.05–14.20 Iskanje po spletnih virih in bazah Mag. Marijan Špoljar

14.20–14.35 Razprava

Nova spletna stran
Mestne knjižnice Ljubljana

April v MKL, 16. 4. 2013

mag. Irena Bezlaj

Potek prenove

• 13. 01. 2011: sprejet sklep o ustanovitvi delovne 
skupine za prenovo spletne strani

• 19.1.2011: zaposlena urednica spletnih strani

• 12. 5. 2011: koncept prenove spletne strani 
predstavljen in sprejet na kolegiju, začnemo 
pripravljati in urejati vsebine

• 19.01.2012: objavljen razpis za zunanjega 
izvajalca prenove spletne strani

• 30. 3. 2012: Izbran izvajalec: Spletodrom

• 22.5.2012: Na kolegiju potrjena grafična predloga

16. april 2013

Načrt ocenjevanja ponudbe

• Ponudbena cena – 30%

• Estetska vrednost – 20%

• Razumevanje, prilagajanje, nadgradnja –
20%

• Kreativnost – 15%

• Izkušenost in kakovost referenc – 10%

• Čas izvedbe – 5%

• Skupaj – 100%

Potek prenove

• Postavljanje spletne strani

• 19. 2. 2013: sestanek DS za prenove spletne 
skupine in SDU: popravki spletne strani

• 14. 3. 2013: predstavitev na kolegiju

• 15. 3. 2013: začetek testnega obdobja za vse 
zaposlene MKL + začetek promocije

• 2. 4. 2013: javna objava spletne strani MKL

• V nadaljevanju: izobraževanje urednikov, redno 
spremljanje statistik (Google Analytics), nadgradnja

Ob prenovi smo morali urediti/urejamo 
tudi:

• Ureditev arhiva fotografij na ravni MKL.

• Ustanovitev delovne skupine za 
promocijo gradiva.

• Urejanje navodil glede objavljanja 
fotografij obiskovalcev prireditev in 
knjižnic (upoštevajoč Zakon o varstvu 
osebnih podatkov).

Sodelavci v projektu

1. Ožja delovna ekipa: Irena Bezlaj, Aleš 
Jamšek, Aleš Klemen, Erika Pečnik, 
Spletodrom

2. Širša delovna ekipa: člani DS prenove 
spletne strani

3. Vsi sodelavci v projektu: vključenih vsaj 
50 zaposlenih
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Kaj smo želeli s prenovo doseči?

• Večanje prepoznavnosti MKL in njenega 
gradiva, servisov, dejavnosti F

• Se približati vsem ciljnim skupinam

• Biti vzor drugim knjižnicam in kulturnim 
ustanovam

• Lasten razvoj projektov in dejavnosti

• Interaktivna in intenzivna raba spletne 
strani

O strani

• Domača stran Mestne knjižnice Ljubljana je 
pripravljena s pomočjo odprtokodnega sistema 
za upravljanje vsebin Joomla verzije 2.5.9 in 
joomlinim dodatkom za organiziranje 
vsebin K2 verzije 2.6.5.

• Operacijski sistem: openSUSE Linux

• Spletni strežnik: Apache 2.2.15

• Sistem za upravljanje podatkovne baze: MySQL

• Skriptni jezik: PHP 5.3.3

Kaj je novega?

• Prenovljena grafična podoba

• Optimizirani meniji in struktura

• Posodobljene vsebine in fotografije

• Aplikacije in uporabna orodja

• Spletna stran dostopna na mobilnih
napravah in tablicah

• Prilagoditev za slabovidne in 
disleksike

Prenovljena grafična podoba

Optimizirani meniji in struktura

• Naslovna stran

• Starostne skupine:
– Otroci, Mladi, Odrasli, Starejši

• Podstrani:
– Virtualna knjižnica, Ljubljanske zgodbe

Posodobljene vsebine in fotografije

• Skupaj več kot 250 urejenih ali novo 
napisanih člankov

• Na novo izbrane, urejene in naročene 
fotografije

• Primeri:
– Zgodovina

– Statistika

– Literarne nagrade

Prilagoditev za slabovidne in disleksike

• 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

Prilagoditev za slabovidne in disleksike

Prilagoditve na podlagi:

• Priročnika storitev za uporabnike s 
posebnimi potrebami v elektronskem 
okolju (2011) in 

• študije Prilagajanje spletnih strani za 
uporabnike s senzornimi težavami (2012) 
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Aplikacije in uporabna orodja

• Priporočamo

• Prireditve

• Spletne razstave

• Newsletter

• RSS

Promocija

• Odštevanje do nove

• Obveščanje po adremi

• Tiskovine: kazalke, plakati

• Infogalerije po knjižnicah

• Socialna omrežja

• Predstavitve med zaposlenimi

• Video navodila za uporabo strani

• QR kode med policami: priporočamo

• Mediji

Hvala za pozornost!

irena.bezlaj@mklj.si

ales.klemen@mklj.si

ales.jamsek@mklj.si

Aplikacija za beleženje informacij

April v MKL, 16. 4. 2013

Simona Resman
mag. Marijan Špoljar
Primož Šibau

Priprava aplikacije

Delovna skupina:

• Simona Resman

• Marijan Špoljar

• Primož Šibau

• Niko Praznik

• Katarina Seliger

• Irena Stefančič

Zakaj beležiti informacije?

Posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva je kot 
brezplačna osnovna storitev opredeljeno v 2. in 8. členu 
Zakona o knjižničarstvu.

Zakaj beležiti informacije?

V knjižnici smo navajeni, da beležimo članstvo, obisk, 
prirast, zalogo in odpis gradiva, izposojo gradiva, število 
prireditev in izobraževanj, uporabo računalnikov. 

Ne beležimo pa najbolj pomembnega strokovnega dela 
vsakega bibliotekarja informatorja – to je posredovanje 
informacij o gradivu in iz gradiva. 

Metodologija

Za beleženje smo izbrali šest tednov:

• Tri tedne z visoko frekvenco izposoje (med 120.274 in 
98.011 izposoj na teden)

• Dva tedna s srednjo frekvenco izposoje (med 95.549 in 
90.108 izposoj na teden)

• En teden z nizko frekvenco izposoje (med 88.792 in 
77.406 izposoj na teden)

Ustrezne tedne v letu določimo na podlagi pregleda statističnih podatkov STA901 –
tipični delovni teden – izposoja za obdobje treh let.

Vsako leto se zajema iste tedne v vseh treh kategorijah, saj tako postanejo podatki skozi 
leta primerljivi.

Zakaj aplikacija?

Aplikacija omogoča: 

• Zabeležiti informacijo v čim krajšem času (povprečno 10 
sekund na informacijo) prek izbora ključnih elementov.

• Učinkovito zajemanje podatkov.
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Elementi beleženja informacij

• Način posredovanja informacij (osebno, po telefonu, 
prek e-pošte).

• Čas, ki je potreben za posredovanje informacije. 

• Delitev informacij po vsebini (UDK skupine).

• Delitev informacij glede na namembnost gradiva (za 
odrasle, za mladino).

• Realizirane (iz lastnega gradiva, iz drugih virov) / 
nerealizirane informacije.

Beleženje informacij

• Člani DS smo na petih srečanjih vsem informatorjem 
predstavili delovanje aplikacije.

• V letu 2012 smo izvedli testiranje beleženja informacij v 
dveh tednih v celotni mreži knjižnic MKL.

• V Programu dela  MKL 2013 smo določili šest tednov in 
prvo beleženje izvedli od 18. do 23. februarja.

Beleženje internega dela

Poleg beleženja posredovanih informacij aplikacija 
omogoča tudi beleženje internega dela:

• Čas opravljanja internega dela.

• Vrste internega dela (iz opisa del in nalog za 
bibliotekarje).

Vrednotenje informacij

• Beleženje informacij ni vrednotenje informacij.

• Kako kvalitetne in relevantne so informacije lahko 
povedo samo naši uporabniki prek odgovorov iz 
anketnega vprašalnika o kvaliteti posredovanih 
informacij.

Aplikacija 

Zajemanje podatkov – 1. beleženje 2013

št. uporabniških imen 122
vsi dogodki 8.511
informacije 7.600
interno delo 911

povprečno trajanje (sek) informacije 217
povprečno trajanje (min) informacije 0:03:37

realizirano

lastno (1) 7.310
tuje (2) 65
lastno+tuje (3) 55
nerealizirano (0) 170

način informiranja
osebno (1) 6.634
telefon (2) 500
email (3) 466

tip gradiva
mladina (1) 2.023
odrasli (2) 5.425
mladina + odrasli (3) 152

COBISS
izposoja /c/ 72.320
obisk /c,r,o/ 20.563

Kako do aplikacije? 

OSNOVNI STROŠKI

Prilagoditev aplikacije za različne IS v 
knjižnicah

80 ur

Namestitev aplikacije in testiranje 8 ur

Izobraževanje 10 ur

Reševanje težav 10 ur

Skupaj 108 ur (1.400,00 eur)

SPREMENLJIVI STROŠKI

Vzdrževanje aplikacije

Nadgradnja aplikacije

Kontakti 

Primož Šibau

primoz.sibau@mklj.si

Marijan Špoljar

marijan.spoljar@mklj.si

Simona Resman

simona.resman@mklj.si

Razvoj IKT tehnologije v knjižnici

April v MKL, 16. 4. 2013

Miha Žitko
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Brezžična omrežja

Miha Žitko, Oddelek za informatiko

Zgodovina

• 2006 – prvi dostop do brezžičnega omrežja za 
člane knjižnice

• 2007 - prvo brezžično omrežje z možnostjo 
prijave s člansko številko knjižnice

• 2009 - prijava na razpis MVZT ter nakup opreme 
za vzpostavitev Libroam/Eduroama v območnih 
knjižnicah

• 2012 – nakup in vzpostavitev omrežja v vseh 
krajevnih knjižnicah

Potrebna oprema

• Dobra internetna povezava (souporaba z 
ostalimi servisi knjižnice)

• L3 stikalo

• Cisco dostopna točka

• Strežnik za vzpostavitev radius strežnika

Omrežja v knjižnici

V Mestni knjižnici Ljubljana so dosegljiva 
naslednja omrežja:

• Libroam

• Eduroam

• MKLJ

• MKLJ support

Brezžični omrežji Libroam in Eduroam

• Omrežje Libroam je knjižnicam prilagojeno 
omrežje Eduroam

• Eduroam je vseevropsko brezžično 
omrežje namenjeno izobraževalnim in 
raziskovalnim sferam

• Prijava v omrežje Libroam je mogoča 
vsem članom splošnih knjižnic (s pomočjo 
članske številke in COBISS gesla -
akronim_knjižnice.xxxxxxx@libroam.si)

Brezžični omrežji Libroam in Eduroam

• Dobro za uporabnika:
– hiter dostop do interneta

– po prvi prijavi omrežje deluje brez potrebe po ponovni 
prijavi

– omrežje ni omejeno s požarnim zidom, uporabnik ima 
dodeljen javni IP naslov

• Slabo za uporabnika:
– zelo zahtevna prva prijava zaradi varnosti in različnih 

zahtev operacijskih sistemov – velikokrat potrebna 
pomoč knjižničarja ali informatika

Brezžični omrežji Libroam in Eduroam

• Dobro za knjižnice:
– Statistika uporabe interneta

– Odgovornost pri uporabi interneta na strani 
uporabnika, saj je iz zapisov razvidno, kdo je 
uporabljal določen IP ob določenem času

• Slabo za knjižnice:
– Uporabnikom je potrebno pomagati ob prijavi, 

potrebno je izobraževanje kadra

Statistika omrežij Libroam in Eduroam
v MKL

• Omrežje uporablja 4.393 članov knjižnice

• V zadnjem letu 926 novih uporabnikov

• V zadnjem letu 159.735 prijav na omrežje

MKLJ

• brezžično omrežje je namenjeno dostopu 
do interneta za opremo v lasti MKL

• omogoča dostop do spleta ter 
informacijskega sistema (službenih 
dokumentov, poštnega strežnika ipd):
– prenosnim računalnikom,

– tablicam

– pametnim telefonom
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MKLJ varnost

• omogoča dostop le službenim napravam, 
naprave se prijavijo v isto omrežje kot 
ostali službeni računalniki,

• prijava omogočena le z domenskim 
uporabniškim imenom in geslom in 
certifikatom

Brezžično omrežje MKLJ support

• odprto brezžično omrežje, z omejenim 
dostopom do svetovnega spleta

• ob prijavi uporabniku vsili spletno stran s 
predstavitvijo in navodili za prijavo v 
brezžično omrežje Libroam ter dostop do 
navodil in namestitev na spletnih straneh 
www.libroam.si in www.eduroam.si

• Navodila so tako dostopna na vseh 
napravah, ki omogočajo omrežje libroam

Brezžično omrežje MKLJ support

Brezžično omrežje MKLJ support

• Uporabno tudi za dostop do e-knjig v 
projektu Biblos
– za nudenje pomoči uporabnikom pri uporabi 

naprav za branje e-knjig

– povezava bralnikov na internet za nalaganje 
gradiva

Infoterminali

Miha Žitko, Oddelek za informatiko

Zgodovina brskanja po katalogu

• z uvedbo avtomatizirane izposoje so bralci 
dobili možnost brskanja po online katalogu

• do 2009 je bilo brskanje po katalogu 
možno preko VT terminalov

• po 2009 dostop možen le preko spletne 
strani COBISS/OPAC na osebnih 
računalnikih

Težave s katalogi

• Dostop do COBISS/OPACa na osebnem 
računalniku prinese težave:
– uporabniki so računalnike „zlorabljali“ za 

brskanje po spletu in ovirali uporabnike, ki se 
želeli uporabljati katalog.

– Uporabniki so občasno zaprli spletni 
brskalnik, za omogočanje ponovne uporabe je 
bila potrebna intervencija zaposlenih

Info terminal

• V MKL smo postavili sistem katalogov, ki 
smo jih razširili z dodatnimi 
funkcionalnostmi in poimenovali Info 
terminal

Info terminali

• Poskrbeli smo za rešitev težav, ki smo jih 
zaznali:
– Omejitev dostopa do spleta,

– Namestitev namenskega varnega brskalnika, 
ki ponuja več možnosti omejevanja 
uporabnika,

– Izdelali smo domačo stran Info terminala, ki 
omogoča dostop do spletnih storitev, ki jih 
ponujamo
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Info terminal

Info terminal

• Prednosti:
– Izdelali smo paket za instalacijo na PC – terminal je 

pripravljen za delo v zelo kratkem času, nastavitve 
terminalov so identične

– Omogočanje ali onemogočanje dostopa do 
posameznih spletnih strani je centralizirano s 
pomočjo naprave za blokiranje spletnih strani

– Terminali so v enotnem omrežju, zato jih je preprosto 
upravljati

– Domača spletna stran je preprosta za spreminjanje in 
upravljanje

Info terminal

• Prednosti:
– Vse nastavitve varovane z geslom, uporabnik ne 

more ničesar pokvariti

– Po določenem času neaktivnosti se terminal vrne v 
začetno stanje – prikaže domačo stran

Info terminal

• Slabosti:
– Potreben nakup licence za varen brskalnik

– V primeru spremembe nastavitev je občasno 
potrebno odkleniti in zakleniti terminale

– Zaznavamo težave z javanskimi skriptami na 
novejših spletnih straneh

Registracija delovnega časa, 
elektronske ključavnice, 
brezkontaktne kartice

Miha Žitko, Oddelek za informatiko

Registracija delovnega časa

• V MKL je 230 zaposlenih v 31 enotah

• Beleženje prijav, odjav, malic, službenih in 
privatnih odhodov na papir ter beleženje 
prisotnosti zaposleni bi nadrejenim vzelo 
veliko časa

• Avtomatizirano beleženje delovnega časa 
omogoči preprosto registracijo zaposlenih, 
vsi podatki pa se takoj shranijo v aplikacijo

Registracija delovnega časa

• Poznamo dva načina registracije:
– Prijava na terminal za registracijo s pomočjo 

brezkontaktnega čipa ali kartice

– Prijava preko spletnega vmesnika (v manjših 
enotah)

• Zaposleni imajo pregled nad svojimi 
registracijami, stanjem ur in dopusta

Registracija delovnega časa

• Zaposleni imajo možnost preveriti, če so 
sodelavci prisotni,

• Vodje imajo vpogled v stanje ur in dopusta 
podrejenih,

• Kadrovska in računovodska služba imajo 
možnost vpogleda v podatke in izvoza 
podatkov za lažji obračun plač.

Brezkontaktne kartice in čipi

• Brezkontaktni čip ali kartico s katero se 
zaposleni registrirajo uporabljajo tudi za 
odpiranje prehodov med javnimi in 
službenimi prostori knjižnic
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Brezkontaktne kartice in čipi

• Prednosti elektronskih ključavnic:
– hitrejši prehod med prostori

– manjše številko ključev

– v primeru izgube čipa ni potrebe po menjavi 
vseh ključavnic, blokira se le izgubljeni čip

– vsi prehodi se beležijo, možen je vpogled v 
podatke

Možnosti razvoja

V MKL uporabnikom že izdajamo članske 
izkaznice, ki imajo vgrajeno brezkontaktno
tehnologijo. S pomočjo takih kartic 
uporabnikom lahko omogočimo:

• identifikacijo na knjigomatih,

• dostopa v knjižnico izven delovnega časa 
(npr. vračanje gradiva, dostop do čitalnice)

• dostop do nekaterih prostorov omejimo le 
za člane knjižnice (npr. sanitarije)

Elektronska vpisnica

Miha Žitko, Oddelek za informatiko

Zgodovina

• Ob vpisu je član izpolnil pristopno izjavo 
na katero je vpisal podatke, ki jih knjižnica 
potrebuje za registracijo novega člana. Z 
podpisom izjave se je strinjal, da so 
podatki pravilni in da bo upošteval 
Pravilnik o poslovanju knjižnice 

Zgodovina

• Ob združitvi knjižnic v MKL je v ljubljanske 
knjižnice vpisanih cca 250.000 članov

• Vpisnice teh članov so shranjene v enoti, 
kjer so se člani vpisal

• Ob združitvi baz smo zaradi neaktivnosti 
brisali podatke cca 150.000 članov

• Zaradi ZVOP-1 letno brišemo cca 10.000 
članov.

Težava z vpisnicami

• Ob združitvi smo morali preštevilčiti 
evidenčne številke vseh članov, veliko članov 
je bilo včlanjenih v več enotah, njihovi podatki 
pa so se po konverziji združili

• Ker so se evidenčne številke članov med 
konverzijo spremenile je bilo nemogoče 
ugotoviti katere člane smo brisali in katere 
združili, zato nismo mogli izločiti vpisnic 
brisanih članov

Težave z vpisnicami

• Na enake težave naletimo ob mesečnem 
brisanju neakativnih članov

• Trenutno imamo v MKL cca. 290.000 
papirnatih vpisnih tako aktivnih kot 
brisanih članov.

Rešitev

• Ob uvedbi Urbane kot članske izkaznice v 
MKL smo se odločili, da namesto izločanja 
pristopnih izjav posameznih članov 
uvedemo elektronsko vpisnico in vse člane 
prosimo, da ponovno vpišemo pristopno 
izjavo ob izdaji nove članske kartice. Stare 
izjave bomo arhivirali in čez nekaj let 
uničili.

Elektronsko podpisovanje pristopne 
izjave

Postopek podpisa elektronske vpisnice:

• Član se identificira z osebnim dokumentom in 
na Listek ob vpisu vnese še podatke, ki jih ni 
na osebnem dokumentu

• Podatki iz osebnega dokumenta in listka se 
vnesejo v COBISS

• Sproži se postopek podpisa pristopne izjave 
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Elektronsko podpisovanje pristopne 
izjave

• član preveri, če so vpisani podatki pravilni 
in jih potrdi,

• prebere izjavo o strinjanju s Pravilnikom o 
izposoji in klikne, da se z njo strinja,

• podpiše se na elektronsko tablico in s tem 
zaključi proces,

Elektronsko podpisovanje pristopne 
izjave

• knjižničar stalno spremlja napredek člana 
in ga vodi, po njegovem podpisu pa s 
potrditvijo shrani pristopno izjavo v 
elektronski obliki na podatkovni strežnik

Pregledovanje pristopnih izjav

• Vpisnice se hranijo v PDF obliki na 
podatkovnem strežniku

• Dostop do njih imajo le pooblaščene 
osebe, vpogledi se beležijo

• Vpisnice so najdljive po imenu, priimku, 
evidenčni številki, datumu vpisaF

• Ob brisanju neaktivnih članov se vpisnice 
lahko paketno brišejo

Elektronska vpisnica

Našo rešitev elektronske vpisnice smo 
predstavili IZUMu. Ker jim je bila ideja všeč 
so v plan nadgradenj za leto 2013 vključili 
razvoj programske opreme za podporo 
podpisnih tablic.

Elektronska vpisnica

Idejni načrt razvoja vpisnice vključuje:

- podpisovanje vpisne izjave

- podpisovanje prevzemnic

- sprotni pregled stanja izposojenega 
gradiva in datuma vračila

- izpis dolga, poteka članarine

- obvestila knjižnice

- ipd

Razprava

Odmor s kavo

13.00 – 13.30

Uporaba brezplačnih spletnih orodji

April v MKL, 16. 4. 2013

mag. Aleš Klemen

Orodja za pripravo in obdelavo 
multimedijskih vsebin

• orodja za pripravo in obdelavo multimedijskih vsebin, ter 
upravljanje s vsebinami so v vedno večji meri dostopna 
preko svetovnega spleta

• namenjena tudi uporabnikom, ki niso najbolj vešči 
uporabe zahtevnejših, profesionalnih različic namenske 
programske opreme

• primerna za pripravo multimedijskih vsebin in elementov 
spletnih strani

• izobraževanje uporabnikov in zaposlenih v povezavi z 
dejavnostmi informacijskega opismenjevanja
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Gimp

• Gimp (angl. GNU Image Manipulation Program) 
je odprtokodni računalniški program za 
urejanje grafičnih vsebin

• odlično nadomestilo dražjih 
komercialnih orodji za 
obdelavo slik (Adobe 
Photoshop, CorelDraw, ipd.)

• program se lahko uporablja tudi v prenosni 
(angl. Portable) obliki

Picasa

• Picasa je orodje za pregledovanje, organizacijo in osnovno 
obdelavo fotografij

• dve različici: samostojni (angl. stand-alone) program in 
spletno dostopno orodje (PicasaWeb)

• zaradi možnosti spletne dostopnosti organiziranih slik v 
spletnih mapah lahko služi kot vir za objavo posameznih slik 
ali slikovnih nizov na drugih spletnih virih (predvsem 
družbenih omrežjih)

• povezava z ostalimi Googlovimi storitvami (Gmail, Google+, 
Google Drive)

• teoretična omejitev količine 
shranjenih slik v okviru računa 
Picasa Web Albums – 1 GB

CoolIris

• preprosto orodje za spletno predstavitev slikovnih in 
video vsebin v obliki t. i. 3D galerij

• povezovanje z družbenimi omrežji, ki omogočajo 
shranjevanje multimedijskih vsebin v obliki 
spletnih map (Flickr, Picasa, YouTube, 
drugih omrežji, ki podpirajo RSS)

• prvenstveno namenjeno vdelavi multi-
medijskih vsebin (angl. embeding) na spletnih 
straneh, v zadnjem letu poudarek na všečnem 
prikazu vsebin v okviru namenskih aplikacij za uporabo 
na prenosnih napravah

Družbena omrežja

• učinkovita uporaba družbenih omrežji kot sredstva 
za komuniciranje z javnostjo

• možnost uporabe vsebin iz drugih virov

• cenovno ugodna in ob ustrezni strategiji zelo 
učinkovita pot do ciljnih skupin uporabnikov, ki v 
manjši meri koristijo storitve in vsebine „klasične“ 
knjižnice

• nadgradnja vsebin in storitev „klasične“ knjižnice

• pomembnost razumevanja delovanja in 
komuniciranja preko družbenih omrežji

Facebook

• najbolj poznano in razširjeno družbeno omrežje na svetu

• slovenske splošne knjižnice razumemo pomen „biti tam, kjer 
so uporabniki“

• interaktivni odnos z uporabniki, predvsem pa neuporabniki
knjižnice

• možnost Facebook strani, namenjene 
podjetjem in organizacijam, kar 
omogoča spremljanje statističnih 
podatkov in neomejeno število sledilcev

Twitter

• drugo najbolj razširjeno družbeno omrežje na 
svetu

• manj formalni način komunikacije

• takojšnja odzivnost na uporabniške zahteve 
in vprašanja

• širjenje dostopnosti knjižnice in njenih 
informacij, ki presega odprtost fizičnih 
prostorov knjižnic

Druga omrežja

RSS

• RSS (angl. Really Simple Syndication) je protokol za 
preprosto spletno zlaganje XML datotečnih vsebin za 
sprotno seznanjanje z novimi vsebinami na (predvsem 
novičarskih) spletnih straneh

• „naročanje“ na nove vsebin in njihov preprost 
pregled brez obiska izvorne spletne strani

• možnost pregledovanja več virov (angl. feed) 
hkrati

• združevanje sorodnih virov v vsebinske sklope

• verzija 2.x omogoča tudi pametno „sestavljanje“ različnih 
RSS v kompleksnejše vire

QR kode

• Hitro-odzivna (angl. Quick Response) črtna 
koda, navadno namenjena v oglaševalske in 
promocijske namene

• Uporaba z mobilnimi napravami 
(telefoni, tabličnimi računalniki), ki 
imajo vgrajeno kamero

• Navadno vsebujejo povezavo na 
spletno povezavo, lahko pa tudi besedilo, 
podatke poslovne vizitke ipd. 
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Obvladovanje knjižničnih spletnih vsebin

• knjižnice deloma svoje storitve in vsebine 
prenašajo v spletno okolje

• koristi orodij:
– komunikacija (Facebook, Twitter, RSS)

– hranjenje vsebin (Picasa, Dropbox)

– kreiranje spletnih vsebin (Joomla, blogi)

– objavljanju izvorno digitalnih vsebin (Issuu, Prezi)

– uporaba prepletenih (angl. mashup) storitev, npr. geolociranje z 
Google Maps v okviru CMS orodja Joomla

– analiziranje spletnih vsebin ali v spletnem okolju (Google Analytics, 
1ka)

– podpora izobraževanju (Moodle, Youtube)

– itd...

Dropbox

• Storitev gostovanja podatkov v oblaku

• Omogoča brezplačno shranjevanje do 2 GB 
podatkov

• Sinhronizacija z namenskim in prilagojenimi 
programi in storitvami

• Možnost deljenja vsebin tudi z 
neuporabniki 
storitve

Google Analytics

• brezplačno orodje za podrobno spremljanje 
uporabe spletnih strani in njenih elementov

• spremljanje najpogosteje obiskanih 
podstrani

• izvor obiskovalcev, povprečen čas, ki ga 
preživijo na spletnih straneh

• uporabniški trendi 
• primerno orodje za benchmarking spletnih 

strani knjižnic

1ka – En klik anketa

• Orodje EnKlikAnketa oz. 1ka za izdelavo spletnih anket 
je programska oprema za spletno anketiranje oziroma 
za izdelovanje anket, ki se izvajajo na internetu

• Razvili v Centru za družboslovno informatiko na FDV UL
• Brezplačna uporaba, predvsem za raziskovalne namene
• Združuje tri komponente:

• podpora za razvoj, izdelavo in oblikovanje spletnega 
vprašalnika,

• izvedbo spletne ankete, torej zbiranje podatkov in 
morebitno pošiljanje vabil,

• spletno statistično analizo podatkov in izdelavo 
različnih poročil.

1ka – En klik anketa

Strategije iskanja knjižničnega 
gradiva

April v MKL, 16. 4. 2013

mag. Mateja Ločniškar Fidler

S klikom iz kataloga MKL do 
izbranih oddaj RTV SLO

April v MKL, 16. 4. 2013

mag. Mateja Ločniškar Fidler

Iskanje po spletnih virih in bazah

April v MKL, 16. 4. 2013

mag. Marijan Špoljar

Vsebina delavnice

• Teoretična izhodišča

• Knjižnica 
– COBISS, UDK, Moja knjižnica, Vprašaj knjižničarja

• EBSCOHost

• Svetovni splet
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Viri pri znanstvenem delu 1

• Splošno o virih
– Kompetentni

– Ustrezni

– Primerni (stopnji zahtevnosti)

– Dostopni

– Obvladljivi

– Primarni, sekundarni, terciarni

Viri pri znanstvenem delu 2

• Dostopnost virov ali kje iskati?

• Kritično vrednotenje virov

• Knjižnica kot vir podatkov
– mreža knjižnic, UDK, dostopnost gradiva

• Strategija iskanja

• Drugi viri v knjižnici
– dostop do baz podatkov, dostop na daljavo

• Svetovni splet kot vir podatkov

Uporaba med knjižničarji

• Spodbuda za uporabo
– pri delu z uporabniki (promocija)

– za lastne potrebe (predstavitve, članki)

• E-viri
– EBSCOHost – cena vs uporaba

– informiranje – tudi e-gradivo

– prihranimo bralcu čas (in denar)

• Izobraževanje knjižničarjev

Baze podatkov

• EBSCOhost

• Digitalna knjižnica Univerze v 
Ljubljani (DiKUL) http://dikul.uni-lj.si/

• Digitalna knjižnica Univerze v 
Mariboru (DKUM) http://dkum2.uni-
mb.si/podrocje.aspx

• Dlib – Digitalna knjižnica Slovenije
http://www.dlib.si/

• Europeana http://www.europeana.eu

Druga spletna mesta

• Učenjak Google
http://scholar.google.si/

• Google knjige
http://books.google.com/

• Youtube
http://www.youtube.com/

• Videolectures
http://videolectures.net/

• TEDx
http://www.tedxljubljana.com/

• Coursera
https://www.coursera.org/

Hvala za vašo pozornost!

Razprava

Vabljeni k sodelovanju
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Program za »Dan spletnega anketiranja«, 26.9.2013 

A. Splošni del 

08.30: Prijava, registracija in neformalna srečanja 

09.15: Spletni razvoj spletnega vprašalnika (dr. Vasja Vehovar) 

Razvoj anketnega vprašalnika je teoretsko dobro razdelano področje, bistveno slabša pa je situacija v 

empiričnem in procesnem smislu. Faze razvoja namreč v realnosti potekajo na kompleksne načine, ki so 

razmeroma neraziskani in tudi ne-optimizirani. Proces se odvija preko izdelovanja (številnih) verzij vprašalnikov 

ter njihovega dopolnjevanja, komentiranja, testiranja in izmenjevanja. Pri tem se največkrat uporablja kar 

običajne urejevalnike besedil (MS Word, Google Docs). Presenetljivo, internet na proces razvoja vprašalnikov 

sploh (še) ni vplival, zato poteka danes skoraj povsem enako kot pred 30 leti. Vprašalnik se namreč običajno 

prenese v orodja za spletno anketiranje šele, ko je končan. 

Selitev razvoja vprašalnika na splet zahteva konceptualne, tehnične in uporabniške spremembe kot predpogoj za 

učinkovito povezavo s komentarji, testiranjem, diagnostiko in arhiviranjem. Prehod od urejevalnikov besedil v 

integracijo z orodji za spletno anketiranje poenostavi procese (npr. prepreči izgubljanje oziroma nepreglednost 

komentarjev/verzij) in nudi nove možnosti spremljanja, nadzora in analize, saj so na voljo parapodatki (logi) 

prav vseh sprememb. Prehod odpira tudi nove možnosti optimizacije, on-line diagnostike in interaktivne pomoči, 

kjer je mogoče vključiti sodobne potenciale umetne inteligence, podatkovnega rudarjenja ter jezikovnih 

tehnologij. 

S prehodom pridobijo tako enostavne kot kompleksne ankete; predstavljen bo praktičen primer spletnega razvoja 

enostavnega spletnega vprašalnika.  

Dr. Vasja Vehovar (http://vasja.ris.org) je redni profesor statistike na FDV. Raziskuje družbene vidike 

informacijskih tehnologij ter statistični vidiki anketiranja. S  spletnimi anketami se ukvarja od leta 1996 (projekt 

RIS.org). Vodi projekt osrednjega globalnega spletnega mesta za metodologijo spletnega anketiranja 

(WebSM.org) in razvoj orodja za spletno anketiranje www.1KA.si. 

10.00: Premor 

10.15: Interaktivna seansa o spletnih anketah z dr. Jon A. Krosnickom (v angleškem jeziku) 

Tokratni gost DSA2013 iz tujine je prof. Jon A. Krosnick, ki bo orisal svoje (številne) raziskovalne aktivnosti 

na področju spletnega anketiranja in - podobno kot dr. Mick Couper na DSA2012– odgovarjal na vprašanja 

(Pred tem, 24.9.2013, bo imel na konferenci Methodology and Statistics, Ribno plenarno predavanje "Choosing 

mode of data collection for surveys to maximize data quality"). Njegovo raziskovanje na področju anketne 

metodologije vključuje avtorstvo koncepta "satisficing", ukvarjanje s skalami (posebej Likert), vodenje prvega 

akademskega internetnega panela na verjetnostnem vzorcu v ZDA ter primerjave spletnega načina anketiranja s 

telefonskim in osebnim. Vprašanja za prof. Krosnicka na DSA2013 lahko postavite TUKAJ. 

Prof. Jon A. Krosnick je socialni psiholog, ki se ukvarja s problematiko oblikovanja, spreminjanja in 

učinkovanja stališč, s psihološkimi vidiki političnega obnašanja (posebej okoljskega) ter z metodami anketnega 

raziskovanja. V tem okviru je eden vodilnih raziskovalcev na področju spletnih anket. Zaposlen je v Department 

of Communication, Stanford University, kot Frideric O. Glover profesor za področja komunikologije, političnih 

znanosti in tudi psihologije. Na Stanford University vodi tudi Center za raziskovanje politične psihologije ter 

Poletno šole politične psihologije. Od leta 2009 je tudi član Ameriške akademije znanosti in umetnosti 

(American Academy of arts and sciences).   

11.00: Premor 

B. Srečanje uporabnikov 1KA 

11.30: Uporabniška srečanja (vzporedne sekcije) 

http://vasja.ris.org/
http://www.ris.org/
http://websm.org/
http://1ka.si/
http://comm.stanford.edu/faculty-krosnick/
https://www.1ka.si/c/997/2012/?preid=695
http://conferences.nib.si/AS2013/
https://www.1ka.si/a/27349
http://comm.stanford.edu/
http://comm.stanford.edu/
http://www.stanford.edu/
http://politicalscience.stanford.edu/
http://www.stanford.edu/group/sipp/
https://www.amacad.org/default.aspx
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 Uvajanje v 1KA (Marjana Vrh) 

Delavnica je namenjena osebam, ki imajo minimalne izkušnje z izdelovanjem spletnih anket in tudi sicer niso 

izkušene z računalniškimi aplikacijami. Delavnica se bo izvajala v računalniški učilnici, kjer bodo interaktivno 

predstavljene osnovne funkcionalnosti oblikovanja anketnega vprašalnika, njegove objave in osnovne analize. 

*Delavnica bo potekala v dveh delih s premorom, in sicer od 11.30 do 12.00  in od 12.10 do 12.40. 

Marjana Vrh je diplomantka Družboslovne informatike, ki sodeluje pri pomoči uporabnikov. 

 Pregledna delavnica 1KA (Gregor Čehovin)  

Delavnica je namenjen uporabnikom, ki že imajo minimalne izkušnje z orodjem 1KA, predvsem pa 

uporabnikom, ki imajo izkušnje z drugimi spletnimi orodji ali pa so informacijsko zelo izkušeni in bi želeli 

pridobiti hiter vpogled v nabor funkcionalnosti. Podan bo sistematičen pregled ključnih vidikov 1KA: 

nastavljanje pogojev, oblika (skini/teme), kodiranje, rekodiranje, izdelava grafov, obveščanje, poročila po meri, 

upravljanje email vabil, telefonske ankete, kvizi. 

Gregor Čehovin je diplomant Družboslovne informatike in sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA. 

 Napredne in nove funkcionalnosti orodja 1KA (Andraž Petrovčič) 

Delavnica je namenjena udeležencem, ki so se že seznanjeni z 1KA in jih zanimajo napredne novosti, ki so bile v 

zadnjem letu vključene v to spletno orodje. Predstavljene bodo povsem nove storitve in nadgradnje obstoječih 

funkcionalnosti, povezanih z oblikovanjem vprašalnika ter zbiranjem in analizo anketnih podatkov. Med 

razvojnimi novostmi bodo izpostavljene večjezične ankete, vstavljanje logotipa v temo, pregled registracijskega 

seznama, kombinirana tabela in spletna diseminacija rezultatov. Med nadgradnjami pa komentiranje in 

komuniciranje med uredniki ankete, napredno testiranja vprašalnika, pošiljanje e-poštnih vabil iz lastne domene, 

nastavitve forme in obvestil, oblikovanje prijavnih obrazcev, razbitje podatkov in rekodiranje spremenljivk ter 

oblikovanje poročil po meri ter multitabele. 

Asist. dr. Andraž Petrovčič je predavatelj na FDV, kjer sodeluje pri družboslovnoinformatičnih in metodoloških 

predmetih in je v razvoj 1KA vključen kot svetovalec za uporabniško izkušnjo in zasnovo naprednih metodoloških 

rešitev. Delavnico spletnega anketiranja je vodil tudi na mednarodni konferenci ESRA 2013. 

  

 Interna raba, virtualna domena, lastna inštalacija in integracije (Vasja Vehovar) 

Srečanje je namenjeno organizacijam, ki imajo oziroma jih zanima možnost interne rabe, integracije z 

obstoječimi informacijskimi rešitvami, inštalacija lastne virtualne domene (in s tem status managerja) ali lastne 

inštalacije (in s tem status administratorja) bodisi na strežniku 1KA bodisi na lastnem strežniku. Podan bo 

pregled prednosti in slabosti posamezne rešitve in izmenjane bodo izkušnje uporabnikov. Kot primer zelo 

učinkovite povezljivosti bo kratko predstavljena integracija 1KA z visokošolskim sistemom VIS za potrebe 

visokošolskih evalvacijskih anket. 

12.15: Premor 

C. METODOLOŠKA DELAVNICA    

13.00: Delavnica spletnega anketiranja (Nejc Berzelak)  

Gre za delavnico metodologije spletnega anketiranja, ki bo potekala praktično, v računalniški učilnici. 

Obravnavala bo ključne metodološke vidike v procesu kreiranja spletne ankete. 
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Nejc Berzelak je raziskovalec na FDV in doktorski študent statistike na Univerzi v Ljubljani. Njegovo 

raziskovalno delo se osredotoča na oblikovanje spletnih vprašalnikov, analizo procesa odgovarjanja in učinke 

načina ("mode effect") spletnega anketiranja. Ima bogate izkušnje s tovrstnimi izobraževanji, metodologijo 

spletnega anketiranja predava pri več predmetih na FDV in na samostojnih delavnicah. V letih  2012 in 2013 je 

sodeloval na mednarodni poletni šoli GESIS (Nemčija), skupaj z dr. Couperjem in dr. Lozar-Manfreda. 

15.15: Zaključek delavnice 

 



Priloga 4:  Program izobraževanja »Splošne knjižnice za zdravje občanov: kje 
in kako do kakovostnih zdravstvenih informacij« 

 

  



                                                              
 

 

 

Centralna medicinska knjižnica, Medicinska fakulteta,  

Univerza v Ljubljani, 

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana in 

MKL, Knjižnica Otona Župančiča 

 
 

VABIJO NA TEČAJ 
 

SPLOŠNE KNJIŽNICE ZA ZDRAVJE OBČANOV: 
 

KJE IN KAKO DO KAKOVOSTNIH ZDRAVSTVENIH INFORMACIJ 
 

ki bo v petek, 29. novembra  2013, ob 9.00 
 

v računalniški učilnici Knjižnice Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana 
 

 
Zdravje je naša največja dobrina. Prava informacija, posredovana pravi osebi ob pravem 

času, ima pomemben vpliv na ohranjanje in krepitev zdravja ter uspešno reševanje 

zdravstvenih problemov.  

Danes imamo na svetovnem spletu množico strani in informacij, povezanih z zdravjem, na 

drugi strani pa vse večje število uporabnikov spleta, ki iščejo informacije povezane z 

zdravjem. Prav zato postaja e-zdravstvena pismenost vse pomembnejša, knjižnice pa zaradi 

prostega dostopa do informacij na spletu, poznavanja informacijskih veščin ter povezanosti s 

svojim okoljem, pomemben člen pri pospeševanju zdravstvene pismenosti prebivalstva. 

Informatorji splošnih knjižnic se pogosto srečujejo z vprašanji uporabnikov, ki se nanašajo na 

zdravje. S poznavanjem ustreznih virov in nudenjem dostopa do kakovostnih informacij s 

področja zdravja lahko pomembno prispevajo k pospeševanju zdravstvene pismenosti in 

promociji zdravja ter opolnomočenju posameznika in družbe.  

Z namenom bolje spoznati ponudbo zdravstvenih informacij v ljubljanski regiji in tudi širše, 

informatorje Mestne knjižnice Ljubljana vljudno vabimo na enodnevno delavnico.  

 



PROGRAM TEČAJA 

1. Predstavitev projekta Javne knjižnice za zdravje občanov: »Zdravstveni kotiček« 
(Anamarija Rožić, Nada Tržan-Herman) 

2. Organizacija zdravstvenega kotička v Knjižnici Otona Župančiča, MKL 
(Tomaž Pevec, Tatjana Kodela) 

3. Uvod v iskanje zdravstvenih informacij (Anamarija Rožić) 
a. Referenčni pogovor 
b. Pomen zdravstvene pismenosti 
c. Kakovost zdravstvenih informacij na internetu 
d. Osnove iskanja zdravstvenih informacij 

4. Medicinska terminologija: terminološki slovar (Anamarija Rožić) 
5. Zbirke poljudnih tiskanih in elektronskih zdravstvenih virov CMK:  

Poljudni viri, Zdravje za vse, Društva bolnikov in skupine za samopomoč (Anamarija Rožić) 
6. Iskanje zdravstvenih informacij na spletu (Boža Oberč) 

a. Katalog CMK 
b. Biomedicina Slovenica 
c. MedlinePlus 

7. Zakon o pacientovih pravicah (Nada Tržan-Herman) 
8. Splošno razumevanje podatkov o zdravilih in iskanje informacij o zdravilih na spletu 

(Nada Tržan-Herman) 
a. Slovenski viri: Register zdravil in drugi 
b. Evropski viri: EMA: NHS: Health A-Z (tudi zdravila) 
c. ZDA: NIH, FDA 

9. Predstavitev dejavnosti Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana 
a. Predstavitev Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana (Nives Letnar Žbogar) 
b. Komunikacija z občani (Samo Belavič Pučnik) 

i. Novičke 
ii. Vprašanja občanov 

c. Spletna stran ZZV Ljubljana in spletna stran Zdravi na pot (Kati Rupnik in Samo 
Belavič Pučnik) 

d. Za zdravje udeležencev tečaja in obiskovalcev knjižnice informacije o programih 
DORA, ZORA in SVIT (Nives Letnar Žbogar in Kati Rupnik) 

CILJI TEČAJA 

Slušatelji bodo pridobili naslednja znanja: 

 Vodenje referenčnega pogovora z iskalci zdravstvenih informacij 

 Pomen zdravstvene pismenosti in vloga knjižničarja  pri promociji le-te 

 Ocenjevanje kakovosti zdravstvenih informacij na spletu 

 Pravice pacienta do zdravstvenih informacij 

 Praktična uporaba priporočenih virov za iskanje zdravstvenih informacij in informacij 
o zdravilih 

 Pomen dejavnosti Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana za lokalno skupnost 

 
 



URNIK  

PREDAVATELJI 

mag. Anamarija Rožić, dr.med., Centralna medicinska knjižnica, MF, UL 
mag. Nada Tržan Herman, mag.farm., članica komisije za zastopanje pacientovih pravic pri 
MZZ  
Tomaž Pevec, Knjižnica Otona Župančiča,  MKL 
Boža Oberč, Centralna medicinska knjižnica, MF, UL 
Nives Letnar Žbogar, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 
Samo Belavič Pučnik, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 
Kati Rupnik, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 

INFORMACIJE 

Delavnica je predvsem praktične narave, kjer bodo udeleženci spoznali in uporabljali različne 
informacijske vire, dostopne na svetovnem spletu.  

Udeležba na delavnici je brezplačna. 

Dodatne informacije: Boža Oberč, Centralna medicinska knjižnica,  
e-pošta boza.oberc@mf.uni-lj.si , telefon 01 543 77 33 

 

 

 

 

 

 Vsebina  
  

  9.00 - 9:10 Predstavitev projekta Javne knjižnice za zdravje občanov: »Zdravstveni 
kotiček« 

  9.10 - 9:30 Uvod v iskanje zdravstvenih informacij 
Medicinska terminologija 

  9:30 - 10:20  Zbirke poljudnih virov CMK; 
Društva bolnikov in skupine za samopomoč 

10:20 - 10:50 Odmor 

10:50 - 12:10 Iskanje zdravstvenih informacij na spletu 

12:10 - 12:50 Zakon o pacientovih pravicah 
Splošno razumevanje podatkov o zdravilih in iskanje informacij o 
zdravilih 

12:50 - 13:20 Odmor 

13:20 - 14:50 Predstavitev dejavnosti Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana 

14:50-15:00 Razprava 
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Priloga 5:  Vsebina izobraževanja »Priprava virtualnih razstav« 
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Priprava virtualnih razstav

Simona Resman, Aleš Klemen

Fizična  → Virtualna 
razstava

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 2

Virtualna razstava
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Virtualna razstava
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Prednosti:

� vidnost in prepoznavnost zbirk,

� nič več problemov z razstavljanjem 
redkega in dragocenega gradiva,

� zmanjšanje stroškov priprave razstave,

� virtualna razstava doseže večje število 
ljudi,

� virtualna razstava ni časovno omejena in 
je odprta / dostopna 24 ur na dan. 
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Slabosti:

� ni stika z originalom,

� ogled virtualne razstave ne omogoča   
druženja,

� bojazen, da ljudje ne bojo več obiskovali 
fizičnih razstav,

� obstoječa orodja ne omogočajo beleženja 
obiska za posamezno razstavo. 

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 6
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Priprava virtualne razstave:

� virtualna razstava ni zgolj serija digitalnih 
podob z dodanim kratkim besedilom, 

� virtualna razstava je dinamična, lahko se 
jo enostavno spreminja, dodaja ali 
odvzema vsebine. 
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Komu je namenjena virtualna 
razstava?

� Razstava je komunikacijsko sredstvo, 
usmerjeno na različne skupine javnosti. 

� Virtualna razstava je namenjena širši 
javnosti ali pa je oblikovana za določeno 
ciljno skupino.

� Vključenost prebivalcev s slabšim 
dostopom do kulture lahko povečamo tudi 
z oblikovanjem virtualnih razstav.
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Promocija virtualnih razstav:

� seznam elektronskih naslovov

� promocijski video na spletni strani

� socialna omrežja
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Pomembno za knjižnico:

� Z virtualno razstavo knjižnica uvaja novo 
elektronsko storitev in tako povečuje 
število uporabnikov na daljavo.

� S pripravo virtualne razstave se v knjižnici 
krepijo tudi organizacijska, kuratorska, 
izobraževalna in tehnična  znanja 
zaposlenih.
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Uporabna literatura:

� Klaus Müller. (2002). Going Global: 
Reaching Out for the Online Visitor. 
Pridobljeno s spletne strani: 
http://kmlink.home.xs4all.nl/09newarticles/
03reachingoutprint.htm

� Eiselt, I., Janežič, H., Šavnik, M. (2012). 
Virtualni svet razstav. Knjižnica, 56 (3), 
267 – 282.
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Orodja za pripravo virtualnih razstav

• Orodje za pripravo slikovnih vsebin

• Orodje za vsebinsko opremljanje 
razstavljenih vsebin

• Orodje za oblikovanje vsebin v obliki 
multimedijske predstavitve

• Orodje/platforma za postavitev in 
predstavitev virtualne razstave

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 12
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• Picasa je orodje za pregledovanje, organizacijo in osnovno 
obdelavo fotografij

• dve različici: samostojni (angl. stand-alone) program in 
spletno dostopno orodje (PicasaWeb)

• zaradi možnosti spletne dostopnosti organiziranih slik v 
spletnih mapah lahko služi kot vir za objavo posameznih slik 
ali slikovnih nizov na drugih spletnih virih (predvsem 
družbenih omrežjih)

• povezava z ostalimi Googlovimi storitvami (Gmail, Google+, 
Google Drive)

• teoretična omejitev količine 
shranjenih slik v okviru računa 
Picasa Web Albums – 1 GB

Picasa
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CoolIris

• preprosto orodje za spletno predstavitev slikovnih in 
video vsebin v obliki t. i. 3D galerij

• povezovanje z družbenimi omrežji, ki omogočajo 
shranjevanje multimedijskih vsebin v obliki 
spletnih map (Flickr, Picasa, YouTube, 
drugih omrežji, ki podpirajo RSS)

• prvenstveno namenjeno vdelavi multi-
medijskih vsebin (angl. embeding) na spletnih 
straneh, v zadnjem letu poudarek na všečnem 
prikazu vsebin v okviru namenskih aplikacij za uporabo 
na prenosnih napravah

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 14

Issuu

• Spletna stran, prvenstveno namenjena 
objavljanju tiskanih vsebin v 
e-okolju

• Orodje t. i. namiznega založništva 2.0

• Primerno za prenos razstavljenih 
plakatov in panojev v elektronsko okolje

• Omogoča vdelovanje vsebin na CMS spletne 
strani ter objavo na družbenih omrežjih
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Prezi
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• Programsko orodje in storitev za pripravo interaktivnih 
predstavitev z diapozitivi

• Omogoča dodajanje poljubnih multimedijskih elementov

• Posamična Prezi predstavitev zaradi možnost 
približevanja in oddaljevanja pogleda, omogoča 
teoretično neomejeno velikost prostora za
pripravo predstavitvene predloge

• Orodje, ki je v trenutno najboljši približek
pripomočku za pripravo prave multimedijske virtualne 
razstave

• Brezplačno gostovanje do 100 MB podatkov

Prednosti omenjenih orodji

• Brezplačnost

• Preprostost uporabe

• Povezljivost

• Interaktivnost

• Ni prostorskih omejitev (z izjemo Prezija)
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Slabosti omenjenih orodji

• Omejenost na večinoma slikovno gradivo

• Dodatni postopki za vsebinsko opremljanje posameznih 
razstavljenih vsebin

• Omejena fleksibilnost postavitve virtualne razstave

• Na določenih segmentih nedodelanost orodji

• Z izjemo Prezija ni omogočeno vpenjanje multimedijskih 
vsebin

• Različice se (pre)hitro prilagajajo novim trendom in 
opuščanje starih različic (npr. Cooliris)

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 18
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Primeri dobre prakse

• dLib.si, Virtualne razstave (CoolIris): 
http://www.dlib.si/results/?query='source%3dvirtualne+ra
zstave‚

• Osrednje območne knjižnice 2003 – 2013 (Prezi): 
http://prezi.com/vao-ye9sjvpt/10-let-osrednjih-obmocnih-
knjiznic-javna/

• Ljubljana v gibljivih slikah – Ljubljanski kolesarji 
(CoolIris): http://www.mklj.si/ljubljana-v-gibljivih-slikah

• Ljubljana v gibljivih slikah – Ljubljanski kolesarji (Prezi): 
http://prezi.com/_sdyidjy32-u/ljubljana-v-gibljivih-slikah-
ljubljanski-kolesarji/
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Primeri multimedijskih virtualnih razstav

• Europeana Exhibitions: http://exhibitions.europeana.eu/

• Europeana 1914–1918 - Zamolčane zgodbe iz prve 
svetovne vojne: 
http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/europeana
-1914-1918-sl

• US Holocaust Memorial Museum: 
http://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-
features/online-exhibitions

• Chicago History Museum, Wet with Blood: 
http://www.chicagohistory.org/wetwithblood/

• Egyptian Life – Nebamun‘s tomb: 
http://www.ancientegypt.co.uk/life/explore/main.html
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Postopek priprave 3D galerije (Cooliris)
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Postopek priprave 3D galerije (Prezi)

5. februar 2014 Mestna knjižnica Ljubljana 22

Postopek priprave 3D galerije (Issuu)
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Kontakti:

Simona Resman, simona.resman@mklj.si, 
01 600 13 40 
pomočnica direktorice za strokovno delo

Aleš Klemen, ales.klemen@mklj.si,   

01 600 13 43 
koordinator območnosti



Priloga 6:  Vabilo na predstavitev digitaliziranih Kamniških zbornikov 

  



                                                                                                       
 

                                                                                                                           Ob Dnevu slovenske državnosti  

  vabi na 
                            predstavitev digitaliziranih Kamniških zbornikov 

 

»Toda, če že morate v svojih mislih meriti čas z dobami, naj vsaka doba zajame vse druge dobe, naj 

danes objame preteklost s spominom in bodočnost s hrepenenjem.«                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            Kahlil Gibran, Prerok 

 

 Že vse od njegovega začetka v letu 1955, še posebej pa po ponovni 

obuditvi leta 1996, v Kamniku merimo čas tudi po izidu številk 

Kamniškega zbornika. Prav vsak številka je dragocena, saj nudi zanimiv 

vpogled v življenjski utrip kamniškega prostora skozi čas in ga razkriva 

skozi prizme različnih strokovnih področij, umetniških prispevkov in 

spominskih zapisov. Sedaj je zbornik dostopen tudi v digitalizirani 

obliki. Digitalizacijo zbornika sta izvedli Mestna knjižnica Ljubljana in 

Matična knjižnica Kamnik.   

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predstavitve vseh dosedanjih 

številk Kamniškega zbornika, objavljenih v digitalni obliki na portalu 

Digitalne knjižnice Slovenije, ki bo potekala v Matični knjižnici Kamnik v 

četrtek, 20. junija 2013, ob 18.00 uri. O poslanstvu Kamniškega 

zbornika nam bo spregovorila urednica dr. Marjeta Humar, Andrej 

Kotnik nam bo predstavil  zgodovino zbornika, mag. Aleš Klemen pa 

nam bo predstavil uporabnost Kamniškega zbornika v digitalizirani 

obliki. 

Dogodek bosta z glasbenimi vložki popestrila violinist prof. Narcis Salihović in citrar prof. Tomaž Plahutnik.  

 

Prisrčno vabljeni! 

 

 



Priloga 7:  Poročilo Kamra 2013 

 

  



POROČILO KAMRA 2013 
 
Moja ulica 2013 
 
Objavljeno (6 nadrejenih zbirk): 

☺ Mestna knjižnica Ljubljana (Kmetijska zadruga Velike Lašče je praznovala 100 let, 
Lavoslav Schwentner (1865 - 1952), Kolodvorska ulica v Ljubljani, dopolnitev zbirke 
Ulica v preljubem Zalogu, dopolnitev zbirke Tavčarjeva ulica v Ljubljani) 

☺ Knjižnica Domžale (Vodna učna pot Krašnja) 
☺ Knjižnica Litija (Špinerbal: ples predilcev)  
☺ Mestna knjižnica Grosuplje (Furmanstvo v Grosupljem) 

 
V pripravi: 

☻ Knjižnica Domžale (Utrip življenja v Spodnjem in Zgornjem Tuštanju) – zbirka bo 
objavljena februarja 2014 

☻ Matična knjižnica Kamnik (Neveljski mamut) – zbirka bo objavljena februarja 2014 
 
Ostale zbirke 
 
Objavljeno (4 nadrejene zbirke): 

☺ Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljanske vojaške delavnice med 1915 in 1918, Spomini 
na prvo svetovno vojno) 

☺ Mestna knjižnica Grosuplje (Kanonfajfa – zgodbe iz prve svetovne vojne) 
☺ Knjižnica Logatec (Logatec z okolico v času 1. svetovne vojne) 

 
V pripravi: 

☻ Mestna knjižnica Ljubljana (Kulturna dediščina za družine, Revija Ljubljana med 
nostalgijo in sanjami) – zbirka bosta objavljeni januarja oz. februarja 2014 

 



Priloga 8:  Poročilo od Dnevu zbiranja spominov na prvo svetovno vojno 
MKL, Slovanska knjižnica 
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POROČILO 
Dan zbiranja spominov na prvo svetovno vojno 
Mestna knjižnica Ljubljana – Slovanska knjižnica  25.februar 2013 

 

 

V Mestni knjižnici Ljubljana smo se v letošnjem letu pridružili projektu Europeana 1914-
1918, projektu zbiranja spominov iz prve svetovne vojne, ki je del širšega projekta 
Europeana Awareness; prvič je bil izveden leta 2011 v Nemčiji, pobudnici projekta. 

Dogodek, ki smo ga poimenovali Dan zbiranja spominov na prvo svetovno vojno,  je 25. 
februarja 2013 potekal v Slovanski knjižnici. Tako smo tudi z ljubljanskega območja 
prispevali zbrana gradiva na www.europeana.eu, www.europeana1914-1918.eu , 
predstavljena bodo tudi na domoznanskem regijskem portalu Kamra. 
 

 
 
EKIPA IN POTEK DELA 
Dogodek smo pripravljali v začetni fazi Anja Frkovič Tršan (nabor ekipe – zunanji sodelavci, 
iskanje naslovnikov  itd.), nato Teja Zorko (pošiljanje pošte in obvestil, tisk zgibanke in 
plakatov, kontakt z zbiratelji itd.) in Aleš Klemen (kontakt z NUK, projekcije), za promocijo 
je skrbela Vesna Trobec, za tehnično podporo in pripravo aparatur pa je bil odgovoren 
Rudi Majerle (priprava prostora, nabor opreme, izvedba povezav in nekaterih strežniških 
storitev, fotografska oprema) 
 

 Natančen potek delovnih postopkov, potrebne obrazce in nekatere tiskovine ter 

izobraževanje za vnos je priskrbela zunanja sodelavka Breda Karun (zavod Jara). 

 Kot strokovnjak za prvo svetovno vojno je aktivno sodeloval zgodovinar mag. 

Marko Štepec (Muzej za novejšo zgodovino Slovenije). 

Sodelujoči knjižničarji iz drugih knjižnic: 

 Robi Ožura (Celje) 

 Karmen Jezernik (Žalec) 

 Irena Škvarč (Nova Gorica) 

 Urška Orešnik (Logatec) 

Sodelujoči  notranji sodelavci: 

http://www.europeana1914-1918.eu/sl
http://www.europeana1914-1918.eu/sl
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana1914-1918.eu/


 

 

 Mateja Lesar SRO 

 Marijan Špoljar SRO 

 Aleš Klemen SRO 

 Sara Jakopič KŠ 

 Edita Flegar BZ 

 Ingrid Verdnik Pal 

 Rudi Majerle 

 Gašper Hudolin SLK 

 Pablo Juan Fajdiga SLK 

 Teja Zorko SLK 

(Sodelovati je želela tudi Andrejka Novakovič KJM, vendar ji je to preprečila bolezen.) 
Ekipa je torej štela 16 oseb. 
 

Petek, 
22.2.2013, 

KLETNA DVORANA 
SLK 
13.00-15.00 

Izobraževanje 
katalogizatorjev  
Vodi: Breda Karun 

Mateja Lesar 
Marijan Špoljar 
Aleš Klemen 
Sara Jakopič 
Karmen Jezernik 
Teja Zorko 

Ponedeljek, 
25.2.2013 

Kletna dvorana SLK 
8.00-18.00 
 
 
 

Dan zbiranja 
 
 
Prisotna zbiratelja: 
g. Ciril Klemenčič 
g. Andrej Rant 
 
 
 
KOSILO za ekipo: 
La STORIA, Podhod 
Plava laguna 
11.00 – 17.00 
(z MKL  kartončki, 
zunanji na 
naročilnico) 

 

Sprejem:  
Marko Štepec  
Irena Škvarč  
Teja Zorko  
Katalogizatorji: 
Mateja Lesar 
Marijan Špoljar 
Aleš Klemen 
Sara Jakopič 
Karmen Jezernik 
Urška Orešnik  
Fotografiranje: 
Rudi Majerle – fotograf 
dogajanja 
Ingrid Verdnik Pal – 
predmeti 
Skeniranje: 
Pablo Fajdiga 
Robi Ožura 
Gašper Hudolin 
Vračilo predmetov: 
Edita Flegar 
Floor manager: 
Breda Karun 

Torek, Mala čitalnica SLK Dan vnašanja Breda Karun 



 

 

26.2.2013 8.00-15.00 Mateja Lesar 
Marijan Špoljar 
Aleš Klemen 
Sara Jakopič 
Rudi Majerle 
Gašper Hudolin 

 

ZBRANI PODATKI IN UDELEŽENI OBISKOVALCI 
Na dan zbiranja spominov se je v prostorih knjižnice oglasilo 20 obiskovalcev, ki so aktivno 
prispevali z vsebinami in prinešenimi predmeti ali dokumenti. Naknadno so svoja soglasja 
in gradiva po e- pošti poslali še trije udeleženci.  Kar nekaj obiskovalcev se je oglasilo le na 
pogovor ali prosilo za informacije pri iskanju sledov in pripravi rodovnikov – teh v statistiki 
nismo upoštevali. 

MKL 25.2.2013 

Št. aktivnih obiskovalcev 23 

Št. odobrenih zgodb 41 

Št. predmetov 156 

Št. fotografij/skenov 529 

 Nova Gorica 

28.3.2012 

Maribor 

19.4.2012 

Celje 

23.5.2012 

Skupaj 

Št. aktivnih obiskovalcev 40 16 30 86 

Št. odobrenih zgodb  85 26 45 155 

Št. predmetov 313 76 172 561 

Št. fotografij/skenov 668 388 383 1.459 

Če zbrane podatke primerjamo s podatki dosedaj opravljenih projektov v Sloveniji,  lahko 
ugotovimo, da se je sicer v Ljubljani odzvalo nekoliko manj obiskovalcev kot na najbolje 
obiskanih projektih, vendar pa so prinesli obsežnejša gradiva, predvsem veliko pisne 
dokumentacije in fotografij, kar se vidi po visoki številki opravljenih skeniranj in fotografij.  

MEDIJI IN PROMOCIJA 
S poštnimi pošiljkami po klasični pošti smo zajeli vsa društva upokojencev, dnevne centre 
in domove za ostarele, nekatera društva zbiralcev, muzeje, nekaj osebnih naslovnikov ter 
Univerzo za 3. življenjsko obdobje, (ki je dogodek ne le oglaševala v svojih prostorih, 
temveč tudi poslala vabilo celotni svoji mailing listi). Obvestila po e-pošti so bila poslana v 
zelo velikem obsegu. Z zgibankami in plakati so oglaševale vse knjižnice MKL, Borza znanja 
in dela ter knjižnice v regiji.  Zgibanke so bile tudi fizično razdeljene na nekatere bistvene 
točke (oseba za razdeljevanje, ki sodeluje z MKL). 
 
Dogodek je bil seveda oglaševan na spletni strani MKL, na Facebooku in Twiterju. K objavi 
so bili povabljeni mediji v zelo velikem obsegu, realizirane objave pa so bile naslednje: 



 

 

 
TELEVIZIJA: 

 RTV SLO  

- najava dogodka v oddaji Dobra ura z Akijem, petek, 22.2. ob 19.00 

- prispevek o Dnevu spomina: Dnevnik, Slovenska kronika (novinar Matija Mastnak), 

ponedeljek, 25.2. ob 19.30, TV Slovenija, 1. program 

 

 KANAL A 

- Dan spomina v Slovanski knjižnici oddaja Svet (novinarka Nina Rebolj), 25.2. ob 

18.50 

 
RADIO: 

 Radio Ognjišče: najava dogodka 19.2. ob 16.35 

 

 Radio 1: najava dogodka večkrat v tednu od 18. – 22.2. (urednica Irena Romih) 

 

 Radio Slovenija 1. program:  

- pogovor s Tejo Zorko (novinarka Lucija Fatur), 22.2. ob 6.50 

- Večkratna najava dogodka (torek, 19., sreda, 20.2.) 

- reportaža s kraja dogodka kratka 25.2.  

- daljša reportaža (26 min), nedelja, 3.3. ob 14.30 (novinar Bojan Leskovec), 

ponovitev ob 16.30 

 
TISK: 

- Delo (stran Ljubljana), 22.2., str. 12 

- Nedelo 24.2., str. 35 

- Naš časopis (Vrhnika, Horjul, Dobrova, Brezovica) 25.2. 

- Svobodna misel (februarska številka – vabilo) 

 
SPLET: 

- Napovednik.com: plačljiv spletni oglas na 1. strani (11 dni) 

- Spletne strani občin: MOL, Vodice, Velike Lašče, Škofljica, Brezovica, Horjul, 

Borovnica 

- Nekatere spletne strani knjižnic (Litija) 

- objava na predvajalnikih LPP, 11.2., 16. in 17.2., večkrat na dan 

- Facebook, Twitter, spletna stran MKL 

- Napoved na www.rtvslo.si/radioprvi 

- Napoved dogodka spletna stran Centra vseživljenjskega učenja LUR www.cvzu-

lur.si 

- Napoved dogodka revija Vzajemnost. www.vzajemnost.si 

 
 

http://www.rtvslo.si/radioprvi
http://www.cvzu-lur.si/
http://www.cvzu-lur.si/


 

 

SKLEP 
Ob pregledu statističnih podatkov, medijski pokritosti dogodka in ob upoštevanju številnih 
odzivov, ki smo jih prejeli tudi v naslednjih dneh, lahko ocenimo, da je bil Dan zbiranja 
spominov na prvo svetovno vojno uspešno realiziran in da smo s krstno izvedbo 
tovrstnega dogodka v MKL  dosegli zastavljene cilje. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Pripravila: mag. Teja Zorko 
26.3.2013 
 

 



                   V vseh 
večjih mestih po državi so se odvijali dogodki, na katerih so 
zbirali spomine ter zbrali veliko število digitalnih podob.



vašega deda ali pradeda? Je z njim povezana zanimiva 
zgodba?

                    ?
Fotografija iz tistega obdobja? Morda star posnetek? 
Je z njim povezana zanimiva zgodba?



 

V  informacij je na voljo na spletni strani

kamra

ter vam jih 
takoj vrnili.

–

–



Priloga 9:  Predstavitev Centra vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane 
regije 

 

  



CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE  
(CVŽU LUR) 

predstavitev projekta za knjižnice območja 
 
Eden od namenov splošnih knjižnic je vključevanje v vseživljenjsko učenje. Mestna knjižnica Ljubljana 
(MKL)  se  je projektu pridružila, da bi v neformalno učenje vključili vse prebivalce  regije, predvsem 
mlade, brezposelne, zaposlene  in starejše. Približati smo se želeli prebivalcem  iz okolij z neustrezno 
oziroma nezadostno ponudbo učenja ter geografsko  in socialno odmaknjenim.  Informirali smo  jih o 
možnostih  učenja  in  njegovih  prednostih.  Promovirali  smo  vseživljenjsko  učenje  in  povezovali 
ponudbo s povpraševanjem. 
 
Mednarodna raziskava o pismenosti odraslega prebivalstva iz leta 1998 je pokazala, da večina (okoli 
70 %) ni dosegla stopnje, ki so jo strokovnjaki ocenili kot primerno z vidika mobilnosti, zaposljivosti in 
sodelovanja  posameznikov  v  socialnih  procesih.  Raziskava  ugotavlja,  da  nižje  ravni  pismenosti 
dosegajo odrasli z nižjo stopnjo  izobrazbe, tisti, ki zasedajo manj zahtevna delovna mesta, na raven 
pismenosti pa vpliva tudi posameznikov socialni položaj in cela vrsta drugih kompleksnih dejavnikov. 
Najverjetneje  je  dejavnik  nizke  stopnje  funkcionalne  pismenosti  tudi  nizka  stopnja  vključenosti  v 
vseživljenjsko učenje, ki je značilna za ranljive skupine. 
 
V knjižnicah želimo učinkovito izboljševati razna funkcionalna znanja, znanja za samostojno življenje, 
znanja  za  izboljševanje  kvalitete  življenja  ter  znanja  o  državljanskih  pravicah  pri  odraslih  osebah. 
Vzpodbujati  želimo  nove  oblike  izobraževanja  in  sodelavanja  z  uporabo  sodobnih  možnosti 
informacijsko‐komunikacijske  tehnologije  (IKT).  S pridobivanjem novih  znanj  želimo  večati  socialno 
vključenost  in  povezovanje  državljanov.  Knjižnice  so  primerno  okolje,  ki  lahko  vse  to  zagotovi 
najširšemu krogu prebivalstva. 
 
Projekt CVŽU LUR sta  financirala Ministrstvo za  izobraževanje, znanost  in šport  (MIZŠ)  ter Evropski 
socialni  sklad.  V  Sloveniji  je  bilo  ustanovljenih  19  regijskih  Centrov  vseživljenjskega  učenja.  V 
ljubljanski urbani  regiji  (LUR)  je  sodelovalo  šest partnerjev  (CDI Univerzum  – poslovodeči partner, 
Univerza za tretje življenjsko obdobje, Mladinsko  informativno svetovalno središče Slovenije, Zavod 
za usposabljanje  invalidne mladine Kamnik, Glotta Nova, MKL). Vodja projekta v MKL je bila Simona 
Resman, mentorji pa Danjela Marcola, Simon Modic, Katja Porenta in Mateja Lesar. 
 
Na  osmih  Točkah  vseživljenjskega  učenja  (TVŽU)  smo  v  MKL  izvajali  dejavnost  mentorstva  pri 
samostojnem učenju, organizacijo  izobraževanj  in koordinacijo delovanja TVŽU v  štirih knjižnicah v 
mreži MKL (Knjižnica Šiška, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Rudnik in Knjižnica Jožeta Mazovca) in v štirih 
knjižnicah LUR  (Knjižnica Domžale, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Litija  in Matična knjižnica 
Kamnik). 
 
Točke v knjižnicah so kotički, posebej namenjeni samostojnemu učenju, opremljeni z računalnikom z 
dostopom do spleta in učnimi gradivi. 
 
Ob  prvem  obisku  smo  vsakemu  udeležencu  predstavili  vseživljenjsko  učenje,  spletno  učenje  in 
gradiva, primerna za samostojno učenje. Opravili smo uvodni svetovalni razgovor, v katerem smo se 
pogovorili  o  njihovih  željah  in  pričakovanjih,  skupaj  smo  postavili  cilje  in  določili  stopnjo  znanja. 
Spremljali smo njihov napredek  in  jih spodbujali pri doseganju zastavljenih ciljev. Največja prednost 
takega  izobraževanja  je  prav  individualni  pristop  k  učenju.  Pri  mentorstvu  smo  se  tako  lahko 
prilagajali željam in potrebam posameznikov.  
 
K  nam  pa  so  prihajali  tudi  tisti,  ki  jim  zaradi  pomanjkljivega  znanja  ne  ustreza  skupinsko 
izobraževanje, ali pa so imeli le posamezna vprašanja. Udeleženci so računalnike na TVŽU uporabljali 



tudi za pisanje seminarskih in diplomskih nalog, iskanje informacij o karieri in zaposlovanju. Za učenje 
tujih jezikov so uporabljali interaktivne računalniške programe. 
 
Organizirali smo najrazličnejša skupinska izobraževanja, na njih smo udeležence povabili, da utrdijo in 
poglobijo znanje z nadaljnjim samostojnim učenjem na Točkah  in tako smo še dodatno promovirali 
vseživljenjsko  učenje.  Tudi  mentorji  so  izvajali  skupinska  izobraževanja  za  udeležence:  delavnice 
sproščanja, učenje nemščine, digitalna fotografija, delavnice znakovnega jezika. 
 
Pripravljali  smo  brezplačna  gradiva  za  samostojno  učenje,  namenjena  pridobivanju  novega  in 
utrjevanju  starega  znanja.  Gradiva    vodijo  posameznika  skozi  učenje  in  hkrati  nudijo  možnost 
preverjanja njegovega znanja. 
 
Pri mentorstvu  je bilo največ potreb po pridobivanju  znanj  s področja  IKT. Večina udeležencev pri 
mentorstvu  je bilo upokojencev  in brezposelnih. Na začetku projekta  so  se učile predvsem ženske, 
postopno pa so se za učenje odločili tudi moški (še vedno v manjšini).  
 
Točke so pričele z delovanjem 1. 9. 2008. Od 1. 9. 2012 naprej so v okviru projekta CVŽU LUR delovale 
le še štiri Točke: v Knjižnici Šiška, v Knjižnici Bežigrad, v Knjižnici Jožeta Mazovca in v Knjižnici Rudnik. 
31. 8. 2013 se je projekt zaključil.  
 
Ponudili smo izobraževanje na številnih področjih: 
- računalništvo/IKT, 
- potopisna predavanja, 
- tuji jeziki, 
- ustvarjanje, 
- branje, 
- iskanje zaposlitve, 
- osebnostna rast (vzgoja, komunikacija, medosebni odnosi, stres, sproščanje, spomin), 
- zdravje, 
- šah, 
- poljudna predavanja, 
- film, gledališče. 
 
KAZALCI USPEŠNOSTI 
 

  načrtovano  doseženo 

št. udeležencev  8.400  21.745 

št. ur učenja  10.080  9.376 

 
 



 
 
Načrtovano  število udeležencev na vsaki TVŽU  je bilo 1200  (pet  let delovanja) oziroma 960  (4  leta 
delovanja),  vse  knjižnice  so  to  presegle.  Prikazani  so  skupni  podatki  o  obisku  pri mentorstvu  in 
skupinskih  izobraževanjih.  Največ  obiska  so  imele  knjižnice  s  celoletnimi  tečaji  tujih  jezikov. 
Mentorstvo  je bilo bolj  enakomerno  zastopano.  S  strani MIZŠ  smo  imeli navodila, da  za  evidenco 
štejemo vsakega udeleženca na vsaki uri  tečaja. V marcu 2010 smo TVŽU  iz Knjižnice Nove Poljane 
zaradi manjšega obiska prestavili v Knjižnico Rudnik. 
 
Zaradi številnih sprememb pogostosti mentorstva primerjava med knjižnicami glede obiska ni najbolj 
ustrezna, ob primerjavi povprečnega obiska pa razlike niso tako velike. 
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PREDNOSTI 
 
- Zagotovili  smo brezplačno neformalno  izobraževanje  za  širok  krog  ljudi. Posameznikom,  ki  jim 

bolj ustreza individualno delo, smo pomagali pri premagovanju strahu in odpora do računalnika. 
Za širok krog udeležencev smo pripravili poučna  izobraževanja, tečaje, predavanja  in delavnice. 
Pridobljeno  znanje  jim  je  omogočilo  večjo  samostojnost,  kvaliteto  življenja  in  funkcionalno 
pismenost ter s tem tudi socialno vključenost.  

- Dejavnost  je v okolju zelo  lepo sprejeta, povsod  je veliko obiska, pozimi bi  lahko organizirali še 
dodatne  termine.  Udeleženci  so  bili  zadovoljni  z  mentorstvom,  prijaznostjo,  potrpežljivostjo, 
pohvalili so vse mentorje, ki so delali.  

- Knjižnice so prebivalcem ponudile dodatno storitev, ki je zapolnila predvsem nišo individualnega 
dela z obiskovalci.  

- Projekt je omogočil financiranje dela izobraževanj, ki jih organizirajo knjižnice. 
 
POMANJKLJIVOSTI 
 
- Mentorstva so se udeleževali predvsem starejši zaradi učenja osnov računalništva. So veliko bolj 

motivirani kot druge ciljne skupine (npr. brezposelni). Zaradi navodil MIZŠ o številu udeležencev 
in  ceni  izobraževanj  smo  organizirali  taka  izobraževanja,  ki  so  bila  zanimiva  za  širši  krog 
obiskovalcev. Brezposelni se raje udeležujejo formalnih  izobraževanj, saj  jim potrdilo o udeležbi 
bolj koristi pri iskanju zaposlitve.  Prilagajali smo se tudi željam in potrebam posameznih knjižnic. 

- Na TVŽU je mentor prisoten samo enkrat tedensko ali celo na 14 dni, zato se večina udeležencev 
ni učila samostojno, ker ni bilo zagotovljene pomoči. Ostali zaposleni si večinoma niso mogli vzeti 
časa za udeležence TVŽU, ki potrebujejo več pomoči. 

 
V  sklopu  izobraževanja odraslih  (Borza dela, Borza  znanja, Središče  za  samostojno učenje) bo MKL 
tudi po zaključku projekta CVŽU LUR nadaljevala z mentorstvom na vseh štirih TVŽU v knjižnicah v 
svoji mreži. Izvedli smo uvajalne programe za mentorje v štirih knjižnicah regije, kjer ni več prisotnega 
mentorja. 



Priloga 10:  Brošura Učeča Ljubljanska urbana regije 
 http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/Uceca_LUR.pdf  

  



Priloga 11:  Zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja 2012 in indeksi 
 2011 – 2012   
 http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/Stat_podatki_OSR_12.xlsx 

  



Priloga 12:  Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na 
 osrednjeslovenskem območju v letu 2013 
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znižujejo  krvni  tlak, poslušajo pozorno, ne  sodijo,  kritizirajo  ali  se  smejijo, dovoljujejo otrokom, da berejo  s 
svojim lastnim ritmom, so manj strah zbujajoči kot vrstniki.  
Ko  pes  posluša,  se  okolje  spremeni,  otrokov  strah  zamenja  veselo  pričakovanje  in proces  učenja  se  prične. 

Vodnik  neprisiljeno  spodbuja  otroke  brez  pritiska  in  nudi  podporo, med  tem  pa  otrok  pridobiva  prakso  v 

nadzorovanem branju,  ki  je potrebno, da  zgradi besedišče, poveča  razumevanje bralne  vsebine  in pridobiva 

sposobnost  tekočega branja. Sodelujoči otroci delajo velike korake v branju  in komunikacijskih sposobnostih, 

istočasno pa gradijo samozavest, zaupanje vase in socialne veščine. Program se izvaja z zunanjim sodelavcem, 

ki ima ustrezno znanje oz. ali pa to znanje pridobi nekdo, ki se že ukvarja z bralnimi dejavnostmi za mlade. 

Nadaljujemo pa tudi z izvajanjem že utečenih dejavnosti: 

 bibliopedagoške dejavnosti za OŠ 27.julij, 

 obisk in ogled knjižnice po dogovoru, 

 Kotiček za oklevajoče bralce (na pionirskem oddelku) – v kotičku so dostopne  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).  Gradivo, ki je primerno za 

oklevajoče bralce in za dislektike imamo označene s piktogramom. 

 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:  v  Matični  knjižnici  Kamnik  kot  v  enoti  Šmarca  ponujamo  poseben 

pripomoček, namenjen slabovidnim. Gre za posebno programsko opremo, ki s povečanjem zaslonske 

slike omogoča dostop do elektronskih oblik besedil. S tem pripomočkom smo 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 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. 

 

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); 
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 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. 

 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika sodeluje z Varstveno delovnim centrom ‐ tedenski obisk njihovih varovancev in 

bralna značka.  

Za potrebe slabovidnih uporabnikov imajo eno lupo. 

 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 

V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za uporabnike s posebnimi potrebami organiziramo: 

 prevoz gradiva na dom 

 sodelovanje, obiskovanje in oskrba z gradivom ‐ Dom starejših Cerknica 

 sodelovanje, razstave Varstveno delovni center Cerknica 

Knjižnica Medvode 

Nadaljujemo z lepljenjem piktogramov, da opozorimo na gradivo z večjim tiskom.  

Nabavljamo gradivo za dislektike, zvočne knjige in gradivo v brailovi pisavi (sicer nabavljamo malo knjižničnega 

gradiva  za  slepe  in  slabovidne,  če pa  se bodo pokazale  težnje po  tovrstnemu  gradivu, pa  jim bomo  skušali 

ugoditi). 

Nabavljamo slikanice z velikimi tiskanimi črkami, slikopise  in knjige z malo besedila za uporabnike z motnjo v 

duševnem razvoju (Skupnost Barka, ki je v bližini knjižnice, si za svoje varovance izposoja tovrstno gradivo). 

Še ni realizirano, pripravlja pa se: 

 nakup bralnih, korekcijskih očal, kakršna se dobi brez recepta na pošti oziroma v  lekarni  (uporabniki 

večkrat povprašujejo po njih), 

 avtomatska vhodna vrata (navadna vrata so neprijazna do invalidov in mamic z vozički), 

 nadgradili bomo spletno stran (jo prilagodili uporabnikom s senzoričnimi težavami). 

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. 

 Vzpostavitev  nove  spletne  strani  z  grafičnimi  prilagoditvami  za  uporabnike  s  težavami  z  vidom  in 

dislektike. Predstavitev  implementiranih rešitev na 10. okrogli mizi o knjižničnih storitvah za osebe s 

posebnimi potrebami z naslovom „Osobe s posebnim potrebama u knjižnici u novom  informacijsko‐

tehnologijskom okruženju“, Gradska knjižnica Zagreb, september 2013. 

 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 
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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 rehabilitanda 

 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  je 

zaživela v aprilu 2013. 

 Izvedba 12 delavnic po 2 uri z naslovom »Gibi govorijo« za učenje uporabnikov knjižnice s področja 

kretanja (Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Rudnik, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Otona Župančiča). 
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filmskih projekcij in gledaliških predstav. Postavili smo tudi šest razstav, štiri za odrasle in dve za 

otroke, gostili deset izobraževalnih delavnic za odrasle s področja pisnega ustvarjanja ter 

(so)organizirali štiri strokovne simpozije (o žanrski literaturi, o eksperimentalni poeziji, o spominih na 

Jugoslavijo v nemško govoreči književnosti ter ob 300-letnici rojstva Denisa Diderota). Programsko 

smo sodelovali s številnimi založbami, stanovskimi društvi, organizatorji festivalov in drugimi kulturnimi 

ustanovami, najintenzivneje pa smo se vključili v projekt Mesto bere Mestne knjižnice Ljubljana, v 

okviru katerega smo organizirali odmevne večere Dobrososedske literature, kjer smo predstavili v 

projekt vključena dela avtorjev sosedskih držav ter priredili več pogovornih večerov z domačimi avtorji. 

Ob tem smo organizirali vodstva po hiši za številne osnovnošolske in dijaške skupine. V letu 2013 smo 

gostili deset rednih programskih ciklov, preostanek programa pa so tvorili dogodki, ki smo jih 

soorganizirali v sodelovanju z občasnimi zunanjimi programskimi partnerji.  

 

THL je skozi vse leto odprta od torka do petka med 10.00 in 18.00 uro ter v času trajanja večernih 

prireditev, ki se zvečine pričenjajo ob 19.00, kar v povprečju pomeni 50-urno tedensko odprtost. Med 

3. julijem in 16. avgustom, ko je bila hiša zaprta, je bila hiša na novo prepleskana, opravljenih je bilo 

še nekaj manjših obnovitvenih del. 

 

2. Financiranje 

Za nemoteno delovanje hiše, izvajanje programa in njeno vzdrževanje je bilo Trubarjevi hiši literature 

tudi v letu 2013 namenjenih 65.000 evrov namenskih sredstev MOL. Zaradi poletne zaprtosti (mesec 

in pol), znatne omejitve obsega študentskega dela glede na leto 2012 ter uspešnega sodelovanja z 

zunanjimi programskimi partnerji (približno tri četrtine programa je plod takšnih sodelovanj), je bilo 

finančno poslovanje hiše pozitivno, preostanek sredstev pa se je prenesel v leto 2014. 

 

3. Delovanje hiše 

Trubarjeva hiša literature je v letu 2013 nemoteno izvajanje programa zagotavljala z eno redno 

zaposleno osebo in dvema študentoma, ki skupaj opravita približno 200 ur dela mesečno. Stalno 

ponudbo osmih rednih programskih sklopov smo dopolnjevali s pestro paleto dogodkov, ki so nastajali 

v sodelovanju z našimi rednimi programskimi partnerji, s kateri smo še naprej uspešno tkali tesne in 

produktivne vezi. S takšnim pristopom smo obiskovalcem skozi celo leto zagotavljali razmeroma velik 

obseg in visoko raven produkcije kulturnih prireditev v centru prestolnice. 

 

Urban Vovk, 

programski vodja Trubarjeve hiše literature 

  



Trubarjeva hiša literature – prireditve za odrasle 
 

Dogodek Datum Naslov prireditve  Izvajalec 

Število izvedenih 
prireditev 

Število 
udeležencev 

Izvajalec 
izobraževanja  

Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Literarni 
dogodki 

10.01.2013 Pogovor z Urošem Rojkom Petra Koršič 1  6

17.01.2013 Pogovor z Natašo Pirc Musar Tina Košir Mazi 1  38

19.01.2013 Neretvanske vedrine Pesem.si 1  21

22.01.2013 
Gledališče in literatura z Majo Gal 
Štromar Katja Šulc 1  28

28.01.2013 Predstavitev knjižnih novosti Založba Goga 1  16

29.01.2013 Pogovor s Stanko Hrastelj Urban Vovk 1 9

30.01.2013 Predstavitev knjižne novosti Založba Arsem 1  14

31.01.2013 
Dobrososedska literatura 
(Hrvaška) 

Krasnik&Luketina 
d.o.o., Kristina Sluga, 
Iva Kosmos 1  22

01.02.2013 Pesniška delavnica Uroša Zupana LUD Literatura 1  32

04.02.2013 
Cristopher Meredith. Literarni 
večer Založba Goga 1  35

07.02.2013 Pogovor z Juretom Longyko Tina Košir Mazi 1  18

11.02.2013 
Predstavitev festivala Trnovski 
terceti 

KUD France 
Prešeren 1  6

12.02.2013 Predstavitev knjižnih novosti KUD Lema 1  15

13.02.2013 
Predstavitev treh novih izdaj iz 
zelene zbirke Studia Humanitatis 1  19

14.02.2013 
Branje ljubezenskih pesmi različnih 
kultur v izvirnih jezikih Zavod Voluntariat 1  25

15.02.2013 
Tuja domovina in drugi problemi 
sodobnosti Študentska založba 1  39

19.02.2013 Predstavitev knjižnih novosti Založba Goga 1  18

19.02.2013 Pogovor z Romanom Rozino Tina Vrščaj 1  7

21.02.2013 Predstavitev festivala FABULA Študentska založba 1  30

21.02.2013 Dobrososedska literatura (Avstrija) 

Krasnik&Luketina 
d.o.o., Kristina Sluga, 
Amalija Maček 1  41

26.02.2013 
Gledališče in literatura z B. 
Jablanovcem in K. Stegnar Katja Šulc 1  6

28.02.2013 Miti o literarnih zvezdah Študentska založba 1  54

05.03.2013 
Gledališče in literatura s Sašo 
Pavček Katja Šulc 1  34

06.03.2013 Desetletnica Miš založbe Založba Miš 1  32

07.03.2013 Pogovor z Vito Mavrič Tina Košir Mazi 1  29

15.03.2013 
Na pesniškem tandemu z U. 
Zupanom in V. Dintinjana Petra Koršič 1  17

19.03.2013 
Predstavitev knjige Vonj pečenih 
jabolk Založba Smar-team 1  80

26.03.2013 Pogovor z Mirano Likar Bajželj Urban Vovk 1 12

28.03.2013 Dobrososedska literatura (Italija) 

Krasnik&Luketina 
d.o.o., Kristina Sluga, 
Veronika Simoniti 1  38

02.04.2013 
Gledališče in literatura z Robertom 
Waltlom Katja Šulc 1  6

03.04.2013 
Virginia Woolf - velika dama 
modernističnega romana 

Arsem & Študentska 
založba 1  42

04.04.2013 Pogovor z N'tokom MC Tina Košir Mazi 1  35

12.04.2013 
Na pesniškem tandemu z B. Korun 
in I. Komel Petra Koršič 1  13

15.04.2013 Predstavitev knjižnih novosti Založba Aristej 1  21

16.04.2013 Pogovor z Renato Salecl Gabriela Babnik 1  45



17.04.2013 Predstavitev knjižnih novosti KUD Sodobnost 1  23

18.04.2013 Danilo Kiš v novi konstelaciji Založba Litera 1  18

23.04.2013 
Novinarska konferenca Ni igre brez 
drame 

Javna agencija za 
knjigo RS 1  28

23.04.2013 Pogovor z Marino Bahovec Ida Eržen 1  33

25.04.2013 
Dobrososedska literatura 
(Madžarska) 

Krasnik&Luketina 
d.o.o., Kristina Sluga, 
Marjanca Mihelič 1  45

06.05.2013 Večer poezije Zavod Voluntariat 1  21

07.05.2013 
Gledališče in literatura z I. 
Peterneljem in M. Faričem Katja Šulc 1  18

09.05.2013 Pogovor z dr. Spomenko Hribar Tina Košir Mazi 1  35

10.05.2013 
Na pesniškem tandemu z M. 
Vidmar in K. Hočevar Petra Koršič 1  17

15.05.2013 Tržaški popoldnevi: David Bandelj Založba Mladika 1  16

29.05.2013 Tržaški popoldnevi: Jože Horvat Založba Mladika 1  11

29.05.2013 Pogovor z Robertom Menassejem Tanja Petrič 1  45

30.05.2013 Tržaški popoldnevi: Vilma Purič Založba Mladika 1  14

04.06.2013 Predstavitev knjižnih novosti KUD Sodobnost 1  16

04.06.2013 
Gledališče in literatura s Sabino 
Kogovšek Zrnec Katja Šulc 1  4

06.06.2013 Pogovor z Goranom Vojnovićem Tina Košir Mazi 1  23

10.06.2013 

Na pesniškem tandemu s 
Primožem Čučnikom in Gašperjem 
Torkarjem Petra Koršič 1  14

11.06.2013 
Predstavitev knjige Na polju mak 
V. Poliča Založba Littera Picta 1  6

13.06.2013 
Predstavitev knjige Bili so mentorji 
Iztoka Ilicha JSKD 1  25

20.06.2013 Predstavitev knjižnih novosti Založba Litera 1  11

20.06.2013 Pogovor z Matejem Bogatajem Založba Litera 1  14

26.06.2013 Pogovor z dr. Jožetom Vogrincem 
Subkulturni azil, 
Maribor 1  17

27.06.2013 Novinarska konferenca  

Matej Krajnc-
Kulturno-umetniško 
društvo Lema 1  5

05.09.2013 Pogovor s Katjo Perat Tina Košir Mazi 1  32

06.09.2013 
Zlati čoln 2013 (predstavitev 
udeležencev) Literarno društvo IA 1  18

06.09.2013 
Na pesniškem tandemu s Petrom 
Semoličem in Glorjano Veber Petra Koršič 1  29

17.09.2013 Predstavitev knjižnih novosti KUD Lema 1  14

17.09.2013 S petdesetimi glasovi govorim Peter Kuhar 1  8

26.09.2013 
Pisatelj bere pisatelja: Rudi 
Podržaj in Željko Kozinc Založba Modrijan 1  35

03.10.2013 
Pogovor z Boštanom Gorencem 
Pižamo Mladinska knjiga 1  29

04.10.2013 
Predstavitev knjige Ciganska kri 
novinarjem KUD Lema 1  15

04.10.2013 
Večerni pogovor o knjigi Ciganska 
kri o življenju Ota Pestnerja KUD Lema 1  18

11.10.2013 
Na pesniškem tandemu z Iztokom 
Osojnikom in Blažem Božičem Petra Koršič 1  9

17.10.2013 
Druženje s pesnikom in igralcem 
Noufelom Bouzeboudjo Slovenski center PEN 1  11

21.10.2013 Literarni večer o Rimbaudu dr. Matjaž Lunaček 1  40

24.10.2013 
Predstavitev treh izdaj iz zbirke 
Poetoviona Zavod Itadakimasu  1  15

25.10.2013 
Predstavitev knjige Nataše Sukič 
Kino Založba Litera 1  19

05.11.2013 
Predstavitev knjige Gostilniške in 
vaške zgodbe Vaclava Koubka JSKD 1  18

05.11.2013 
Predstavitev pesniške zbirke 
Široka Vite Žerjal Pavlin Barbara Korun 1  34



07.11.2013 Pogovor z Nino Peče Grilc Tina Košir Mazi 1  9

12.11.2013 Predstavitev novih knjižnih izdaj KUD Lema 1  8

12.11.2013 
Predstavitev knjige Brezsladkorna 
vila Založba Pasadena 1  15

13.11.2013 Predstavitev novih knjižnih izdaj Založba Zala 1  5

14.11.2013 Predstavitev novih knjižnih izdaj Založba Goga 1  19

15.11.2013 
Kritika do nacga (G. Babnik in V. 
Motnikar) LUD Literatura 1  8

22.11.2013 
Na pesniškem tandemu s Tonetom 
Škrjancem in Mitjo Drabom Petra Koršič 1  22

26.11.2013 
Predstavitev pesniške zbirke 
Občutljivost filma Darja R. Gorup 1  2

28.11.2013 
Literarni večer Literarnega društva 
Navdih 

Literarno društvo 
Navdih 1  40

06.12.2013 
Na pesniškem tandemu z Vido 
Mokrin Pauer in Andrejem Detelo Petra Koršič 1  12

10.12.2013 Predstavitev novih knjižnih izdaj Založba Litera 1  22

10.12.2013 
Predstavitev knjige Okruški Majde 
Senčar JSKD 1  45

11.12.2013 MyStory - Moja zgodba 

Društvo za mladinsko 
kulturo in 
izobraževanje Kdo? 
Kje? Kaj? v 
sodelovanju z Zvezo 
društev upokojencev 
Slovenije 1  25

12.12.2013 Podelitev nagrade kritiško sito 
Društvo slovenskih 
literarnih kritikov 1  21

13.12.2013 
AirBeletrinin večer, razglasitev 
zmagovalne kratke zgodbe AirBeletrina 1  50

16.12.2013 Viharji v sodobni slovenski poeziji Slovenski center PEN 1  25

20.12.2013 
Predstavitev pesniške zbirke 
Občutljivost filma Darja R. Gorup 1  21

Literarni 
dogodki - 

skupaj    89 2 2.055

Razstave 

16.05.2013 Sanjavci-letalci 
Maša Ogrizek in 
Boštjan Plesničar 1   

10.09.2013 Ptice, skrite v papirju Marija Prelog 1   

18.10.2013 Osebno v procesu in detajlu Nina Kočar 1   

12.12.2013 Strip-o-kritika 

Nina Bric in Maša 
Pfeifer z udeleženci 
delavnice 1   

Razstave - 
skupaj    4 0 0

Strokovna 
predavanja 

09.01.2013 
Pogovor o knjigi Pierra Bourdieuja 
Homo academicus 

Slovensko sociološko 
društvo 1 63

09.01.2013 Kako misliti patriotizem Pedagoški inštitut 1  39

16.01.2013 
Legenda o Mariji Magdaleni v 
Provansi pri Valvasorju  SPD Primož  Trubar 1  26

24.01.2013 Dekonstrukcija političnega govora Dijana Matković 1  13

30.01.2013 Tok, tok, tok - teater 
Šentjakobsko 
gledališče 1  32

06.02.2013 
Pogovor o knjigah D. Harveya in B. 
Bembiča 

Slovensko sociološko 
društvo 1  48

20.02.2013 
Ljudska religioznost in Marijino 
čaščenje SPD Primož  Trubar 1  44

01.03.2013 Mitologija mesta Študentska založba 1  51

04.03.2013 
Zakaj spreminjamo politiko v 
mitologijo Študentska založba 1  26

05.03.2013 Prevajanje literarnih besedil 

Oddelek za 
prevodoslovje 
Filozofske fakultete 
Univerze v MB 1  17

06.03.2013 
Pogovor o knjigi Aleša Črniča Na 
vodnarjevem valu 

Slovensko sociološko 
društvo 1  44

06.03.2013 Urbane legende Študentska založba 1  42

12.03.2013 Pogovor z Jožetom Dolmarkom Gorazd Trušnovec in 1  27



revija Ekran 

13.03.2013 Premišljevanje zvoka Pedagoški inštitut 1  5

14.03.2013 Razkol generacij Dijana Matković 1  18

19.03.2013 Predstavitev projekta De-generik Društvo Ljudmila 1  12

20.03.2013 
Kristus ali krščanstvo z ozirom na 
katolicizem in protestantizem SPD Primož  Trubar 1  53

21.03.2013 Predstavitev knjige Moškosti 
Slovensko sociološko 
društvo 1  45

09.04.2013 
Predstavitev projekta Zvočni 
zemljevidi Zavod Cona 1  18

10.04.2013 
Ali smo se pripravljeni soočiti z 
različnimi pojmovanji znanosti? Pedagoški inštitut 1  21

17.04.2013 
Interpretacija in predstavitev starih 
protestantskih pesmi SPD Primož  Trubar 1  19

22.04.2013 Razprave Kriza rasti Društvo Humanitas 1  16

24.04.2013 Vloga intelektualk danes 
Oddelek za 
sociologijo FF v Lj. 1  42

26.04.2013 Ignorirajmo vratarja gospodarjev Renata Šribar 1  51

07.05.2013 
Tržaški popoldnevi: Alojz Rebula in 
italijanski svet Založba Mladika 1  9

08.05.2013 Epoha šolskih reform Pedagoški inštitut 1  8

14.05.2013 Predstavitev projekta Hu.M.C.C. 
Maja Smrekar in 
Boris Balant 1  11

15.05.2013 Izpovedujoča cerkev SPD Primož  Trubar 1  35

16.05.2013 Zapisano v sanjah Maša Ogrizek 1  22

17.05.2013 

Češki glasbeniki v 19. in na 
začetku 20. stoletja na 
Slovenskem dr. Jernej Weiss 1  14

20.05.2013 
Pogovor o knjigi Breme črnega 
človeka 

Slovensko sociološko 
društvo 1  10

21.05.2013 Ljubljanica osebno Miran Erič 1  4

30.05.2013 Urbane kulture v Sloveniji KURA 1  21

31.05.2013 
Generacija 80ih - (Ne)delovanje in 
(ne)zmožnost ustvarjanja Nina Cijan 1  35

04.06.2013 Sociologija diplomacije 
Slovensko sociološko 
društvo 1  18

07.06.2013 Kje je Wagner? 
Mitja Reichenberg in 
Dušan Rutar 1  19

12.06.2013 
Problemi raziskovanja vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji Pedagoški inštitut 1  8

13.06.2013 
Predstavitev zbornika Drugo 
pedagoškega diskurza Pedagoški inštitut 1  15

18.06.2013 Evropska politika v času krize 
Akademija za 
demokracijo 1  5

18.06.2013 Kriza rasti (razprava) 
društvi Focus in 
Humanitas 1  12

19.06.2013 
Matija Vlačić Ilirik v teoloških 
kontroverzah 16. stoletja SPD Primož  Trubar 1  18

21.06.2013 
Predstavitev raziskave o pomenu 
kruha kot dobrine za preživetje kolektiv BridA 1  9

02.07.2013  Poezija in ideologija KUD Pranger 1  52

11.09.2013 Literatura brez meja MLF Vilenica 1  16

18.09.2013 
Papež Frančišek pred dilemami 
katoliške cerkve SPD Primož  Trubar 1  38

24.09.2013 
Podnebne spremembe in 
prihajajoče poročilo IPCC Društvo Focus 1  15

01.10.2013 
Upor: arabska pomlad in evropska 
jesen Mladinska knjiga 1  35

08.10.2013 
Dr. Anton Mavretič: lepota 
tehnološkega Dragan Živadinov 1  9

09.10.2013 
Pogovor o knjigi Kolaps elite 
Frančka Drenovca 

Slovensko sociološko 
društvo 1  36

09.10.2013 
Enake (izobraževalne) možnosti in 
družbena neenakost Pedagoški inštitut 1  17

10.10.2013 
Pogovor o knjigi Teror »trajne 
svobode« Vasje Badaliča Krtina 1  24

15.10.2013 
O stereotipih: Thierry Bizot in 
Edvard Kovač Založba Emanuel 1  38



16.10.2013 Katoliška cerkev v 3. Rajhu SPD Primož  Trubar 1  42

17.10.2013 
Problematika administrativnega 
pripora Društvo Humanitas 1  50

23.10.2013 Onkraj sprave: nujnost odpuščanja Pogledi 1  36

24.10.2013 Monogamija Dijana Matković 1  48

12.11.2013 
Predstavitev komisije za 
intermedijsko umetnost Semira Osmanagić 1  16

13.11.2013 Retorika na Slovenskem Pedagoški inštitut 1  18

18.11.2013 Kaj je kritika in kdo je kritik? SIGIC 1  23

18.11.2013 Legenda o Heglu dr. Zdravko Kobe 1  55

20.11.2013 Jezus in krščanstvo v koranu SPD Primož  Trubar 1  35

21.11.2013 Življenje in delo Jožeta Osane 
Slovensko 
muzikološko društvo 1  24

21.11.2013 
Problematika avtorskih pravic na 
področju glasbe Studia Humanitatis 1  7

25.11.2013 
O zgodovini glasbe skozi prizmo 
kritike SIGIC 1  14

26.11.2013 

Režiserski kolektiv CANADA: 
glasbeni video in reciklirana 
zgodovina filma 

Zavod za 
uveljavljanje vizualne 
kulture Vizo 1  5

27.11.2013 
Kam z devetletko ob njeni 
desetletnici? Pogledi 1  36

02.12.2013 
Tihe podmene razumljivosti v 
glasbeni kritiki SIGIC 1  15

02.12.2013 Wagner in film 
Mitja Reichenberg in 
Tine Vučko 1  13

03.12.2013 
Pogovor z mladima slovenskima 
zborovskima dirigentoma 

Slovensko 
muzikološko društvo 1  28

04.12.2013 Upor v postdemokraciji 
Slovensko sociološko 
društvo 1  32

09.12.2013 
Referenčni kontekst glasbene 
kritike SIGIC 1  18

10.12.2013 
Politične stranke in gibanja v 
Sloveniji 

Akademija za 
demokracijo 1  25

11.12.2013 

Katera vprašanja odpirajo 
najnovejši rezultati raziskave 
PISA? Pedagoški inštitut 1  17

17.12.2013 
Pogovor o knjigah M. Potocca in 
Primoža Trubarja UP FHŠ 1  4

19.12.2013 Latinska šola od Trubarja do danes Društvo klasikov 1  8

20.12.2013 
Predavanje ob izidu zadnjega dela 
prevoda Slave vojvodine Kranjske 

Zavod Dežela 
Kranjska 1  14

Strokovna 
predavanja - 

skupaj    76 0 1.908

Potopisna 
predavanja 

      

      
Potopisna 

predavanja - 
skupaj    0 0 0

Glasbene 
prireditve 

15.01.2013 Mozaik 

Primož Čučnik, Ana 
Čigon, Leja Jurišič, 
Vasja Progar, Petra 
Veber 1  23

25.03.2013 

Večer sodobne japonske poezije in 
glasbe (Mizuki Misumi in Takashi 
Itani) Študentska založba 1  14

27.03.2013 Večer glasbe in poezije 
Jure Longyka in Jure 
Tori 1  30

19.04.2013 Poklon Raviju Šankarju Alokeš Čandra 1  44

22.05.2013 
Predstavitev glasbene izdaje 
Erksperiment Slovenia SIGIC 1  14

18.06.2013 
Enkrat še zapoj … (pogovor o 
zgodovini slovenske popevke) 

Vladimir Frantar in 
Matej Krajnc 1  45

24.09.2013 Hrup, hrup, hrup! 
Robertina Šebjanič in 
Ida Hiršenfelder 1  12

29.11.2013 
Večer novoveške glasbe v izvedbi 
študentov AG Akademija za glasbo 1  48



10.12.2013 Glasbeno pripovedovalski večer Damir Avdić 1  16
Glasbene 

prireditve - 
skupaj    9 0 246

Filmske 
predstave 

12.02.2013 
Projekciji filmov V deželi medvedov 
in Solidarnost 

Nika Autor in revija 
Kino 1  5

22.03.2013 Projekcija filma Lailin rojstni dan BDS Slovenija 1  17

23.03.2013 
Projekcija filma Granatna jabolka 
in mira BDS Slovenija 1  12

24.03.2013 
Projekcija filma Jeruzalemska 
nevesta BDS Slovenija 1  19

23.05.2013 
Projekcija dokumentarnega filma 
Ekonomija sreče Focus ; Humanitas 1  50

31.05.2013 Projekcija filma Srce v kamnu Smehomat 1  34

21.06.2013 Projekcija filma Breztežnostno KSEVT 1  16

14.11.2013 
Projekcija filma AL NAKBA 
(Katastrofa) 

BDS Slovenija in 
društvo Humanitas 1  17

29.11.2013 Projekcija filma Los lunes al sol 
Instituto Cervantes 
Aula Ljubljana 1  3

Filmske in 
video 

projekcije - 
skupaj    9 0 173

Gledališke 
predstave 

19.01.2013 Sprehod 

Tim Kern, Urša 
Strehar Benčina, 
Miha Zabret, Gaj 
Neubauer, Nina 
Košorok in Matjaž 
Peklaj 1  29

09.02.2013 Tri v eno ŠD Gadi 1  12

30.03.2013 Kako ugrabiti fanta v 10 korakih 
Rahela Klopčič 
(skupina) 1  17

13.04.2013 Časovni stroj Eva Nanut (skupina) 1  22

18.05.2013 Pravljica Nika Kovač (skupina) 1  38

15.06.2013 Zaključna predstava Nika Kovač (skupina) 1  25

19.10.2013 Križanka 
Andrej Pervanje 
(skupina) 1  27

16.11.2013 Franšiza Eva Nanut (skupina) 1  19
Gledališke 
predstave - 

skupaj    8 0 189

Ustvarjalne 
delavnice 

      

      
Ustvarjalne 
delavnice - 

skupaj    0 0 0

Natečaji in 
tekmovanja 

      

      
Natečaji in 
tekmovanja 

- skupaj    0 0 0

Drugo 

5.6.2013 
Novinarska konferenca festivala 
Junij v Ljubljani MOL 1  24

17.6.2013 
Novinarska konferenca ob 25-
letnici Imaga Slovenia Imago Sloveniae 1  14

8.10.2013 

Iniciativa za ohranitev neodvisnega 
Radia Študent (novinarska 
konferenca) Radio Študent 1  25

4.12.2013 Predstavitev prostovoljskega dela Zavod Voluntariat 1  21
Drugo - 
skupaj    4 0 84

SKUPAJ 
PRIREDITVE    199 2 4.655

 
 
 



Trubarjeva hiša literature – prireditve za otroke 
 

Dogodek Datum Naslov prireditve Izvajalec 

Število izvedenih 
prireditev 

Število 
udeležencev 

Izvajalec 
izobraževanja 

Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Literarni 
dogodki 

29.01.2013 Bober stripkari 

Boštjan Gorenc - 
Pižama, Maša 
Ogrizek 1  54

05.02.2013 Bober prisluhne pravljicam Radio Študent 1  48

24.04.2013 
Srečanje osnovnošolcev z Ido 
Mlakar KUD Sodobnost 1  38

Literarni 
dogodki - 

skupaj   3 0 140

Razstave 
28.01.2013 Ropotarna Damijan Stepančič 1  108

29.03.2013 Živel strip 2013! Stripburger 1  55
Razstave - 

skupaj    2 0 163

Ure pravljic, 
bralne ure 

31.01.2013 Branje Ropotarne Anja Ropoša 1  17

01.02.2013 Branje Ropotarne Anja Ropoša 1  16

04.02.2013 Branje Ropotarne Anja Ropoša 1  21

06.02.2013 Branje Ropotarne Anja Ropoša 1  16

07.02.2013 Branje Ropotarne Anja Ropoša 1  34
Ure pravljic, 
bralne ure - 

skupaj    5 0 104

Predstave 
29.03.3013 Živel strip 2013! Stripburger 1  55

06.12.2013 
Miklavžev koncert z zverinicami in 
prijateljicami 

Matjaž Pikalo in 
Autodafe 1  30

Predstave - 
skupaj    2 0 85

Ustvarjalne 
delavnice 

      

      
Ustvarjalne 
delavnice - 

skupaj    0 0 0

Uganke, kvizi 
      

      
Uganke, 

kvizi - skupaj    0 0 0
SKUPAJ 

PRIREDITVE    12 0 492

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trubarjeva hiša literature – izobraževanje za odrasle 
 

Dogodek Datum Naslov izobraževanja Izvajalec 
Število 

ur 

Izvajalec 
izobraževanja Število 

udeležencev 
zunanji notranji 

Vodeni obiski 
knjižnice 

19.03.2013 
Obisk dijakov iz Nove 
Gorice THL 1  1 30

20.03.2013 
Obisk dijakov iz Nove 
Gorice THL 1  1 36

23.03.2013 Obisk večje skupine tujcev THL 1  1 16

21.11.2013 Obisk dijakov iz Trsta THL 1  1 47

14.12.2013 
Obisk Evangeličanske 
mladine Slovenije THL 1  1 21

Vodeni obiski 
knjižnice - skupaj    5 0 5 150

Računalniško 
opismenjevanje 

       

       
Računalnško 

opismenjevanje  - 
skupaj    0 0 0 0

Tečaji 
       

       

Tečaji - skupaj    0 0 0 0

Izobraževalne 
delavnice 

11.02.2013 
Žlahtne misli v srebrni 
kopreni 

JSKD, enota 
Ljubljana 5 1   12

19.04.2013 
Evalvacijska delavnica 
projekta LEO, LEO 

Založba 
Malinc 2 1   14

16.05.2013 
Pravna delavnica za 
glasbenike SIGIC 2 1   30

21.05.2013 Zakaj ne pišem?? 
JSKD, enota 
Ljubljana 2 1   15

22.05.2013 Devet tipkovnic 

dr. Mateja 
Mahnič ; 
Univerza za 
tretje 
življenjsko 
obdobje 3 1   38

27.05.2013 
Pravna delavnica za 
glasbenike SIGIC 2 1   45

07.10.2013 
Žlahtne misli v srebrni 
kopreni 

JSKD, enota 
Ljubljana 4 1   6

11.11.2013 

Kritiške delavnice (kratka, 
časopisna, radijska, video in 
stripovska kritika) 

Društvo 
slovenskih 
literarnih 
kritikov 20 1   6

11.11.2013 Glasbeno kritiška delavnica SIGIC 3 1   18

19.11.2013 
Delavnica kreativnega 
pisanja spekulativne proze 

Društvo 
Zvezdni prah 6 1   8

Izobraževalne 
delavnice - skupaj    49 10 0 192

Strokovne 
konference 

05.02.2013 Simpozij o žanrski literaturi 
11 izvajalcev 
(v opombi) 4 1 41

20.05.2013 

Tretji mednarodni simpozij 
na temo konceptov realnosti 
skozi eksperimentalno 
poezijo 

Društvo IA ; 
Slovensko 
društvo za 
primerjalno 
književnost 4 1  18

28.10.2013 

Simpozij: Spomini na 
Jugoslavijo v nemško 
govoreči književnosti 

Goethejev 
inštitut, 
Avstrijski 
kulturni dom 
v Ljubljani, 
Švicarska 
ambasada v 
Sloveniji, 
Filozofska 
fakulteta v 
Ljubljani, 
Univerzitetna 
knjižnica 2 1  45



Maribor in 
Trubarjeva 
hiša literature 

12.12.2013 
Simpozij: Denis Diderot 
danes 

Filozofska 
fakulteta in 
THL 4 1 48

Strokovne 
konference - 

skupaj*        
SKUPAJ 

IZOBRAŽEVANJA    54 10 5 342
*V poročilu objavljeno pod Učni center v posebnem poglavju, zato na tem mestu ne navajamo, da ne pride do podvajanja 
podatkov. 

 
 
 
 
Trubarjeva hiša literature – izobraževanja za otroke 
 

Dogodek Datum Naslov izobraževanja Izvajalec 
Število 

ur 

Izvajalec 
izobraževanja Število 

udeležencev
zunanji notranji 

Vodeni obiski 
knjižnice 

22.01.2013 OŠ IG na obisku v THL THL 1  1 42

26.03.2013 
OŠ Valentin Vodnik na 
obisku v THL THL 1  1 51

22.10.2013 
OŠ Hinka Smrekarja na 
obisku v THL THL 1  1 54

Vodeni obiski 
knjižnice - skupaj    3 0 3 147

Računalnško 
opismenjevanje 

       

       
Računalniško 

opismenjevanje - 
skupaj    0 0 0 0

Tečaji 
       

       

Tečaji - skupaj    0 0 0 0

Izobraževalne 
delavnice 

       

       
Izobraževalne 

delavnice - skupaj    0 0 0 0
SKUPAJ 

IZOBRAŽEVANJA    3 0 3 147
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