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0. Uvod 
 
 
 
S  ciljem poenotiti  in  racionalizirati poslovanje  in upravljanje  splošnih knjižnic v  Ljubljani  je Mestna 
občina  Ljubljana  (MOL)  v marcu  2008  sprejela  sklep  (Sklep  o  ustanovitvi  javnega  zavoda Mestna 
knjižnica Ljubljana, Uradni list RS, št. 30/08 in 105/08), s katerim je spojila splošne knjižnice, ki so jih 
ustanovile  bivše  ljubljanske  občine,  in  Slovansko  knjižnico,  ki  je  imela  poseben  status  samostojne 
specialne knjižnice, v enoten  javni zavod Mestna knjižnica Ljubljana  (MKL). Knjižnica  je v  letu 2009 
prvič  delovala  celo  proračunsko  obdobje  in  ob  pregledu  rezultatov  ponovno  ugotavljamo,  da  je 
združitev  uspela  in  da  knjižnica  normalno  posluje  v  okviru  pridobljenih  javnih  sredstev  ter  lastnih 
sredstev  iz  plačil  uporabnikov  za  izvajanje  javne  službe  in  izvajanja  nekaterih  tržnih  dejavnosti. 
Presežek  prihodkov  nad  odhodki  v  prvih  dveh  letih  poslovanja  pa  kaže  tudi  na  to,  da  v  knjižnici 
uspešno poteka racionalizacija na področju stroškov, ob tem da se njene dejavnosti razvijajo v skladu 
s pričakovanji. 
 
Pri tem je treba poudariti, da so v letu 2009 še vedno potekali združitveni projekti, ki so pomembni za 
racionalizacijo delovnih procesov, kar je v drugi polovici leta omogočilo dejansko vzpostavitev skupne 
strokovne  službe  za  nabavo  in  bibliografsko  obdelavo  gradiva  ter  poenoteno  izposojo  gradiva  ob 
hkratnem  poenotenju  tistih  postopkov,  pri  katerih  je  večkratno  izvajanje  doslej  pomenilo 
neracionalno izrabo časa ter kadrovskih in finančnih virov. Tu govorimo zlasti o združitvi podatkovnih 
zbirk  sistema COBISS prvotnih  šestih  knjižnic. Bistveno  je poudariti, da  v  tem primeru ni  šlo  le  za 
avtomatično združitev v eno bazo, ampak za konverzijo, kar poenostavljeno pomeni, da je iz prvotnih 
šestih  zapisov nastal eden,  ki  sedaj  vsebuje poenotene  in  združene podatke prejšnjih. To pa  je  za 
uporabnike velika pridobitev, saj  lahko za vsak naslov dobijo podatke o zalogi gradiva v vseh naših 
knjižnicah. Konverzijo so vse  leto pripravljale posebne delovne skupine, ki so v sodelovanju z IZUM‐
om pripravile potrebne postopke, razvile enotne oznake in šifrante, nadzorovale testiranje poskusnih 
konverzij ter poskrbele za odpravo podvojenih zapisov in ugotovljenih napak. Pri uvajanju združenih 
baz v aktivno delovanje pa so sodelovali tudi vsi zaposleni, ki delajo s sistemom COBIBSS v MKL. 
 
Ob poenotenju strokovnih postopkov, povezanih z gradivom in izposojo, je od združitve dalje potekal 
projekt  reorganizacije  in priprave pravilnika o notranji organiziranosti  in sistemizaciji z novimi opisi 
delovnih mest  v  skladu  z  veljavno  zakonodajo.  V  tem  projektu  tako  združujemo  potrebo  po  novi 
organiziranosti združene knjižnice z zahtevami novega plačnega sistema v javnem sektorju. Glede na 
veliko  razdrobljenost enot knjižnice  in potrebo po organizaciji  skupnih  služb na  sedežu knjižnice  je 
prišlo do precejšnjega premika zaposlenih. Nova organizacija je bila sprejeta sredi leta in se od jeseni 
uvaja  v  prakso.  Enote,  oddelki  in  službe  so  vzpostavljeni,  izvajamo  še  dokončne  razmestitve 
zaposlenih  na  bibliotekarskih  delovnih mestih  v  enotah.  Realizacija  nove  organiziranosti,  ki  zaradi 
poenotenja poslovanja prinaša nedvomne prednosti, pa je že pokazala tudi vsaj eno slabost, ki izvira 
iz predhodne podkadrovanosti knjižnic. Prehod večjega števila zaposlenih v skupne službe je zamajal 
že prej minimalno zasedenost delovnih mest, s katerimi pokrivamo odprtost posameznih knjižnic. Če 
upoštevamo  območne  enote  in  krajevne  knjižnice  s  stalno  kadrovsko  zasedbo,  dosegamo  v  novi 
organiziranosti komaj 4,9 zaposlenega na enoto, kar je zelo malo glede na dejstvo, da vzdržujemo v 
večjih knjižnicah celodnevno odprtost. 
 
Posebej  je  potrebno  poudariti,  da  smo  v  letu  2009  izpeljali  večino  v  programu  dela  načrtovanih 
projektov, ki so podpirali  tudi glavna  izhodišča Evropskega  leta kreativnosti  in  inovacij.  Izvajali smo 
projekte s področij  izobraževanja, promocije branja  in dviga bralne kulture, še posebej skrbno smo 
pripravljali  projekte  za  Svetovno  prestolnico  knjige  2010‐11.  Na  različne  razpise  smo  prijavili  19 
projektov. Poleg  tega  smo bili  zelo uspešni pri prijavi na  javni  razpis MK  za  sofinanciranje nakupa 
knjižničnega gradiva, na katerem smo prejeli najvišji možen obseg sredstev. 
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Mestna knjižnica Ljubljana se s svojo pestro ponudbo prireditev, ki bogati kulturno ponudbo mesta 
Ljubljane, povezuje tako z  lokalno skupnostjo oziroma svojimi uporabniki v mestu Ljubljana kot tudi 
širše v  regiji. Naša bogata kulturna ponudba s področja  literature    je namenjena predvsem širjenju 
bralne kulture in kakovostnemu preživljanju prostega časa ter dostopnosti tovrstnih kulturnih vsebin 
za  čim  širši  krog  ljudi. Na  razstavnem  in prireditvenem področju  smo postali pomemben  segment 
tovrstne  ponudbe  v  Ljubljani  ter  stopili  ob  bok  ozko  specializiranim  kulturnim  ustanovam  kot  so 
galerije, muzeji, Cankarjev dom, itd.   
 
Pomembno  je tudi ugotoviti, da knjižnica s svojim delovanjem prispeva precejšen delež k delovanju 
gospodarske sfere v Ljubljani  in okolici  in da vsa  javna  in zasebna sredstva za  izvajanje  javne službe 
končajo  v  rezultatih  gospodarskih  dejavnosti  podjetij  in  zasebnikov,  v  obliki  davkov  pa  tudi  v 
državnem proračunu. Strokovni vpliv knjižnice pa sega na regionalno raven preko delovanja MKL kot 
osrednje območne  knjižnice, na nacionalno  raven pa preko nekaterih  storitev  in  akcij,  ki  zadevajo 
mladino in otroke  ter so povezane zlasti s področjem šolstva. 
 
Prepričani  smo, da  je enovita  knjižnica  v  letu 2009 dosegla  svoje prioritetne  cilje, bolje  servisirala 
informacijske potrebe uporabnikov  in zagotavljala udobnejšo uporabo svojih zbirk  in  informacijskih 
storitev.  MKL  bo  stremela  k  temu,  da  bo  za  doseganje  svojih  ciljev  uporabila  sodobna  načela 
knjižnične  stroke  ter  znanje  in  pripravljenost  zaposlenih  za  sodelovanje  pri  uvajanju  inovativnih 
storitev, zato bo spodbujala njihovo kreativnost in vključenost v doseganje skupnih ciljev. 
 
Mestna  knjižnica  Ljubljana  je  v  letu  2009  opravljala  tudi  naloge  osrednje  območne  knjižnice,  in 
zagotavljala dejavnost za občine izven MOL na podlagi pogodb o izvajanju dejavnosti. 
 
 
 

1. Funkcije knjižnice  
 

Mestna  knjižnica  Ljubljana  ima  naslednje  funkcije  v  okviru  knjižničnega  sistema  mesta 
Ljubljana, nekaterih primestnih občin in Republike Slovenije: 
• Je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL 
(265.009 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 (43.450 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami. 
• Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (524.151 prebivalcev) 
z osmimi osrednjimi knjižnicami (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Matična knjižnica 
Kamnik, Knjižnica Litija, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica 
Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode) in 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 (43 postajališč). 
• Izvaja naloge posebnih humanističnih zbirk in domoznanstva – 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. 
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• Razvija bralno kulturo in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem 
območju, na katerem delujejo njene organizacijske enote, knjižnice mestnih območij in 
krajevne knjižnice. 
 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
 
Strokovno  delovanje  in  razvoj Mestne  knjižnice  Ljubljana  (v  nadaljevanju MKL)  temelji  na 
določbah  Zakona  o  knjižničarstvu  in  podzakonskih  aktov  ter  na  smernicah  Nacionalnega 
programa za kulturo 2008‐2011 in Strategije razvoja kulture v Ljubljani 2008‐2011.   
 
Strateški načrt MKL za obdobje 2010‐2012 je MKL sprejela konec leta 2009 in bo v naslednjih 
letih  podlaga  za  delovanje  in  razvoj  na  osmih  strateških  področjih.  To  obdobje  bo  zelo 
pomembno za knjižnico, saj se bo šele v tem času polno uveljavila njena nova organiziranost, 
ki izvira iz združitve leta 2008. 
 
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), 
‐ 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. 127/04) 
3. Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPPub) (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
4. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–ZUJIK in UPB1, 
št. 56/08) 
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 javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) 
2. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) 
3. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08) 
4. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
5. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08 in 3/09) 
8. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 39/96, 40/97, 82/99, 
102/00, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08), 
9. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (UL RS, št. 16/07‐UPB3 in 68/08) 
10. Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07‐UPB1),  
11. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 
12. Interni pravilniki o delovanju knjižnice 

 
Delovanje knjižnice urejajo tudi interni akti, npr.: 
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1. Pravilnik o računovodstvu MKL, 
2. Pravilniki o blagajniškem poslovanju knjižnic, katerih pravna naslednica je MKL, 
3. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, 
4. Pravilniki o poslovanju knjižnic, katerih pravna naslednica je MKL, 
5. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 
6. Pravilnik o delovnem času v MKL, 
7. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 
8. Pravilnik o kriterijih za ocenjevanje redne delovne uspešnosti v MKL, 
9. Pravilnik o prostovoljskem delu in usposabljanju na delovnem mestu v MKL, 
10. Klasifikacijski načrt MKL, 
11. Pravilnik MKL o posredovanju informacij javnosti, 
12. Sklep o poenotenju rokov izposoje, 
13. Sklepi sej sveta MKL, 
14. Sklepi sej strokovnega kolegija, 
15. Sklepi direktorice. 

 
 
 
3. Dolgoročni cilji Mestne knjižnice Ljubljana 
 
Dolgoročni  cilji  knjižnice  izhajajo  iz  ciljev  združenih  knjižnic  in poudarjajo  že dosežene  rezultate  iz 
tradicije  njihovega  delovanja,  hkrati  pa  zasledujejo  sodobne  strokovne  koncepte  in  poslanstvo 
splošnih knjižnic, ki želijo biti prepoznavne kulturne in informacijske institucije v lokalnem okolju. Vse 
to  je zajeto v novem Strateškem načrtu MKL za obdobje 2010‐2012. Za MKL kot združeno splošno 
knjižnico prestolnice države je uresničevanje slednjega slednje še posebej pomemben izziv.  
 
Dolgoročni cilji MKL se izkazujejo v naslednjih navedbah: 
 
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.  
 
Z  izvajanjem  nalog  osrednje  območne  knjižnice  bo  spodbujala  razvoj  splošnih  knjižnic  v 
osrednjeslovenski regiji.  
 
S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno in pestro knjižnično zbirko za prebivalce 
Mestne občine  Ljubljana  in  širšega območja.  S  kakovostno  strokovno obdelavo  gradiva   bo nudila 
širok  vir  informacij  o  zbirki  in  omogočila  njeno  učinkovito  uporabo.  Z  uveljavljanjem  koncepta 
hibridne knjižnice, torej fizične in virtualne hkrati, bo zagotovila 24‐urni oddaljeni dostop do gradiva 
in informacij. Poleg tega bo v naslednjih letih zagotovila trajen dostop do vsega svojega starejšega in 
manj aktualnega gradiva v enem izvodu v načrtovanem repozitoriju MKL. 
 
Še posebej vestno bo oblikovala ustrezno zbirko gradiva  in  informacijske vir ter razvijala storitve za 
svoje  uporabnike,  tudi  za  ranljive  skupine  prebivalstva  (starejši,  etnične  manjšine,  brezposelni, 
uporabniki s posebnimi potrebami). 
 
Knjižnica  bo  zbirala,  obdelovala,  hranila  in  posredovala    gradivo  in  informacije  o  svoji  lokalni 
skupnosti  in  s  tem  ohranjala  lokalno  dediščino.    V  ta  namen  bo  knjižnica    vzpostavila  enotno 
domoznansko službo. Obstoječe domoznansko gradivo bo digitalizirala in omogočila dostop do njega 
širokemu krogu uporabnikov. 
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V  sodelovanju  s  svojimi  uporabniki  in  lokalno  skupnostjo  ter  v  skladu  s  sodobnimi  strokovnimi 
izhodišči bo razvijala storitve, ki jih bodo potrebovali pri delu, učenju, raziskovanju ali v prostem času. 
 
S poenotenjem informacijskega sistema, z združitvijo baz gradiva in članov, bo poenostavila postopke 
tako za uporabnike kot za zaposlene.  
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo vzpodbujala bralno 
kulturo. S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi za promocijo ustvarjalcev na nivoju mesta in 
države  bo  eden  od  aktivnih  nosilcev  kulturnega  življenja  v  mestu.  Ob  podpori  napredne 
informacijsko‐komunikacijske tehnologije bo razvijala  različne oblike pismenosti: vizualno, medijsko, 
računalniško in digitalno. 
 
Knjižnica se bo vključevala v procese vseživljenjskega učenja z  izvajanjem programov neformalnega  
izobraževanja  in  priložnostnega  učenja  uporabnikov.  Z  ustrezno  oblikovanimi  in  opremljenimi 
prostori  ter  s  kvalitetno  in  raznoliko  ponudbo  prireditev  in  dejavnosti  bo  knjižnica  uporabnikom 
zagotavljala  aktivno preživljanje prostega časa. 
 
Knjižnica si bo prizadevala  z načrtno promocijo in stalnim obveščanjem na spletni strani in v medijih  
približati  svoje storitve najširšemu krogu prebivalcev. 
 
Pri  sodelovanju  z  različnimi  javnostmi  bo  poudarjala  prednosti,  ki  jih  delovanje  knjižnice  prinaša 
okolju. Povezovala  se bo  s kulturnimi, vzgojnoizobraževalnimi  in  socialnimi ustanovami  ter aktivno 
sodelovala  z drugimi knjižnicami in ustanovami, povezanimi z bibliotekarsko in informacijsko stroko. 
 
Možnosti za  razvoj bo  iskala v  sodelovanju z domačimi  in  tujimi organizacijami prek vključevanja v 
partnerstva in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih. 
 
Knjižnica  bo  imela  razvito  notranjo  organizacijsko  kulturo  in  bo  vzpostavila mehanizme  za  stalno 
izboljševanje  delovnih  procesov  in  razvijanje  odličnosti.  S  spodbujanjem  timskega  dela,  uvedbo 
sodobnih  komunikacijskih  poti  in  orodij  ter  uvajanjem  sodobnih  kadrovskih  principov  bo  vpeljala 
trdno, a prožno organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost zaposlenih  in njihov 
strokovni razvoj.  Knjižnica bo skrbela za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. V kolektivu bo 
razvijala pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 
 
 
 
4. Letni cilji Mestne knjižnice Ljubljana 
 
Leto  2009  je  bilo  prvo,  ko  je  MKL  po  združitvi  delovala  kot  enovita  institucija  skozi  celotno 
proračunsko obdobje.  Tudi  v  tem  letu  so  se  še  vzpostavljale  skupne  funkcije,  ki omogočajo njeno 
poslovanje.  Združitveni  cilji  in  projekti  so  bili  zelo  zahtevni  in  obsežni  ter  se  nanašajo  na  različna 
področja dejavnosti.  
 
Cilji: 

- Na področju organizacije delovanja: 

o posodabljanje in širjenje mreže knjižnic MKL 

o Vzpostavitev pogojev za enotno nabavo in bibliografsko obdelavo gradiva 

o Vzpostavitev enotne baze članov in enotne članske izkaznice 
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o Vzpostavitev enotne izposoje gradiva v vseh knjižnicah 

o Vzpostavitev enotnega sistema za registracijo delovnega časa 

- Na področju internih aktov: 

o Sprejem Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

o Sprejem strateškega načrta 2010‐12 

o Sprejem Pravilnika o blagajniškem poslovanju 

o Sprejem Pravilnika o delovnem času v MKL, 

o Sprejem Pravilnika o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 

o Sprejem Pravilnika o kriterijih za ocenjevanje redne delovne uspešnosti v MKL, 

o Sprejem  Pravilnika  o  prostovoljskem  delu  in  usposabljanju  na  delovnem mestu  v 
MKL, 

o Sprejem Klasifikacijskega načrta MKL, 

o Sprejem Pravilnika MKL o posredovanju informacij javnosti, 

o Sprejem Sklepa o poenotenju rokov izposoje, 

o Sprejem Pravilnika o varstvu osebnih podatkov. 

 

- Na področju strokovnega dela knjižnice: 

- omogočanje  čim  večjemu  številu  uporabnikov  (odraslim, mladini  in  otrokom)  izposojo  čim 
bolj raznovrstnega in zanimivega knjižničnega gradiva, 

- uravnotežena nabava, kvalitetna bibliografska obdelava v sistemu COBISS  in redno  izločanje 
knjižničnega gradiva, 

- posodabljanje  informacijske  opreme  in  razvoj  digitalne  knjižnice  z  nadgradnjo  enotnega 
spletno‐informacijskega  sistema,  servisov  za  samostojno  uporabo  knjižnice  in  digitalizacijo 
knjižničnega gradiva, 

- izobraževanje zaposlenih in uporabnikov knjižnice, 

- sodelovanje na javnih razpisih za prijavo projektov na nacionalnem in mednarodnem nivoju, 
kar omogoča zagotavljanje dodatnih sredstev za dejavnosti knjižnice, 

- oblikovanje  skupne  domoznanske  zbirke  in  izvajanje  domoznanske  dejavnosti  za  večjo 
osveščenost o pomembnosti kulturne dediščine in za dostop do informacij za lokalne študije, 

- izvajanje nalog območne  knjižnice  za osrednjeslovensko  knjižnično  regijo,  s kandidaturo  za 
sedež vseslovenskega portala KAMRA za dostop do domoznanskih gradiv in kulturne dediščine, 

- organizacija različnih prireditev za širjenje bralne kulture in informacijske pismenosti, 

- razvoj  dejavnosti  in  storitev  za  ciljne  skupine  uporabnikov  in  za  uporabnike  s  posebnimi 
potrebami, 

- organizacija dogodkov  in prireditev, ki omogočajo aktivno  in kvalitetno preživljanje prostega 
časa, 

- povečevanje  prepoznavnosti    knjižnice  v  lokalnem  okolju  ter  na  nacionalni  in mednarodni 
ravni z oblikovanjem različnih partnerstev, 

- sodelovanje pri projektih Mestne občine Ljubljana. 
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5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
5.1 Organizacija, interni akti in organizacijski projekti 
 
V prvem celotnem  letu delovanja MKL po združitvi  je bilo še vedno potrebno  intenzivno  izvajati  in 
spremljati rezultate postopkov združitve  in skupnih združitvenih projektov. Z organizacijskega vidika 
je bil najpomembnejši proces oblikovanja  strokovnih  skupnih  služb  in nove organizacijske  sheme  z 
območnimi enotami knjižnice ter krajevnimi knjižnicami v njihovih mrežah, ki  je stopila v veljavo po 
sprejetju  novega  Pravilnika  o  notranji  organizaciji  in  sistemizaciji  delovnih mest  sredi  leta  2009. 
Ocenjujemo, da  je bila vpeljava nove organizacijske  sheme  s  skupnimi  službami  in dejavnostmi  ter 
mrežo  knjižnic uspešna,  saj enovita  knjižnica normalno deluje,  skupne  službe uspešno  izvajajo  vse 
potrebne dejavnosti, pa tudi drugi združitveni projekti so v največji možni meri potekali uspešno. Tudi 
finančni  rezultati ob  koncu  leta  kažejo, da  so bili  stroški uspešno nadzorovani,  kar  je  rezultiralo  v 
pozitivnem rezultatu poslovanja. 
 
Sprejeti  interni  akti  pomembno  prispevajo  k  zmanjševanju  tveganja  za  nepravilno  ali 
netransparentno delovanje knjižnice. Sprejeli smo večino načrtovanih aktov, poleg teh pa še dodatne, 
ki niso bili načrtovani, vendar se je pri poslovanju knjižnice pokazalo, da jih nujno potrebujemo. 
 
5.1.1 Strateški načrt MKL 2010‐2012 
 
Poročilo o izvedbi projekta: 
Priprava  strateškega  načrta  je  potekala  zelo  uspešno,  saj  ga  je  knjižnica  sprejela  in  uveljavila  v 
predvidenem  roku.  Zanj  smo  prejeli  vsa  potrebna  soglasja,  tako  da  ima MKL  za  naslednja  tri  leta 
primerno podlago za razvoj na strateških področjih delovanja. 
Pri oblikovanju  strateškega načrta  smo  izhajali  iz Nacionalnega  programa  za  kulturo  2008‐2011  in 
Strategije  razvoja  kulture  v Mestni  občini  Ljubljana  2008‐2011,  pa  tudi  iz  našega  ustanovitvenega 
akta. Obdobje 2010‐2012 bo za delovanje in razvoj MKL zelo pomembno, saj se bo šele v tem času v 
polni meri uveljavila nova organiziranost knjižnice. Zaradi organizacijskih sprememb in vzpostavljanja 
delovanja knjižnice v  letih 2008  in 2009 smo zamaknili  izvajanje strateških ciljev v časovno obdobje 
2010‐2012, pri  tem pa upoštevali  tudi nekatere dejavnosti, ki so bile  izvedene že v  letu 2009  in so 
odločilno vplivale na strateške usmeritve in cilje.  
S  pripravami  SN  je  delovna  skupina  pričela  jeseni  2008.  Strokovni  kolegij  je  v mesecu maju  2009 
sprejel  strukturo strateškega načrta in osem področij delovanja knjižnice: 
1. Razvoj knjižnične mreže 
2. Izvajanje nalog območnosti 
3. Izgradnja in upravljanje knjižnične zbirke 
4. Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
5. Izvajanje domoznanske dejavnosti 
6. Izgradnja digitalne knjižnice 
7. Povezovanje z okoljem in promocija knjižnice 
8. Knjižnica kot učeča se ustanova in nova notranja organiziranost knjižnice. 
V  naslednji  fazi  so  nosilci  strateških  področij  s  svojimi  sodelavci  v  oddelkih  in  službah  ter  vodje 
območnih  enot  oblikovali  strateške  cilje  z  ukrepi,  aktivnostmi,  pričakovanimi  učinki  in  kazalniki 
uspešnosti. Aktivnosti so opremili s  časovnimi okviri  in nosilci, kar  je pomembno za pripravo  letnih 
programov dela MKL. V letnih poročilih MKL pa bodo nosilci strateških področij, vodje območnih enot 
in krajevnih knjižnic preverjali doseganje pričakovanih učinkov in kazalnikov uspešnosti. 
 



 10

Doseženi cilji: 
Dokument je bil sprejet ob soglasju, ki soga dali strokovni kolegij na seji dne 1.10.2009, strokovni svet 
MKL na seji dne 9. 10. 2009 in svet MKL na seji 22. 12. 2009. Skladnost strateškega načrta 2010‐2012 
s plani in programi MOL je Oddelek za kulturo MOL potrdil v dopisu z dne 3. 12. 2009. 
 
 
5.1.2 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL  
 
Poročilo o izvedbi projekta: 
Projekt nove organiziranosti združenih knjižnic smo začeli  izvajati takoj po ustanovitvi  in ga štejemo 
za najpomembnejši združitveni proces. Zaradi drugih prednostnih nalog knjižnica ni uspela  izvesti v 
prvotno predvidenem roku, ki ga je določil ustanovni akt. Razloga za zamudo pri oblikovanju sta bila 
dva:  nekajmesečna  polna  angažiranost  vodstva  in  podpornih  služb  pri  uvedbi  novega  plačnega 
sistema poleti  in  jeseni 2008  ter zahtevnost razporejanja zaposlenih na novo sistemizirana delovna 
mesta  skupnih  strokovnih  služb ob nujnosti hkratnega  zagotavljanja  zasedenosti delovnih mest po 
knjižnicah  za  ohranitev  dosežene  odprtosti  knjižnic  tudi  v  prihodnje.  Dejstvo  je  namreč,  da 
razpolagamo le z določenim številom zaposlenih in da bodo nove zaposlitve prej izjema kot pravilo.  
 
Zasnovo  za  novo  organiziranost  so  predstavljale  obstoječe  osrednje  in  krajevne  enote  v mrežah 
prejšnjih knjižnic, ki imajo tudi v novi organizaciji pomembno funkcijo, saj neposredno komunicirajo z 
uporabniki  in  izvajajo  informacijske  storitve,  informacijska  izobraževanja  in  prireditve  s  področja 
bralne kulture. Zato smo se odločili, da bodo prejšnje osrednje knjižnice postale t.i. »območne enote 
MKL«  za  območja MOL  (Center, Moste,  Bežigrad,  Šiška,  Vič),  njihove  krajevne  knjižnice  pa  bodo 
ostale v njihovih prvotnih mrežah. Ob bok mreži knjižnic smo v MKL postavili dvojne skupne službe: 
administrativne  oziroma  poslovne  (uprava,  računovodstvo,  pravne  in  kadrovske  zadeve,  tehnično 
vzdrževanje  z  logistiko)  in  strokovne  (nabava,  obdelava  in  zaščita  gradiva  za  zagotavljanje 
racionalizacije pri izgradnji knjižnične zbirke,  delo z uporabniki s posebnimi zbirkami za enovit razvoj 
uporabniških  storitev  in  prireditvenih  dejavnosti  ter  razvoj  in  območnost  za  potrebe  usklajevanja 
razvojnih aktivnosti, informatike ter koordinacije v okviru osrednje knjižnične regije). 
 
Področje  dela  z  uporabniki  je  bilo  deležno  posebne  pozornosti,  saj  smo  želeli  združiti  v  enotno 
organizacijsko  povezanost  tako  storitve  za  uporabnike  (medknjižnična  izposoja,  prireditve, 
informacijski  servisi)  kot  tudi  nekatere  bivše  posebne  knjižnice  in  zbirke,  ki  niso  imele  značaja 
krajevnih  knjižnic. Gre  za  knjižnice  in  zbirke,  ki  smo  jim  želeli  v  nadaljnjem  razvoju  dati  posebno 
dodano vrednost:  
- Slovanska bo postala center za domoznanstvo  in humanistične zbirke, s  čimer bomo nadgradili 

njeno prvotno ozko specializacijo, ki v okviru MKL ne more več obstajati v prvotni obliki. Ker ta 
knjižnica ni bila krajevnega  značaja,  je nismo mogli ohraniti kot krajevno enoto v mreži na  isti 
lokaciji, kot že deluje Knjižnica Bežigrad, zato je bilo nujno zanjo poiskati druge vsebinske cilje, ki 
bodo prispevali dodano vrednost. Menimo, da bo Slovanska še naprej pridobivala uporabnike  iz 
celotnega  območja  Ljubljane  in  Slovenije,  še  posebej  če  se  bo  načrtovano  razvijala  v  smer 
močnega centra za domoznanstvo in lokalne študije. 

- Pionirska je že v sklopu Knjižnice Otona Župančiča vsebinsko preraščala knjižnico glede delovanja 
na nacionalnem nivoju,  saj  se  je usmerila v kombinacijo mladinske književnosti  in mladinskega 
knjižničarstva.  Ker menimo,  da  s  tem  prinaša  dodano  vrednost  celotni MKL,  njeno  razvojno 
delovanje pa pričakujemo v vseh naših enotah, smo jo organizacijsko kot posebno zbirko postavili 
ob bok Slovanski. 

- Potujoča ima med tremi posebnimi zbirkami največ značilnosti krajevne knjižnice, vendar je način 
njenega poslovanja na postajališčih  toliko drugačen, da  smo  jo  vzpostavili  kot posebno  zbirko 
(ima tudi v resnici lastno zbirko gradiva). 
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Pomembna organizacijska odločitev  je tudi vzpostavitev enotnega centra za vseživljenjsko učenje, v 
katerem  združujemo  različne  servise  in  projekte  na  tem  področju.  Usmeritev  knjižnice  v  aktivno 
ponujanje možnosti za neformalno učenje za uporabnike je ena od naših strateških odločitev. 
 
Doseženi cilji: 
Sprejet pravilnik o organizaciji  in  sistemizaciji,  izvedena nova organiziranost, dosežen napredek pri 
poenotenju poslovanja in delu z uporabniki. 
 
 
 
5.2  Strokovna dejavnost knjižnice 
 
Uspešnost izvajanja knjižnične dejavnosti v MKL se najbolje izraža v številnih kazalnikih, ki jih 
lahko spremljamo neposredno v sistemu COBISS  in v računovodskem sistemu MKL, zato  jih 
predstavljamo  skupaj  v  naslednji  tabeli.  Komentarji  doseženih  rezultatov  sledijo  v 
nadaljevanju pri poročanju o izvedbi posameznih strokovnih dejavnosti. 
 
Kazalniki uspešnosti  2008  2009  % 
Število članov  80.991  87.444  7,97% 
Število novo vpisanih članov  14.317  15.559  8,68% 
Število obiskov  1.469.216  1.558.633  6,09% 
Virtualni obiski knjižnice – domača stran  NP  412066  ‐ 
Izposoja na dom  4.786.128  4.889.162  2,15% 
Medknjižnična izposoja  2.454  1.313  ‐46,5% 
Transakcije   4.877.439  4.923.360  0,94% 
Prireditve  3.276  3.652  11,48% 
Ure odprtosti enot  62.696  60.053  ‐4,22% 
Zaloga knjižničnega gradiva  1.647.900  1.586.480  ‐3,73% 
Prirast gradiva  104.311  90.531  ‐13,21% 
Povprečna cena  19,92 €  18,99 €   ‐ 4,67% 
Število naročenih elektronskih virov   6  8  33,33% 

- od tega dostopnih na daljavo  ‐  5  ‐ 
Število dostopov do naročenih elektronskih virov  2.592  3.012  16,20% 

- od tega dostopov na daljavo  ‐  1.810  ‐ 
 
 
5.2.1  Knjižnična mreža in prostor 
 
Uresničevanje  letnih ciljev: V  letu 2009 so bile predvidene nekatere  izboljšave  in širitve prostorskih 
kapacitet MKL, ki pa niso potekale povsem po programu, ampak so bile bolj odvisne od zmožnosti 
ustanovitelja in rezultat trenutnih razmer. 
 
V začetku leta 2009 je prišlo do izločitve Knjižnice Medvode iz sistema Mestne knjižnice Ljubljana, ker 
se je občina Medvode odločila, da ustanovi lastno knjižnico kot samostojen javni zavod. Hkrati pa so 
se začeli dogovori o postopni vključitvi Knjižnice Jurija Vega iz Dola pri Ljubljani v sistem MKL, rezultat 
katerih je vključitev podatkovnih zbirk te knjižnice v združene podatkovne zbirke MKL. 
 
V  letu 2009 sta bili pripravljeni  idejni zasnovi za dve novi krajevni knjižnici, Knjižnico Sostro 
(Zadvor) in Knjižnico Šmartno.  
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Za skupne službe MKL smo pridobili dodatne prostore v najem, v katerih smo organizirali delo Službe 
za razvoj in območnost in Službe za delo z uporabniki in posebne zbirke.  
 
Za enoto Knjižnica Jožeta Mazovca v Mostah smo v drugi polovici leta 2009 pridobili dodaten prostor 
(100 m2)  za  čitalnico  in mediateko  za  odrasle  (Bralnica),  in  sicer  kot  partnerji  s  koordinatorjem 
projekta upravljanja Doma Španski borci (Zavod En‐Knap). Knjižnica Polje ostaja v sedanjih prostorih 
in obsegu, ker ni prišlo do  izselitve šole. Za Knjižnico Fužine smo vložili vlogo za dodatni prostor na 
sedanji lokaciji za potrebe skladišča. 
 
V Knjižnici Otona Župančiča smo že v letu 2008 zaradi združitve knjižnic namenili nekatere prostore v 
centralni stavbi za potrebe uprave in skupnih služb MKL, v letu 2009 pa smo organizirali še Službo za 
nabavo  in obdelavo gradiva MKL v prostorih, kjer  je pred združitvijo potekala ta dejavnost samo za 
potrebe KOŽ.  
 
Knjižnica Dobrova: Prostori za  izvajanje knjižnične dejavnosti  (podstrešna mansarda)  so neustrezni, 
predvsem  z vidika varnosti. Občino  smo opozorili, da  je potrebna  takojšnja aktivnost  za pridobitev 
mnenja o ustrezni nosilnosti  tal  knjižnice  in  izgradnja požarnih  stopnic,  v  nasprotnem  primeru  bo 
treba  knjižnico  zapreti.  V  obravnavanem  obdobju    je  občina  Dobrova  –  Polhov  Gradec  začela 
pripravljati  sanacijo  knjižnice,  ponovno  so  bile  zgrajene  požarne  stopnice,  ki  so  bile  pred  leti 
odstranjene.  
Knjižnica Brezovica: Na kulturni praznik, 8. 2. 2009 je začela delovati nova Knjižnica Brezovica v novih 
prostorih (116 m2).  
Knjižnica Podpeč: Novembra 2009  je  v dotedanjem prostoru Knjižnice Podpeč  začela delovati  tudi 
Pošta Slovenije. Prostor za knjižnično dejavnost se je zmanjšal na 70m2 (prejšnje stanje 111 m2). 
 
 
5.2.2 Odprtost knjižnic 
 
Ocenjujemo, da so bile enote MKL v  letu 2009 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 smo uvedli poletni 
delovni  čas. Odziv uporabnikov na poletni skrajšani urnik  je bil različen,  izrazitega nasprotovanja ni 
bilo,  kar  smo preverili  s posebno  anketo.  Pozitivna  stran poletnega  časa  je bilo  lažje  razporejanje 
zaposlenih zaradi dopustov. 24.  in 31. decembra so bile knjižnice odprte za uporabnike do 13. ure, 
30. aprila in 30. oktobra pa do 18. ure. 
 
V minulem letu smo prvič uvedli poletni delovni čas v vseh enotah območne enote KJM. Po rezultatih 
ankete,  izvedene v knjižnici,  je kar 77% uporabnikov z uvedeno spremembo zadovoljnih. Konec  leta 
smo izvedli tudi anketo med obiskovalci knjižnic v Zalogu in Jaršah glede sobotnega obiska; glede na 
rezultate analize bomo predvidoma predlagali zaprtje  teh dveh knjižnic ob sobotah. Tudi centralna 
enota Knjižnice Otona Župančiča  je bila v poletnem  času  (julij  in avgust) prvič odprta po poletnem 
urniku.  
Knjižnica Horjul: Odprtost knjižnice se je s septembrom 2009 povečala za 3 ure tedensko. 
Knjižnica  Brezovica: Odprtost  knjižnice  se  je  s  preselitvijo  v  nove  prostore  povečala  s  5  na  21  ur 
tedensko. 
Knjižnica Podpeč: Knjižnica je bila zaprta v času preureditve knjižničnih prostorov od 27. oktobra do 6. 
novembra. 
Knjižnica  Rakitna: Od  oktobra  2009  obratuje  po  spremenjenem  urniku  ob  sredah,  ko  je  knjižnica 
odprta od 17. do 18. ure. 
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5.3   Razvoj in območnost 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju razvoja, informatike in območnosti: 
V letu 2009 je bila oblikovana Služba za razvoj in območnost (SRO), ki jo sestavljata oddelek za razvoj 
in območnost in oddelek za informatiko. SRO skrbi za koordinacijo strokovnega dela med območnimi 
enotami MKL, službami in oddelki in za uresničevanje ciljev strateških področij, za razvoj dejavnosti in 
izvajanje območne funkcije. 
 
SRO je vodila, organizirala in izvajala nekatere projekte na področju združevanja knjižnic v mreži MKL 
za  poenotenje  poslovanja  ter  oblikovala  temeljne  dokumente  knjižnice,  zbirala  in  obdelovala 
statistične  podatke  in  analize  anket,  izvajala  javne  razpise  s  področja  IKT,  zagotavljala  knjižnicam 
pomoč pri nadgradnji obstoječih knjižničnih storitev in načrtovala nove storitve in dejavnosti. Služba 
je uspešno  izvajala  tudi  vse  štiri naloge MKL na področju območnosti,  s posebnim poudarkom na 
digitalizaciji gradiva in vnašanju vsebin na domoznanski regijski portal KAMRA.  
 
Naloga SRO je priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2009 je služba pripravila: polletno poročilo 
o delu 2009,  letno poročilo o delu 2008, program dela 2010,  zbirnik  statističnih podatkov 2008  za 
CeZaR,  dokumente  krajevnih  knjižnic  za vprašalnik  Meritve  izpolnjevanja  pogojev  za  izvajanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe. Zbirala je statistične podatke, ankete. Sodelovala je pri pripravi 
novega postajališča Potujoče knjižnice pri Inštitutu RS za rehabilitacijo. V SRO je potekala koordinacija 
izdelave  in  oblikovanja  Strateškega  načrta MKL  2010‐2012.  Služba  je  v  sodelovanju  s  strokovnjaki 
drugih enot MKL ter zunanjimi partnerji pripravila tudi idejna izhodišča za Bralnico in Zbirko gradiva o 
sodobnem plesu v KJM, za morebitni Paviljon  na Kersnikovi in bodočo Knjižnico Šmartinka: Glasbena 
knjižnica. 
 
V  SRO  je  potekalo  izvajanje  referenčnega  servisa  Vprašaj  knjižničarja  in  koordinacija  izvajanja 
programov  mentorstva  in  prostovoljstva.  SRO  je  koordinirala  izvajanje  smernic  za  izobraževanje 
zaposlenih in aktivno sodelovala pri izobraževanju uporabnikov knjižnice. 
 
Oddelek  za  informatiko  je  v  letu  2009  skrbel  za  sodelovanje  z  dobavitelji  računalniške  opreme, 
IZUM‐om  in  Arnesom,  za  izvedbo  javnega  razpisa  za  nakup  IKT  opreme,  nakup  nove  opreme  za 
strežniško sobo  in predelavo/namestitev  le‐te v strežniški sobi, pripravo/namestitev računalnikov za 
izposojo,  info  terminalov  in  omrežne  opreme  v  knjižnicah,  izdelavo  in  nadaljnjo  izgradnjo  spletne 
strani knjižnice  ter uredništvo spletne strani, uvajanje e‐poslovanja:  izdelavo spletnih aplikacij  in e‐
obrazcev, tehnično podporo prireditvam in izvajal še mnoge druge naloge. 
 
SRO je koordinirala prijave na nacionalne razpise MOL, MK, JAK, MŠŠ, MVZT. Koordinirali so izvajanje 
projektov: Strateški načrt MKL 2010‐2012, Enotna CGP MKL, Enotna članska  izkaznica, Združitev baz 
članov,  Izgradnja  informacijskega  sistema  in  e‐poslovanja,  Izdelava  in  nadgradnjo  spletne  strani 
knjižnice,  Bralnica  v  KJM;  koordinirali  in  izvajali  smo  mednarodne  projekte  CVŽU  LUR,  Easy  in 
ENTITLE. 
 
V okviru  izvajanja  funkcije osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko  regijo so bile uspešno 
izpeljane  načrtovane  naloge  na  vseh  štirih  področjih:  glede  zagotavljanja  povečanega  in 
zahtevnejšega  izbora  knjižničnega  gradiva  in  informacij  je  bil  v  letu  2009  poudarek  na  nakupu 
elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za vse že naročene e‐vire (Grove Music Online, Grove Art 
Online  in Encyclopædio Britannico Online Academic Edition). V  letu 2009 smo dokupili podatkovno 
zbirko Who  is Who  in Who  was Who.  Pri  strokovnem  sodelovanju  s  knjižnicami  na  območju  je 
potekalo  uspešno  sodelovanje  s  knjižnicami  na  področju  svetovanja  pri  načrtovanju  lokalnih 
računalniških omrežij  in  izobraževanju. Koordinacija zbiranja, obdelave  in hranjenja domoznanskega 
gradiva je rezultirala v projektu digitalizacije občinskih glasil občin osrednjeslovenske regije. Kupljena 
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je bila oprema za digitalizacijo vsebin na VHS podatkovnih nosilcih, fotografska in optična oprema za 
pripravo gradiva za spletne portale. Izvedli smo oglede in popis domoznanskih zbirk splošnih knjižnic 
osrednjeslovenske  regije  ter  predstavili  rezultate  anketnega  vprašalnika  o  stanju  domoznanske 
dejavnosti  v  slovenskih  splošnih  knjižnicah  2007  na  prvem  domoznanskem  festivalu  –  DOMFEST 
2009. Podrobno poročilo  izvajanja nalog osrednje območne knjižnice  je priloga  tega vsebinskega 
poročila in njegov sestavni del. 
 

5.4 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju pridobivanja, bibliografske obdelave in zaščite gradiva: 
‐ Knjižnica  je  z  nakupom  knjižničnega  gradiva  v  letu  2009  zagotovila  obsežen  prirast  novih 

naslovov,  ki  so na  razpolago  širokemu  krogu uporabnikov.  Skupno  s  serijskimi publikacijami  je 
presežen načrtovani nakup, kupili smo 10.251 novih naslovov. 

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

‐ Nakupljena  je  večina  kakovostnih  del  slovenskih  avtorjev  in  prevodov  tujih  del,  ki  jih 
subvencionira MK oziroma Javna agencija za knjigo. Pridobili smo 45% enot leposlovja slovenskih 
avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih leposlovnih del, 31 % enot s področja humanistike. 

‐ Z odpisom 45.613 enot zastarelih vsebin ohranjamo kakovost  in aktualnost knjižnične zbirke, ki 
jih nadomeščajo nove izdaje in  nova dela. 

‐ Pridobili smo skupno 90.531 enot knjižničnega gradiva, od tega 75.219 enot z nakupom. S tem je 
presežen pričakovani prirast, dosegli smo 231 enot na 1000 prebivalcev.  

‐ S posebnimi zbirkami  je ponudba knjižničnega gradiva prilagojena potrebam  lokalnega okolja  in 
potrebam različnih ciljnih skupin v okolju.  

‐ Z  nakupom  smo  dosegli  razmerje  70  %  naslovov  stroke  (7.178  naslovov)  in    30  %  naslovov 
leposlovja (3.073 naslovov). Delež stroke je za 10% prerasel pričakovanja in zahtevo standarda.  

‐ Z  nakupom  smo  dosegli  21%  naslovov  za mladino  in  79%  za  odrasle.  Razmerje  odstopa  od 
ciljnega razmera 30% proti 70% zaradi premajhne ponudbe gradiva za otroke na trgu – knjižnica 
je nakupila večino dosegljivih naslovov (3.440) mladinskega gradiva, zato pričakovanega razmerja 
ni mogoče doseči.  

‐ Tudi v  letu 2009  smo ohranjali visoko ponudbo  časopisja  in druge periodike  z naročenimi 582 
naslovi in 2.158 izvodi tega gradiva. 

 
V  letu  2009  je  bila  vzpostavljena  centralizirana  služba  za  pridobivanje  in  obdelavo  knjižničnega 
gradiva MKL.  Pogoj  za  vzpostavitev  je  bila  potrjena  nova  sistemizacija  delovnih mest  knjižnice  in 
združitev  prej  po  knjižnicah  ločenih  baz  sistema  COBISS.  SPOK  je  organiziran  za  vse  naloge 
pridobivanja, obdelave in zaščite knjižničnega gradiva, izločeno je le domoznanstvo, ker se vse naloge 
domoznanstva  s  pridobivanjem  in  obdelavo  domoznanskega  gradiva  izvajajo  znotraj  Slovanske 
knjižnice. 

5.4.1  Zaloga in število novih enot knjižničnega gradiva (po zvrsteh) 

Zaloga knjižničnega gradiva MKL  je v  letu 2009 upadla, zlasti zaradi  izločitve Knjižnice Medvode, na 
1.586.480 enot, kar je za 3,7 % manj kot v letu 2008, ko je obsegala 1.647.900 enot. Knjižnična zbirka 
tako dosega 5,15 enot na prebivalca, kar pomeni, da presegamo v standardu priporočeno zbirko za 
1,15  enote  na  prebivalca  (za  354.260  enot)  –  razlog  za  to  so  tudi  posebne  zbirk  MKL,  kot  so 
Slovanska, Pionirska  in Potujoča, ki se niso razvijale po standardih splošnih knjižnic  in zlasti prvi dve 
neaktivnega gradiva doslej nista izločali. 
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Zaloga gradiva 
 

2008  2009  index 
1.647.900  1.586.480  ‐3,7 

 
Razlogi znižanja: 

- Izločena je bila zaloga 55.666 enot Knjižnice Medvode.  
- Razlike v metodologiji pridobivanja podatkov:  za 2008  je bilo potrebno podatke pridobiti  s 

šestih mest z lastno metodologijo vsake od bivših knjižnic, ki je za nazaj ni mogoče poenotiti, 
medtem ko je za podatke iz 2009 poenotena in centralizirana. 

 
 
 

Zaloga gradiva po zvrsteh (izvodi – stroka/leposlovje) 
stroka  leposlovje  drugo  SKUPAJ 
777.516  805.114 3.850 1.586.480 

   

 
 
Letni prirast gradiva 
 
Pri prijavi na javni razpis MK za sredstva za nakup gradiva je bila knjižnica zelo uspešna. Načrt nakupa 
za  2009  je  bil  ocenjen  kot  skoraj  optimalno  prilagojen  strokovnim  priporočilom,  do  načrtnih  in 
utemeljenih  odstopanj  je  prišlo  le  pri  postavki  naslovov  za  otroke  in mladino  (zaradi  nezadostne 
knjižne produkcije glede na velikost MKL). Strokovna komisija, ki je ocenjevala vlogo, je presodila, da 
se knjižnica specifike okolja dobro zaveda  in se temu prilagaja. Sicer pa  je ocenila načrt nakupa kot 
kakovosten in uresničljiv. 
Knjižnica je za predlog projekta nakupa knjižničnega gradiva prejela: 
- 77,34 točk po splošnih razpisnih kriterijih, od tega 18,88 točk za doseženo kakovost in uspešnost 

predlagatelja pri nakupu gradiva v letu 2007 in 58,46 točk za načrtovano kakovost, izvedljivost in 
celovitost  predlaganega  projekta  nakupa  gradiva  v  letu  20098,  ter  dosegla  oceno  zelo 
kakovostno, 

- 20  točk  za  nakup  knjižničnega  gradiva  za  potrebe  demografsko  ogroženih  naselij  ter  dosegla 
oceno zelo kakovostno, 

- 20 točk za nakup knjižničnega gradiva za potrebe bibliobusa ter dosegla oceno zelo kakovostno. 
 
Prirast gradiva  je bil 90.531 enot, odpisali pa smo 45.613 enot. V aprilu 2009  je bil opravljen popis 
gradiva v Knjižnici Medvode, na podlagi česar je bilo odločeno, da se po konverziji iz baze MKL izloči 
55.174 enot gradiva, ki bo poslej v zbirki nove samostojne Knjižnice Medvode.  
 
Prirast gradiva je v letu 2009 dosegel 90.531 enot, kar je za 13.780 enot ali za kar 13,21% manj kot v 
letu 2008, ko je bil na višini 104.311 enot. To dejstvo ni posledica slabega načrtovanja ali dela MKL, 

Zaloga - delež gradiva 

49%

51%

0%

stroka

leposlovje

drugo

Prirast (delež po tipih gradiva - izvodi)

80%

4%
16%

knjige
serijske p.

neknjižno g.
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ampak  zunanjih  dejavnikov.  Razlog  je  v  prvi  vrsti  izločitev  Knjižnice Medvode,  poleg  tega  pa  še 
dejstvo, da v letu 2009 od ustanovitelja MOL nismo prejeli dodatnih sredstev za nakup gradiva (kot v 
letu  2008  v  višini  140.000  EUR),  za  29.790  EUR  pa  so  bila  zaradi  gospodarske  krize med  letom 
zmanjšana  tudi  sredstva MK  za  nakup  gradiva.  Tako  je  bil  obseg  razpoložljivih  sredstev  za  nakup 
gradiva v letu 2009 kar za 16% nižji kot v letu 2008! 
 
Kljub temu smo z dejansko realiziranim prirastom presegli program dela 2009 glede obsega nakupa, 
saj  smo  načrtovali  nakup  87.215  enot,  dosegli  pa  90.531  enot  celotnega  prirasta,  seveda  tudi  z 
drugimi oblikami pridobivanja, kar je presežek plana za 3,8%. 
 
 

Prirast knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 
knjige  serijske p.  neknjižno g.  SKUPAJ 
72.730  3.548  14.253  90.531 

 
 

Prirast gradiva po zvrsteh (izvodi – stroka/leposlovje) 
stroka  leposlovje  SKUPAJ 
45.052  45.479  90.531 

 
 

Prirast (delež po nanembnosti - izvodi)

31%

69%
mladina

odrasli
 

 
 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi – mladina/odrasli) 
mladina  odrasli  SKUPAJ 
3.440  17.531  20.971 

 
Prirast gradiva po namembnosti (izvodi – mladina/odrasli) 

mladina  odrasli  SKUPAJ 
27.868  62.663  90.531 

 
 

Odpis gradiva 

 
Obseg odpisa  je manjši  zaradi dodatnih delovnih obveznosti  knjižničarjev pri procesih  združevanja 
knjižnic in prerazporeditve na druga delovna mesta, zato je bil utečeni proces odpisovanja v letu 2009 
moten.  
 
 

Prirast (delež po zvrsteh - izvodi)

50%

50%

stroka

leposlovje
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Odpis 
2008  2009  index 
46.829  45.613  ‐2,6 

 
Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 

knjige  serijske p.  neknjižno g.  SKUPAJ 
36.820  1.765  7.028  45.613 

 
V  letu 2009 je bila zaradi priprav na konverzijo  in drugih združitvenih dejavnosti  izvedena samo ena 
inventura  knjižničnega  gradiva  v  manjši  enoti,  ki  sicer  v  drugih  primerih  zaradi  ugotovljenega 
primanjkljaja poveča obseg odpisa v tistem letu. 
 

5.4.2  Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 
 
V letu 2009 je bilo knjižnično poslovanje MKL v knjižnično‐informacijskem sistemu COBISS do 30. 11. 
2009  še  razdeljeno  na  šest  ločenih  baz,  zato  je  tudi  bibliografska  obdelava  knjižničnega  gradiva 
potekala  ločeno  v  šestih  bibliografskih  katalogih,  podedovanih  iz  bivših  samostojnih  knjižnic  pred 
združitvijo. Zaradi takšnega stanja je bibliografska obdelava zahtevala odvečno podvajanje dela, ki je 
bilo odpravljeno po  temeljiti pripravi  s  sistemsko  združitvijo podatkov dne  30.  11.  2009  v  enoten 
knjižnični  katalog MKL. Ekonomičnost  tega posega  se bo pokazala prihodnja  leta  z  veliko manjšim 
obsegom potrebnega dela v službi za bibliografsko obdelavo, kot to izkazujejo podatki za leto 2009: 
 
‐ Število aktivnih katalogizatorjev MKL:    53 
‐ Število novih bibliografskih zapisov:    8.629, to je 162,8 na katalogizatorja 
‐ Število prevzetih zapisov:      25.826, to je 487,3 na katalogizatorja 
‐ Število redaktiranih zapisov:       5.281, to je 99,6 na katalogizatorja. 

Skupaj je MKL torej v letu 2009 v sistem COBISS na vzajemnem nivoju prispevala 8.629 zapisov, ki so 
jih  lahko uporabile tudi druge knjižnice, v svoje baze  jih  je z vzajemnega nivoja prevzela 25.826, na 
5.281 zapisih pa je  izvedla popravke. Skupaj je torej bibliografsko obdelala 39.736 zapisov (naslovov 
gradiva), kar je za 5.392 (14 %!) zapisov več kot v letu 2008, ko je obdelala 34.344 zapisov. Glede na 
manjši  prirast  gradiva  je  bibliografska  obdelava  zajela  več  starejšega  gradiva  ter  zlasti  serijskih 
publikacij in člankov. 

 

5.5  Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju dela z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev: 
V letu 2009 smo v Mestni knjižnici Ljubljana na področju dela z uporabniki uresničili naslednje cilje: 
- Vzpostavitev Službe za delo z uporabniki. 
- Vzpostavitev Oddelka za promocijo knjižničnih dejavnosti in prireditve. 
- Centralizacija medknjižnične izposoje. 
- Dosledna uporaba enotne celostne grafične podobe na vseh tiskanih dokumentih in publikacijah 

Mestne knjižnice Ljubljana. 
- Ažurno dodajanje vsebin pomembnih za uporabnike na domačo spletno stran. 
- Oblikovanje in nabava promocijskih gradiv. 
- Sodelovanje pri programu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige s predhodno pripravo številnih 

projektov. 
- Predstavitev Mestne knjižnice širši javnosti na sejmih in festivalih. 
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- Možnost  elektronske  rezervacije  izposojenega  gradiva  in  možnost  elektronskega  naročanja 
prostega gradiva. 

- Dostava gradiva na dom ostarelim, invalidnim in trajno bolnim osebam. 
- Podarjanje gradiva uporabnikom ob posebnih priložnostih. 
- Možnost brezplačne enoletne članarine ob posebnih priložnostih. 
- Mesečno izdajanje Mesečnika prireditev in dejavnosti za uporabnike. 
- Sodelovanje  s  kulturnimi  institucijami,  nevladnimi  organizacijami,  umetniki  in  strokovnjaki  pri 

izvedbi številnih projektov in prireditev. 
 
Jeseni 2009 je bila v Mestni knjižnici Ljubljana za področje dela z uporabniki vzpostavljena Služba za 
delo z uporabniki in posebne zbirke, ki pokriva širok segment dejavnosti, namenjenih uporabnikom in 
članom Mestne knjižnice Ljubljana. V SDU se združujejo: oddelek za promocijo knjižničnih dejavnosti 
in  prireditve,  medknjižnična  izposoja,  Potujoča  knjižnica  ter  trije  centri:  Slovanska  –  center  za 
domoznanstvo  in  specialne  humanistične  zbirke,  Pionirska  –  center  za  mladinsko  književnost  in 
bibliopedagoške  dejavnosti  ter  Center  za  vseživljenjsko  učenje,  kamor  spadajo:  Borza  dela,  Borza 
znanja, Središče za samostojno učenje, Točke vseživljenjskega učenja in Središče za mlade.  
  
Znotraj  Službe  za  delo  z  uporabniki  je  bil  najprej  ustanovljen  Oddelek  za  promocijo  knjižničnih 
dejavnosti  in prireditve.  S poenotenim oddelkom  za prireditve  smo prišli do uresničitve  enotnega 
letnega  načrtovanja  prireditvenih  dejavnosti,  priprave  terminskih  načrtov  posameznih  prireditev  v 
območnih in krajevnih knjižnicah, celostne koordinacije prireditev, boljše izrabe knjižničnih prostorov 
namenjenih prireditvam in do tesnejšega sodelovanja s kakovostnimi zunanjimi izvajalci ter različnimi 
kulturnimi ustanovami. V mesecih, odkar Oddelek  za promocijo knjižničnih dejavnosti  in prireditve 
deluje, smo izpeljali vrsto odmevnih kulturnih prireditev v posameznih knjižnicah.  
 
V okviru projekta Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige  smo  se  septembra 2009 odzvali  javnemu 
povabilu MOL k zbiranju ponudb. Ker gre za izjemen dogodek, smo v Mestni knjižnici prijavili kar 10 
različnih  projektov,  ki    jih  bomo  izvajali  od  23.  aprila  2010    do  23.  aprila  2011  v  enotah Mestne 
knjižnice, na ulicah  in trgih Ljubljane ter v Trubarjevi hiši  literature.   Mestna knjižnica Ljubljana  je v 
sodelovanju z Mestno občino Ljubljana prevzela  tudi koordinacijo projekta prodaje knjig »Knjiga za 
vsakogar«  v  okviru  SPK.  Projekt  bo  spodbujal  bralno  kulturo  na  slovenskem  in  omogoča  ugoden 
nakup knjig v približno 120 slovenskih splošnih knjižnicah, predvsem v krajih, kjer ni knjigarn. Priprave 
na projekt so stekle v oktobru 2009. 
 

5.5.1  Članstvo 

Metodologija beleženja oziroma štetja aktivnih članov (članov, ki so v letu 2009 obiskali enote MKL) 
je bila v preteklem letu poenotena in kaže na letni ravni 8% rasti; število odraslih aktivnih članov se je 
povečalo za 10%, mladih do 15. leta pa za 2%. Število novo vpisanih članov se je glede na leto 2008 
povečalo za 8%. Število novo vpisanih mladih se je zmanjšalo za 6,5%, število odraslih pa se je glede 
na leto 2008 povečalo za 8%. 
 

Članstvo 
  2008  2009  SKUPAJ 
  mladi  odrasli  mladi  odrasli  2008  2009 
aktivni  20277  60714  20684  66760  80991  87444 
novo vpisani  3752  11163  3506  12053  14915  15559 
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Struktura aktivnih članov po kategorijah 

Aktivni člani po kategorijah 
kategorija  število  odstotek 

001‐predšolski otroci  4897  5,60% 
002‐osnovnošolci  15787  18,05% 
003‐srednješolci  8514  9,74% 
004‐študenti (redni)  15447  17,67% 
006‐zaposleni  30327  34,68% 
011‐upokojenci  7164  8,19% 
012‐nezaposleni  4243  4,85% 
013‐tuji državljani  532  0,61% 
124 ‐ organizacijske enote ustanove  13  0,01% 
125‐pravne osebe‐zun. ustanove  488  0,56% 
126‐enote za medoddelčno izposojo  28  0,03% 
drugo  4  0,00% 
SKUPAJ  87444  100% 

 

5.5.2  Obisk 

Obisk knjižnice zaradi izposoje gradiva na dom se je povečal za 4,1%; delež obiskov mladih do 15. leta 
se je pri izposoji zmanjšal za 1,3%, medtem ko se je delež odraslih povečal za 5,5%. Podatek o obisku 
zaradi izposoje v knjižnici je bil v letu 2009 pridobljen iz sistema COBISS, leta 2008 pa je bil še beležen 
kot ocena in zato ni popolnoma primerljiv. Obeh podatkov zato nismo primerjali. V prihodnje želimo 
obravnavati podatke o obisku v knjižnici, ki jih bomo lahko primerjali in preverjali. Podobno velja tudi 
za podatke o obisku prireditev, servisov  in obisku zaradi uporabe  interneta, ki jih od preteklega  leta 
zbira Služba za delo z uporabniki po enotnih merilih. 
 

Obisk 

  izposoja na dom  
izposoja v 
knjižnici 

obisk  prireditev 

drugo  
SKUPAJ 
2009 

internet  servisi 

  2008  2009  2008  2009  2008  2009  2008  2009  2008  2009   

mladina  218785  215955  NP  105  NP  25384  NP  40840  NP  0  282284 

odrasli  817589  863046  NP  6167  NP  36662  NP  122522 NP  7193  1035590 

SKUPAJ  1036374  1079001  NP  6272  NP  62046  NP  163362 NP  7193  1317874 
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Obisk zaradi izposoje na dom
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Obisk spletnega mesta knjižnice  
Število obiskov  412066 

‐ od tega izven prostorov knjižnice  241037 
Število ogledov strani  1088949 
Število unikatnih obiskovalcev  141477 
Povprečen čas obiska strani  1'59'' 
 

Način dostopa  število  odstotek 
Direkten obisk  165688  40,20 
Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si)  175157  42,51 
Obisk prek strani s povezavo na našo stran  71241  17,29 

Kraj dostopa   
Slovenija  408019  99,02 
Zahodna Evropa  1465  0,36 
Severna Evropa  1182  0,28 
Severna Amerika  609  0,15 
 

5.5.3  Izposoja gradiva 

Izposoja gradiva na dom se je na letni ravni povečala za 2,15%, in sicer izposoja knjig za 6,2%, število 
na dom izposojenih serijskih publikacij se je nekoliko zmanjšalo (0,2%), izposoja neknjižnega gradiva 
pa  je bila za 11,5% manjša kot  leta 2008. Razlog za manjšo  izposojo neknjižnega gradiva gre  iskati v 
organizacijski spremembi, ki smo jo uvedli v korist uporabnikov, in sicer podaljšanju izposojevalnega 
roka, ki je bil podaljšan na sedem dni ter omejitvi števila izposojenega gradiva na pet enot. Delež na 
dom  izposojenega gradiva za mladino  je bil 33%, za odrasle pa 67%. Statističnega zmanjšanja  tega 
podatka torej ne štejemo kot dejansko zmanjšanje obsega dejavnosti. 
 

 

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

2008  2009  2008  2009  2008  2009  2008  2009 
mladina  1256839 1314288  3809  3225  302593  295220  1563241  1612733
odrasli  2377935 2547198  73776  74189  771176  655042  3222887  3276429
SKUPAJ  3634774 3861486  77585  77414  1073769 950262  4786128  4889162
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Delež izposoje gradiva za mladino in odrasle 
v letu 2009

33%

67%
za mladino

za odrasle

 
 

5.5.4  Medknjižnična izposoja 

V  letu  2009  je MI  delovala  v  spreminjajočih  se  okoliščinah,  ki  so  bile  pogojene  z  združevanjem 
podatkovnih baz. Do 1. 9. 2009 je medknjižnično izposojo kot del svoje delovne obveznosti izvajalo 15 
bibliotekark  in bibliotekarjev v območnih enotah MKL. V obdobju od 15. 8. do 30. 11. 2009  je MI 
prevzela  Služba  za  delo  z  uporabniki  –  Oddelek  za  medknjižnično  izposojo  na  Slovenski  47,  ki 
zaposluje  za  te potrebe  eno osebo.  Ta  je  v prehodnem obdobju pred  združitvijo podatkovnih baz  
pripravila pogoje za centralizirano MI, ki se  izvaja od 1. 12. 2009 dalje. V  letu 2009  je bilo prek MI 
posredovano 1.313 enot gradiva, kar  je 46,5% manj kot v  letu 2008. Vendar  se  statistiki MI  iz  leta 
2008  in  2009 med  seboj  ne moreta  primerjati,  ker  se  ne  ujemata  v metodologiji,  in  tudi  zaradi 
organizacijskih  sprememb. V  letu 2008  je večina enot MKL pod pasiva  in aktiva kopij dokumentov 
navajala število  člankov, ki so  jih kopirali, pri Slovanski knjižnici  (aktiva 540) pa  je navedeno število 
kopiranih  strani.  V  statistiki  za  leto  2009  pri  vseh  knjižnicah  navajamo  podatek  za  število 
fotokopiranih  strani.  Podatke  za  leto  2008  in  2009  lahko  tako  primerjamo  le  pri  aktivi  in  pasivi 
monografij. Število dobavljenih  in naročenih knjig  je upadlo, kar  lahko kaže tudi na zadovoljiv  izbor 
gradiva v MKL. Razlog za manjše število naročenih knjig v  letu 2009  je tudi v tem, da  je v  letu 2008 
(pred združitvijo) MI še potekala tudi med posameznimi enotami MKL – v primeru, da  je bila knjiga 
izposojena med dvema enotama MKL, se je to štelo celo dvakrat: kot pasiva pri knjižnici naročnici in 
kot aktiva pri knjižnici dobaviteljici. V letu 2008 je za MI veljal tudi drugačen cenik kot za leto 2009.  
 

Medknjižnična izposoja 
  pasiva  aktiva  SKUPAJ 

Število fizičnih enot  412  694  1106 
Število kopij dokumentov  11  195  206 
Število elektronsko posredovanih dokumentov  0  1  1 

SKUPAJ  423  890  1313 
 

5.5.5  Posredovanje informacij 

Posredovanje  informacij  je  poleg  izposoje  gradiva  osnovna  knjižnična  storitev,  namenjena 
uporabnikom. Knjižničarji smo posredovali informacije o gradivu in iz njega, odgovarjali na vprašanja 
prek  referenčnega  servisa  »Vprašaj  knjižničarja«  ter  posredovali  informacije  prek  spletne  strani 
knjižnice in različnih info gradiv. Vsem članom knjižnice od leta 2009 omogočamo brezplačen dostop 
na daljavo do elektronskih virov. 
 
Referenčni servis Vprašaj knjižničarja 
V  Referenčnem  servisu  Vprašaj  knjižničarja  sodelujeta  KJM  in  KOŽ,  ki  odgovarjata  na  vprašanja 
uporabnikov prek elektronske pošte in Klepeta; KJM je dežurna ob sredah, KOŽ pa ob ponedeljkih. V 
preteklem letu smo odgovorili na 72 vprašanj po elektronski pošti in 122 v Klepetu.  

Delež izposoje gradiva na dom v letu 2009

79%

2%

19%

knjige

serijske p.

neknjižno g.
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Odgovori na vprašanja uporabnikov prek spletnega naslova info@lj.sik.si.   
Z  vsakim  letom narašča  število  vprašanj naših uporabnikov, poslanih na naslov  info@lj.sik.si,  ki  je 
objavljen  na  spletni  strani MKL  in  je  namenjen  splošnim  vprašanjem  o  poslovanju  in  organizaciji 
knjižnice. V obdobju od 1.1. do 31.12. 2009 smo odgovorili na 540 vprašanj članov.  
 

5.6  Prireditve 
 
Prireditvena  dejavnost Mestne  knjižnice  Ljubljana  postaja  pomemben  segment  njenega  delovanja 
oziroma sestavni del ponudbe širokega spektra kulturnih vsebin. Knjižnica  je  izpeljala 891 prireditev 
za odrasle in 1.141 prireditev za otroke in mladino, skupaj 2.032, kar štejemo kot velik uspeh. 
 
Mestna knjižnica Ljubljana se s svojo pestro ponudbo prireditev, ki bogati kulturno ponudbo mesta 
Ljubljane, povezuje tako z  lokalno skupnostjo oziroma svojimi uporabniki v mestu Ljubljana kot tudi 
širše  v  regiji. Njena  bogata  kulturna  ponudba  s  področja  literature  (literarna  srečanja,  pogovori  z 
avtorji,  predstavitve  knjig)  je  namenjena  predvsem  širjenju  bralne  kulture  in  kakovostnemu 
preživljanju  prostega  časa  ter  dostopnosti  tovrstnih  kulturnih  vsebin  za  čim  širši  krog  ljudi.  Na 
razstavnem in prireditvenem področju smo postali pomemben segment tovrstne ponudbe v Ljubljani 
ter stopili ob bok ozko specializiranim kulturnim ustanovam kot so galerije, muzeji, Cankarjev dom, 
itd.  Naša likovna razstavišča oziroma galerijski prostori so v letu 2009 organizirali številne odmevne 
likovne,  fotografske  in  tematske  razstave.  Izredno  pomembno  je  tudi,  da  so  vse  naše  prireditve 
brezplačne, s čimer je našim uporabnikom omogočen boljši in celosten dostop do kulturnih dogodkov 
in vsebin sodobne urbane kulture. Poleg prireditev s področja literature in razstavne dejavnosti smo 
pripravili  tudi  številna  strokovna,  potopisna,  poljudna  predavanja,  glasbene  prireditve,  filmske 
projekcije in gledališke predstave.  
 
Proti  koncu  letu  se  je  Mestna  knjižnica  Ljubljana  s  svojimi  projekti  pridružila  dejavnostim  ob 
načrtovanju dogodkov v okviru projekta  Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige  (april 2010 – april 
2011),  katerega  osnovni  namen  je  poudarjanje  kulture  branja  in  vseživljenjskega  izobraževanja. 
Projekti  s katerimi bo  sodelovala MKL,  se  raztezajo v  širokem  spektru kulturnih vsebin od  razstav, 
natečajev,  literarnih dogodkov,  festivalov, delavnic, okroglih miz  ter se bodo  izvajali v celotni mreži 
Mestne knjižnice Ljubljana. V okviru tega obsežnega projekta je MKL ob koncu leta 2009 prevzela tudi 
koordinacijo  vseslovenskega  projekta  spodbujanja  branja  in  nakupa  knjig  »Knjige  za  vsakogar«. 
Namen  te  akcije  oziroma  promocije  prodaje  knjig  po  ugodnih  cenah  v  knjižnicah  je  spodbujanje 
branja  in  tudi  kupovanja  kakovostne  literature,  hkrati  pa  bo  ta  projekt  knjižnice  bogatil  z  novimi 
vsebinami  in pritegnil nove bralce. Ob  koncu  leta 2009  smo  začeli  tudi    z načrtovanjem  kulturnih 
vsebin, ko bomo v mesecu maju 2010 skupaj z Mestnim muzejem in Mestno občino Ljubljana prevzeli 
programsko vodenje Trubarjeve hiše literature, kjer se bo odvijal širok spekter prireditev in kulturnih 
dogajanj predvsem literarne vsebine. 
 
Otroci in mladina so v okviru mladinskih oddelkov MKL deležni posebne pozornosti saj se zavedamo 
pomembnosti  branja  v  tem  starostnem  obdobju,  ki  je  ključno  pri  spodbujanju  ustvarjalnega 
razmišljanja in celostnega razvoja otrokove osebnosti. Na področju mladinske prireditvene dejavnosti 
smo  organizirali  številne  kulturne  dogodke,  ki  so  pomembni  za  širjenje  bralne  kulture  otrok  in 
mladine,  kot  so  pravljične  ure,  izobraževalne  delavnice,  računalniško  opismenjevanje,  lutkovne, 
gledališke  predstave  in  tudi  bibliopedagoško  delo,  ki  je  pomemben  dejavnik  pridobivanja  naših 
najmlajših uporabnikov.  
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5.6.1 Prireditve za odrasle 

 
Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.).:  
 

Dogodek  Število prireditev 
Literarni dogodki  197 
Razstave  275 
Strokovna in poljudna predavanja  107 
Potopisna predavanja  93 
Glasbene prireditve  27 
Filmske in video projekcije  49 
Gledališke predstave  4 
Delavnice  110 
Natečaji in tekmovanja  2 
SKUPAJ  864 

 

5.6.2 Prireditve za otroke  

 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.).:  
 

Dogodek  Število prireditev 
Literarni dogodki  15 
Razstave  134 
Pravljične, bralne ure  729 
Predstave   17 
Ustvarjalne delavnice  74 
Uganke, kvizi  172 
SKUPAJ  1141 

 

Prireditvene dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov podrobno predstavljamo v 
podrobnem vsebinskem poročilu, ki je priloga poslovnega poročila. 

 
 
5.7   Izobraževanje 
 
Izobraževanje uporabnikov 
Ker  je  izobraževanje uporabnikov eno  izmed glavnih poslanstev  splošnih knjižnic, Mestna knjižnica 
Ljubljana omogoča  in  zagotavlja neformalno  izobraževanje  in priložnostno učenje vsem  starostnim 
strukturam  obiskovalcev,  kot  podporo  procesom  vseživljenjskega  učenja,  z  namenom  dviga 
informacijske pismenosti  ter nenazadnje  tudi zaradi premagovanja  izključenosti  t.i.  ranljivih skupin. 
Uporabnikom nudimo in jih učimo uporabljati tudi nove metode izobraževanja (e‐učenje in učenje na 
daljavo)  ter  jih  s  tem  spodbujamo  pri  samoizobraževanju  in  uporabi  gradiv  Mestne  knjižnice 
Ljubljana.  Velik  delež  izobraževanja  uporabnikov  nosi  Center  za  vseživljenjsko  učenje  s  Točkami 
vseživljenjskega učenja, Središčem za samostojno učenje, Borzo znanja in Borzo dela. 
 
Izobraževanje zaposlenih, knjižničarjev slovenskih knjižnic ter študentov bibliotekarstva 
V  letu 2009  se  je v MKL  izobraževalo 128  zaposlenih v  skupnem  številu 1983 ur  (tečaji, delavnice, 
strokovna  posvetovanja).  V  sklopu  mednarodnega  projekta  Easy  je  potekalo  izobraževanje 
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izobraževalcev, ki izvajajo neformalno izobraževanje in priložnostno učenje uporabnikov ter coaching, 
kar je bil sploh prvi stik knjižničarjev s to novo metodo izobraževanja. Za izobraževanje zaposlenih je 
knjižnica  namenila  0,50 %  celotnega  proračuna,  kar  je  v  skladu  z  IFLA  smernicami,  ki  priporočajo 
višino  sredstev  za  stalno  strokovno  izpopolnjevanje  zaposlenih med  0,5  in  1 %  celotnega  letnega 
proračuna knjižnice.1 
 
S  strokovnimi  sredami v prvi vrsti  širimo  znanja  s področja mladinske književnosti  in knjižničarstva 
med mladinske  in  šolske  knjižničarje.  Z organizacijo  izobraževanj  za  knjižničarje osrednjeslovenske 
regije še dodatno vzpodbujamo uvajanje novosti  in razvoj v knjižnicah regije. Mentorski program za 
študente smo izvajali v skladu z Mentorskim programom MKL. V okviru usposabljanja prostovoljcev, 
ki sodelujejo v MKL, so mentorji organizirali predstavitve dejavnosti v knjižnici, obisk služb in servisov 
ter usposabljanje za uporabo COBISSa in e‐virov, ki jih nudi knjižnica. 
 

5.7.1  Obseg in vsebine izobraževanja uporabnikov 

 

Knjižnica 
Izobraževanje uporabnikov 

mladina  odrasli  SKUPAJ 
št. ur  št. udel.  št. ur  št. udel.  št. ur  št. udel. 

KB  94  1107  6  62  100  1169 
KJM  430  4073  408  1481  838  5554 
KOZ  380  2342  176  1308  556  3650 
KPV  194  2875  53  76  239  2984 
KŠ  189  2092  132  396  321  2488 
SK  4  22  14  110  18  132 
Potujoča k.  16  270  19  250  35  520 

SKUPAJ  1307  12781  808  3683  2107  16497 
 

Za odrasle: 

Dogodek  Število izobraževanj 
Bibliopedagoško delo   241 
Računalniško opismenjevanje   147 
Tečaji   218 
Izobraževalne delavnice   62 
Strokovne konference in simpoziji  1 
Samostojno učenje   5270 
SKUPAJ  5939 

 

Za otroke: 

Dogodek  Število izobraževanj 
Bibliopedagoško delo   718 
Računalniško opismenjevanje   230 
Tečaji   9 
Izobraževalne delavnice   21 
SKUPAJ  978 

 

                                                 
1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 62 – 63. 
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5.7.2  Obseg in vsebine izobraževanja zaposlenih  

 

 
Izobraževanja 

knjižničarji  prostovoljci  SKUPAJ 
št. ur  št. udel.  št. ur  št. udel.  št. ur  št. udel. 

MKL  1983  128  820  21  2803  149 

Vsebine eksternih in internih izobraževanj za zaposlene v MKL podrobno predstavljamo v podrobnem 
vsebinskem poročilu, ki je priloga poslovnega poročila. 

 

5.7.3  Obseg in vsebine izobraževanja knjižničarjev in študentov bibliotekarstva 

 
Strokovne srede, izobraževanje šolskih in mladinskih knjižničarjev na nacionalni ravni v letu 2009 
Svoj  izvor  imajo strokovne srede v temeljnem prizadevanju Pionirske po nenehnem  izpopolnjevanju 
svojih knjižničarjev  in širjenju pridobljenega znanja med ostale mladinske knjižničarje. Prvi strokovni 
seminar  je  Pionirska  pripravila  daljnega  leta  1956,  redna  oblika  izobraževanja  za  mladinske 
knjižničarje splošnih  in šolskih knjižnic pa poteka od  leta 1972 vsako drugo sredo v mesecu (od tod 
ime). V letu 2009 je bilo izpeljanih osem strokovnih sred na teme kot so medkulturnost, inovativnost 
in kreativnost v mladinskih knjižnicah,  literarna ustvarjalnost otrok  in mladine, odmevna pa sta bila 
zlasti simpozij o Saši Vegri in predstavitev njene nove pesniške antologije. Vsake srede se je udeležilo 
povprečno 70 udeležencev (skupaj torej 560). 
 
Za knjižničarje osrednjeslovenske regije smo pripravili še: 
- Individualna  izobraževanja  knjižničarjev  regije  za  uporabo  opreme  za  digitalizacijo magnetnih 

video zapisov. 
- V sklopu cikla  izobraževanj »Knjižničarji  regije za knjižničarje  regije« smo pripravili predstavitev 

portala Kamra, ki smo jo izvedli skupaj s koordinatorko posebnih nalog OOK v NUK‐u in delavnico 
»Organizacija dogodkov  in prireditev«  ki  jo  je  izvedla muzejska  svetovalka  iz Muzeja  in  galerij 
mesta Ljubljana ter 

- Različne predstavitve in izobraževanja. 
 
Izvajali smo tudi prakso za študente bibliotekarstva in družbenih ved ter pedagogike in andragogike. 
Mentorski program smo izvajali za osem študentov. 
 

5.7.4  Mentorstvo in prostovoljstvo 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju mentorstva in prostovoljstva: 
 
Pripravljen  je bil Pravilnik o prostovoljskem delu  in usposabljanju na delovnem mestu,  ki na  ravni 
MKL ureja uvajanje v delo novo zaposlenih delavcev, študentov na študijski praksi, prostovoljcev  in 
delo njihovih mentorjev. Pravilnik obsega vse potrebne dokumente: pravila sodelovanja  in program 
uvajanja, dogovor o prostovoljnem delu, evidenco mentorskih ur, podatke o prostovoljcu, vprašalnik 
za prostovoljce, program usposabljanja, pogodbo o mentorskem delu ter seznam mentorjev v MKL. V 
mentorski  program  so bili  vključeni  novo  zaposleni  in prostovoljci,  ki  so opravljali delo  v  različnih 
enotah  MKL,  večinoma  z  namenom  pristopiti  k  strokovnemu  izpitu.  Knjižnica  sodeluje  tudi  z 
Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo  in  tako deluje kot partner v poklicni rehabilitaciji za 
dva rehabilitanta. 
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Kandidati  za  prostovoljno  delo  prihajajo  k  nam  po  lastni  iniciativi,  nekatere  napoti  Zavod  za 
zaposlovanje  in  pri  nas  opravljajo  usposabljanje  na  delovnem mestu.  Delo  s  prostovoljci  obsega 
izobraževanje, praktično spoznavanje z delom v knjižnici ter specifične naloge posameznih oddelkov 
in servisov. V letu 2009 je v MKL sodelovalo skupno 19 prostovoljcev. 
 
 
5. 8   Domoznanska dejavnost 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti: 
 
V Slovanski knjižnici je leto 2009 minilo v znamenju uvedbe nove sistemizacije MKL (junij 2009), ki je 
Slovansko  knjižnico  zaradi  njene  specifike  specialne  knjižnice  umestila  v  okvir  Službe  za  delo  z 
uporabniki in posebne zbirke kot Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke. V nekaj 
mesecih ni bilo mogoče  izvesti vseh domoznanskih načrtov, ki smo  jih pripravili v planu za celo  leto 
2009,  smo  pa  postavili  temelje  za  njihovo  izvedbo.  Vodstvo MKL  je menilo,  da  je  še  pred  fizično 
združitvijo  domoznanskih  zbirk OE  potrebno  pripraviti  teoretične  osnove  delovanja  domoznanske 
dejavnosti,  zato  smo  združevanje  zbirk prestavili na  začetek  leta 2010, kakor  tudi  s  tem povezano 
izgradnjo novih domoznanskih zbirk. 
 
Veliko dela smo vložili v pripravljanje pogojev za nadaljnje delo: 
- Prva  naloga  je  bila  pripraviti  dokument  Organiziranost  domoznanske  dejavnosti  v MKL,  ki  je 

določil osnovne smernice delovanja  in konkretne delovne naloge za zaposlene. Dokument  je bil 
dokončan novembra 2009  in  sprejet na kolegiju MKL, v  letu 2010 pa  še  čaka na mnenje  sveta 
MKL.  

- Na  novo  smo  zastavili  plan  prireditvenih  dejavnosti  z  večjim  težiščem  na  domoznanskih 
prireditvah in predstavitvijo tudi v virtualnem okolju.  

- Začeli  smo  z  izdelavo  elektronskega  domoznanskega  kataloga,  ki  se  bo  v  letu  2010  vključil  v 
domoznansko spletno podstran kot eden od njenih sestavnih delov.  

- Zastavili smo prevetritev nabavne politike knjižnice  in načela neformalnega pridobivanja gradiv, 
kar bo omogočilo izgradnjo novih zbirk.  

- Pripravili  smo  vsebinski načrt  sodelovanja  s portalom Kamra  in  že  tudi  skupaj digitalizirali prvi 
vsebinski  sklop  domoznanskih  vsebin  o  Pavlu  Kunaverju,  ki  je  sedaj  tudi  v  tej  obliki  na  voljo 
uporabnikom. 

Delovanje  domoznanskih  oddelkov  znotraj  posameznih  območnih  enot  MKL  predstavljamo  v 
podrobnem vsebinskem poročilu, ki je priloga poslovnega poročila. 

 
 
5.9.   Projekti 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
 
V  letu 2009 smo  izpeljali večino v programu dela načrtovanih projektov, ki so podpirali  tudi glavna 
izhodišča Evropskega  leta  kreativnosti  in  inovacij. Uspešno  smo  zaključili projekte  združevanja baz 
članov  in  izposojenega gradiva  ter baz bibliografskih podatkov, sprejeta sta bila Pravilnik o notranji 
organizaciji  in  sistemizaciji  delovnih mest  v MKL  in  Strateški  načrt MKL  2010‐2012.  Izvajali  smo 
projekte  s  področja  promocije  branja  in  dviga  bralne  kulture,  še  posebej  skrbno  smo  pripravljali 
projekte za Svetovno prestolnico knjige 2010‐11.  
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Na  različne  razpise  smo prijavili 19 projektov. Poleg  tega  smo bili  zelo uspešni pri prijavi na  javni 
razpis MK za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, na katerem smo prejeli ‐‐‐ točk od možnih ‐‐
‐ in s tem najvišji možen obseg sredstev. 
 
Rezultati prijav projektov na razpise: 
- Razpis  JAK  (KNJIGA‐2009)  za  promocijo  branja:  prijavljenih  šest  projektov  in  potrjeno  šest 

projektov. 
- Razpis MK  za  izbor  kulturnih  projektov  ter  projektov  nakupa  informacijske  in  komunikacijske 

opreme za potrebe splošnih knjižnic: prijavljeni trije projekti, potrjen en projekt. 
- Razpis  MK  za  sofinanciranje  projektov,  namenjenih  predstavljanju,  uveljavljanju  in  razvoju 

slovenskega jezika v letu 2010: prijavljen en projekt (še niso znani rezultati razpisa). 
- Neposredni  razpis MK  za  oddajo  Predloga  finančnega  načrta  in  programa  izvajanja  posebnih 

nalog OOK za leto 2010: načrt je prejel 100% vseh prijavljenih sredstev. 
- Razpis MVZT za sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij EDUROAM v knjižničnih okoljih  in 

javnih raziskovalnih zavodih: prijavljen in potrjen projekt za vse območne enote MKL. 
- Razpis MŠŠ  za  sofinanciranje promocijskih projektov, ki  s  svojo vsebino  zagotavljajo promocijo 

vzgoje in izobraževanja: prijavljeni so bili trije projekti, vsi so bili zavrnjeni. 
- Razpis  MŠŠ  za  izobraževanje  odraslih:  uspešno  smo  prijavili  projekt  prireditev  v  Tednu 

vseživljenjskega učenja. 
- Razpis MOL  za  sofinanciranje programov  in/ali projektov  v MOL  za  leto 2010  in/ali  za  leta od 

2010 do 2012 s področja mladinskih aktivnosti: prijavili smo dva projekta (še niso znani rezultati 
razpisa). 

- Razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih 
posvetov za potrebe MOL za leto 2010: prijavili smo en projekt (še niso znani rezultati razpisa). 

 
 
Enotna celostna grafična podoba knjižnice 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt  celostne grafične podobe MKL  je uspešno  zaključen, nadaljujemo  z uvajanjem posameznih 
pomembnejših elementov. Vendar bo aktivnejša uvedba  (ki pa  je nujno potrebna) odvisna  tudi od 
finančnih sredstev, ki bodo za to na voljo. 
Z novo  zasnovo CGP  želimo povečati  vidnost  in prepoznavnost  knjižnice med uporabniki  in  v  širši 
javnosti  na  lokalnem,  regionalnem,  nacionalnem  in  mednarodnem  nivoju.  CGP  MKL  je  izdelal 
oblikovalec Zdenko Bračevac. 
V preteklem letu so bili izdelani: 
- Elektronski dopisi 
- Poslovna vizitka 
- Članska izkaznica 
- Kuverta 
- Grafična podoba spletne strani MKL 
- Označevalne table za vseh 34 knjižnic in Potujočo knjižnico 
- Oprema za predstavitve na različnih prireditvah, sejmih, festivalih 
- Promocijski izdelki: vrečke, svinčniki, baloni in priponke. 
Elemente CGP uporabljamo tudi pri  internih dopisih  in dokumentih, plakatih, zgibankah, mesečniku 
prireditev,  vabilih,  potrdilih  kot  komunikaciji  z  uporabniki  in  pri  e‐podpisu  kot  komunikaciji  prek 
elektronske pošte. 
Doseženi cilji: 
Večja  prepoznavnost  knjižnice  med  uporabniki  in  v  širši  javnosti  ter  identifikacija  zaposlenih  in 
uporabnikov s knjižnico.  
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Enotna članska izkaznica 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MKL  za potrebe uporabe gradiva  in  spremljanja  stanja  izposojenega gradiva  članom  izdaja  članske 
izkaznice. Po združitvi knjižnic smo članom omogočili, da si s člansko izkaznico katerekoli od združenih 
knjižnic  nemoteno  izposojajo  gradivo  v  katerikoli  knjižnici MKL,  s  tem  da  smo  podatke  o  članih 
združenih knjižnic in o gradivu, ki ga imajo izposojenega v katerikoli knjižnici, združili v enotni bazi. 
V  letu 2009 pa  smo pričeli  s projektom nove  članske  izkaznice,  za  katero obstajata dve možnosti: 
izdaja  lastne  izkaznice MKL  ali  uporaba  enotne mestne  kartice Urbana. Odločili  smo  se  za  drugo 
možnost, ki uporabnikom prinaša dodatne možnosti uporabe mestne kartice, ki jo že imajo, knjižnici 
pa dolgoročno znižuje stroške. Do konca  leta smo se večkrat sestali z nosilci  in  izvajalci projekta ter 
poskušali doreči parametre za uvedbo Urbane kot članske izkaznice.  
V tem trenutku se kot ovira pri dokončanju projekta kažejo zlasti finančne posledice uvedbe Urbane, 
ki se nanašajo na obveznost nakupa primernih tiskalnikov za dotis podatkov na kartice. 
Doseženi cilji:  
Cilji še niso bili doseženi, projekt se bo nadaljeval v letu 2010. 
 
 
Izgradnja IS MKL 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V  letu 2009 smo pripravili načrt  izgradnje  informacijskega sistema MKL  in kupili (izveden  je bil Javni 
razpis) večino strežniške  in nekaj mrežne opreme za  izgradnjo  IS na Kersnikovi ulici 2. V decembru 
smo vzpostavili virtualno ter strežniško okolje novega IS, vzpostavili domeno ter pričeli s konfiguracijo 
mrežne  opreme.  Strežniško  okolje  je  pripravljeno  na  postopno  migracijo  starih  servisov,  vnos 
uporabnikov v domeno, konfiguracijo požarnega zidu in poštnega strežnika. 
Doseženi cilji: 
Vzpostavljena večina osnovnih pogojev za enotni informacijski sistem MKL, nakup strežniške opreme, 
delni nakup mrežne opreme, delna izgradnja IS. 
 
 
Združitev baz članov 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V začetku decembra smo z zadnjimi testiranji dokončali združevanje baz članov vseh prej samostojnih 
knjižnic.  Z  združevanjem  smo  začeli  v  sredini  leta  2009.  Združevanje  je  potekalo  v  dveh  korakih: 
najprej smo združili baze članov, po združitvi zaloge gradiva pa še enotno okolje izposoje. 
V sodelovanju z IZUMom smo: 
- Pripravili pet testnih iteracij združenih baz članov in jih testirali. 
- Brisali podvojene vpise članov. 
- Združili baze članov in popravili vse napake, ki so nastale ob združitvi. 
- Pripravili štiri testne iteracije enotnega okolja izposoje. 
- Implementirali enotno okolje izposoje v živo bazo in odpravili napake, ki so nastale po združitvi. 
Doseženi cilji: 
Z združitvijo baz so tudi člani dobili občutek, da  je MKL res ena knjižnica, saj si  lahko z eno člansko 
izkaznico izposojajo gradivo v vseh knjižnicah po Ljubljani in okolici, v COBISSu pa je vidna zaloga vseh 
knjižnic hkrati. Vzpostavljena je centralna evidenca članov vseh združenih knjižnic z eno članarino na 
celem območju Ljubljane in okolice, kjer MKL izvaja dejavnost. 
 
 
Združena zbirka bibliografskih podatkov in zaloge knjižničnega gradiva v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MKL  je po združitvi zastavila z vidika poslovanja z uporabniki  izjemno pomemben projekt združitve 
podatkovnih  baz  sistema  COBISS  za  podporo  osnovnega  knjižničnega  poslovanja,  ki  jih  je  vsaka 
priključena  knjižnica  MKL  do  združitve  vzdrževala  ločeno.  To  so  bibliografska  baza  knjižničnega 
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gradiva, baza zaloge knjižničnega gradiva, baza članov knjižnice ter baza podatkov o izposoji. Vse baze 
smo  uspešno  poenotili  in  združili  (z  računalniško  konverzijo),  kar  štejemo  poleg  uvedbe  nove 
organiziranosti za največji uspeh združene MKL v letu 2009. 
Vse baze tehnično vzdržuje IZUM kot upravitelj sistema COBISS in je bil zato tudi izvajalec programske 
združitve podatkovnih baz, ki je bila izvedena 30. novembra 2009. 
Doseženi cilji: 
- Ponudba  knjižničnega  gradiva  je  uporabniku  namesto  iz  prejšnjih  sedmih  dostopna  iz  enega 

skupnega kataloga oziroma baze bibliografskih podatkov. 
- Odpravljena  je  ločena  ‐  sedemkratna  obdelava  istega  knjižničnega  gradiva,  pridobljenega  za 

katero  od  združenih  knjižnic,  s  čimer  je  centralizirana  služba  za  pridobivanje  in  obdelavo 
knjižničnega gradiva lahko začeka polno delovati. 

- S  poenotenjem  bibliografskega  informacijskega  sistema  COBISS  MKL  je  knjižnica  uveljavila 
poenotenje knjižničnega poslovanja v vseh združenih knjižnicah ter poenotenje sistema urejanja 
knjižničnega gradiva v prostem pristopu. 

 
 
Spletna stran Mestne knjižnice Ljubljana 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V letu 2009 so se pričeli postopki za vzpostavitev enotne spletne strani Mestne knjižnice Ljubljana – 
registrirana  je bila domena www.mklj.si, pripravljen  je bil dokument  »Osnove  za pripravo  spletne 
strani« z osnovnimi izhodišči in terminskim načrtom izvedbe. 
Pripravljena je bila vsebinska struktura in na osnovi celostne grafične podobe je bila izdelana grafična 
podoba spletne strani. Imenovan je bil uredniški odbor s predstavniki OE MKL kot vnašalci in skrbniki 
vsebin posameznih OE,  imenovana  sta bila  spletni  skrbnik  in urednik vsebin. Za potrebe vnašalcev 
vsebin je bila pripravljena delavnica v dveh delih. 
Spletna stran je pričela delovati 1. aprila 2009. 
Vzpostavljena je bila aktivna politika vnašanja vsebin na spletno stran (področje Prireditve), posebej 
smo  izpostavili  posebne  dejavnosti,  ki  jih  predstavljamo  v  treh  segmentih:  za  otroke, mladino  in 
odrasle. 
Poseben  poudarek  smo  namenili  priporočilnim  seznamom  in  elektronskim  virom,  ki  predstavljajo 
osnovo digitalnemu delu ponudbe Mestne knjižnice Ljubljana. V jeseni 2009 je bil vsem uporabnikom 
MKL  ob  združitvi  bibliografskih  in  uporabniških  baz  omogočen  oddaljen  dostop  do  izbranih 
elektronskih virov prek spletne strani.  
Doseženi cilji: 
- Priprava funkcionalne specifikacije spletne strani skupaj z navodili. 
- Izobraževanje področnih urednikov vsebin, tj. tistih zaposlenih, ki bodo zadolženi za objavljanje 

vsebin na spletni strani MKL. 
- Pričetek delovanja spletne strani MKL. 
- Izvajanje politike ažurnega vnašanja vsebin na spletno stran. 
- Delovanje dostopa na daljavo do elektronskih virov preko spletne strani. 
 
 
Svetovna prestolnica knjige (SPK)  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mestna  občina  Ljubljana  je  septembra  2009    objavila  javno  povabilo  k  zbiranju  predlogov  za 
oblikovanje programa Ljubljana ‐ svetovna prestolnica knjige 2010. 
Služba  za  delo  z  uporabniki  in  posebne  zbirke  v Mestni  knjižnici  Ljubljana  se  je  na  pobudo  takoj 
odzvala in pripravila načrt za deset projektov: 
- Mesto – knjiga – ljudje: fotografski natečaj.  
- Filmobus: filmske projekcije in literarna srečanja.  
- Mozaiki branja – festival knjige  in knjižnic: niz prireditev  in dogodkov, ki promovirajo dejavnosti 

knjižnic, povezanih z branjem, znanjem, ustvarjalnostjo in kulturo nasploh. 
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- Strip – ob bok knjižnim klasikom: natečaj in delavnica.  
- Kosovirjeva žlica: interaktivni model za otroke.  
- Knjižnica, moj azil / Library Asylum: projekt predvideva neposredno in posredno delo z azilanti.  
- Knjižni  klub:  spletni  projekt.  Projekt  bo  omogočal  predstavljanje,  anotiranje  in  recenziranje 

knjižnih del na podstraneh spletne strani MKL.  
- Beri  širše  –  beri  Slovence!:  spodbujane  branja  slovenskih  avtorjev  in  predstavljanje  e‐knjig  in 

bralnikov.  
- Plešem  s  knjigo:  pravljične  ure  s  plesom.  Plesna  šola  Kazina  in  Mestna  knjižnica  Ljubljana 

združujeta moči in izkušnje na področju pisane besede in giba.  
Doseženi cilji: pripravljene  so bile vsebine  in oblike  izvajanja projektov, ki  jih bo MKL predstavljala 
Ljubljani v času Svetovne prestolnice knjige. 
 
Trubarjeva hiša literature (THL) 
MKL se je odzvala povabilu MOL in v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (spominski 
del)  in  Oddelkom  za  kulturo MOL  pripravila  izhodišča  programskih  vsebin,  ki  se  bodo  izvajale  v 
Trubarjevi  hiši  literature.  V MKL  smo  pripravili  okvirni  nabor  serijskih  (30  naslovov)  publikacij  s 
področja  literature  in  širšega  področja  humanizma  za  čitalniški  del  hiše.  V  vsebinska  izhodišča 
sodelovanja  MKL  v  programih  THL  smo  vključili  pregled  prireditvenih  sklopov,  aktivnosti,  ciljnih 
skupin, časovnih okvirov  izvajanja aktivnosti  in predvidenega števila prireditev v THL za obdobje od 
aprila do decembra 2010 (za javnost naj bi bila hiša predvidoma odprta 23. aprila 2010).  
 
Knjige za vsakogar  
Knjige za vsakogar je projekt, ki bo v času ljubljanskega »prestolovanja« knjigi spodbudil zavedanje o 
pomenu branja in pomembnosti knjig za razvoj vsakega posameznika in družbe.  
V  splošnih  knjižnicah po  vsej  Sloveniji bo namreč  od  aprila  2010 do  aprila  2011 potekala prodaja 
izbranih in kakovostnih leposlovnih del po ugodnih cenah. Tako se bo knjiga približala bralcu in bralec 
knjigi. Širjenje prek meja prestolnice v vsako veliko ali majhno slovensko splošno knjižnico projektu 
Svetovna prestolnica knjige – Ljubljana 2010, daje dodatno vrednost, kajti mreža knjigarn  ‐ za razliko 
od  mreže  splošnih  knjižnic  –  je  v  Sloveniji  zelo  pomanjkljiva.  S  projektom  Knjige  za  vsakogar 
premoščamo  vrzel  in  omogočamo  prebivalcem  tistih  krajev,  ki  ne  premorejo  knjigarne,  imajo  pa 
dobro založeno in obiskano knjižnico, nakup kakovostne literature. 
Mestna knjižnica Ljubljana  je prevzela koordinacijo  in  izvedbo projekta za področje splošnih knjižnic 
in k sodelovanju povabila vse območne knjižnice v Sloveniji.  
 
 
Vsebinska prenova krajevne knjižnice Nove Poljane 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Knjižnica Nove Poljane  je najmlajša enota Knjižnice Otona Župančiča. Knjižnična  zbirka  je  zajemala 
leposlovje  za  otroke  in  odrasle  ter  izbor  filmov  na  videokasetah,  pa  tudi  izbor  strokovnih  ter 
prostočasnih  revij. Posebna  storitev  knjižnice  so bile delavnice  z  računalniško  vsebino, namenjene 
predvsem osnovnošolcem.  
Odziv uporabnikov žal ni zadovoljiv, zato smo se odločili, da spremenimo ponudbo. Odraslim članom 
knjižnice  bomo  poslej  ponujali  predvsem  nagrajeno  leposlovje,  mladini  pa  knjige,  ki  jih  morajo 
prebrati  v  okviru  ''domačega  branja''  ter  kvalitetno mladinsko  leposlovje.  Za  zbirko  filmov  bomo 
poskušali  dokupiti  in  ponuditi  predvsem  nove  filme. Nekatere  filme  si  bo mogoče  ogledati  tudi  v 
prostorih knjižnice. Novo poslovanje knjižnice bo predvidoma možno od marca 2010. 
 
 
Vzpostavitev zbirke za globalno učenje 
Poročilo o izvajanju projekta:   
Zbirko za globalno učenje oziroma ''Hišo svetov'' so v prostorih Knjižnice Otona Župančiča oblikovali 
člani  Društva  Humanitas.  Društvo  je  vpeto  v  globalno  gibanje  za  izboljšanje  kvalitete  življenja 
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prebivalcev  tretjega sveta,  revnih držav  in celin, za pravično  trgovino, za pravico do pitne vode, za 
posvojitev otrok na daljavo, oziroma  za ozaveščanje  ljudi o  globalnih problemih  in  iskanjih  rešitev 
zanje. Trenutno zbirka gradiva šteje 300 publikacij, ki pa jo bomo redno dopolnjevali. Izposoja gradiva 
poteka preko izposoje KOŽ. 
Doseženi cilji:  
Dosežene cilje bo društvo merilo s številom izposojenega gradiva, z obiskom uporabnikov in članov, z 
obiskom  različnih  delavnic  in  ogledom  dokumentarnih  filmov.  Vse  to  bo  mogoče  izmeriti  in 
predstaviti konec leta 2010. 
 
 
Vzpostavitev pravične kavarne v KOŽ 
Poročilo o izvajanju projekta:   
V letu 2009 smo začeli s postopki za vzpostavitev kavarne v KOŽ. Pred časom so potekali informativni 
pogovori  knjižnice  z  društvom  Endivija,  ki  je  bilo  pripravljeno  najeti  prostore  in  vzpostaviti  v  njih 
''pravično kavarno''. Zbirka društva Humanitas ostane v kavarni in dopolnjuje ponudbo. 
Glede na spremenjene zahteve v zvezi z dovoljenji lahko sklepamo, da je v programu dela predvideni 
datum za začetek delovanja kavarne (jesen 2010) še vedno izvedljiv 
 
 
Knjižne čajanke oz. Bralni krog 
Poročilo o izvajanju projekta:   
Prireditve  so  namenjene  starejšim  bralcem,  na  njih  pa  predstavljamo  predvsem  mladinsko 
književnost, da bi starejše procesno vključili v branje otrokom. V preteklih letih jih je knjižnica izvajala 
skupaj z Mladinsko knjigo, v zadnjem letu pa smo projekt izvajali samostojno.  
Doseženi cilji:  
V letu 2009 se je na vseh teh prireditvah zbralo okrog 280 udeležencev, ki smo jim predstavili okrog 
90 naslovov knjig. 
 
 
Bralnica in Zbirka sodobnega plesa v Knjižnici Jožeta Mazovca 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Nova  priložnost  za  pridobitev  dodatnega  prostora  za  izvajanje  knjižnične  dejavnosti  se  je  KJM 
ponudila ob razpisu MOL za upravljanje Doma Španskih borcev  leta 2009. Ker se knjižnica ni mogla 
samostojno prijaviti na razpis, je  stopila v partnerstvo s koordinatorjem projekta Zavodom En knap, s 
tem  pa  so  se  tudi  povečale  možnosti  prijavitelja  za  pridobitev  projekta.  Knjižnica  si  prizadeva 
oblikovati posebne zbirke gradiva za ciljne skupine uporabnikov in se tako odzivati na potrebe okolja, 
v katerem deluje. Pridobljeni prostor smo poimenovali Bralnica, v kateri se bodo odvijale tudi različne 
prireditve in učne aktivnosti. 
Dejavnosti v Bralnici: 
- Časopisna čitalnica za odrasle 
- Mediateka za odrasle 
- Zbirka  gradiva  o  sodobnih  scenskih  umetnostih  s  poudarkom  na  sodobnem  plesu  (Zbirka 

sodobnega plesa) 
Namen  zbirke  gradiv  in dokumentov o  sodobnih  scenskih umetnostih  s poudarkom na  sodobnem 
plesu  je  zapolniti  vrzel,  ki  na  tem  področju  vlada  zaradi  manjka  visokošolskih  programov  –  s 
pripadajočo infrastrukturo in študijskimi gradivi – s tega področja.  
Zbirko bo sestavljalo: 
1. Leksikografsko gradivo in monografije s področja sodobnih scenskih umetnosti 
2. Periodika s področja sodobnih scenskih umetnosti  
3. AV gradivo s področja sodobnih scenskih umetnosti 
4. AV gradivo iz arhivov nevladnih organizacij 
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Video  in  filmsko  gradivo,  ki  se  nahaja  v  privatnih  arhivih  nevladnih  organizacij,  ni  evidentirano. V 
glavnem gre za video posnetke predstav, shranjene na VHS kasetah. Za nadaljnjo uporabo bomo VHS 
kasete v knjižnici digitalizirali in shranili na disk in DVD‐je.  
Doseženi cilji: 
V  novembru  so  bili  v  okviru  30‐urnega  kulturnega  maratona  odprti  tudi  novi  prostori  Bralnice. 
Delovna skupina je  pripravila dokument Bralnica v Knjižnici Jožeta Mazovca. 
 
 
Knjižnica – moj azil 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Glavni del projekta naj bi potekal v obdobju od aprila 2010 do  leta 2012, s predpripravami pa smo 
začeli  že  jeseni 2009. Glavni  cilji projekta  so prosilcem  za azil omogočiti  lažjo  integracijo v  lokalno 
okolje, omogočiti lažji stik z matično domovino, v okviru zmožnosti knjižnice in glede na izražene želje 
omogočiti dodatno izobraževanje. 
V predpripravah, ki smo jih začeli  izvajati jeseni 2009, smo najprej stopili v stik z vodstvom Azilnega 
doma in z njihovo socialno službo. Od njih smo dobili informacije o številu prebivalcev azilnega doma, 
njihovi  nacionalni,  jezikovni,  verski  in  starostni  sestavi  in  o  potrebah,  kot  jih  zaznavajo  delavci 
Azilnega doma, ki  so v  stiku  z njimi vsak dan. V okviru  teh  srečanj  smo  se dogovorili, da knjižnica 
Azilnemu domu podari odpisane tujejezične revije, ki so po mnenju delavcev Azilnega doma zanimive 
za  populacijo,  ki  trenutni  živi  v  Azilnem  domu.  Prav  tako  smo  se  dogovorili,  da  jih  bomo  redno 
obveščali  zlasti  o  dogodkih  v  Knjižnici  Prežihov Voranc.  Izvedeli  smo,  da  imajo  tečaje  slovenskega 
jezika dobro pokrite, obstaja pa povpraševanje po učenju drugih tujih jezikov. Stopili smo tudi v stik s 
potencialnimi  izvajalci prireditev,  in  sicer  s Slovensko  filantropijo  in  z  Jezuitsko  službo  za begunce, 
glede izvedbe različnih tečajev pa z Borzo znanja. 
Na  podlagi  dobljenih  informacij  smo  sestavili  vprašalnik,  namenjen  prebivalcem  Azilnega  doma, 
anketo bomo izvedli v januarju 2010 s pomočjo zaposlenih v Azilnem domu. Na podlagi rezultatov te 
ankete bomo  lahko precej natančno določili potrebe prebivalcev Azilnega doma  in  v  skladu  s  tem 
organizirali tudi nadaljnji potek projekta. 
Doseženi cilji: 
V  fazi  predpriprav  na  izvedbo  projekta  smo  vzpostavili  stik  z  vodstvom  Azilnega  doma  ter  s 
potencialnimi  izvajalci  prireditev.  Pridobili  smo  veliko  zelo  uporabnih  informacij,  ki  nam  bodo 
omogočile kvalitetno izvedbo projekta v letu 2010. 
  
 
Rastem s knjigo  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Nosilci projekta so Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport, in 
Združenje  splošnih  knjižnic  v  sodelovanju  z  vsemi  splošnimi  knjižnicami,    slovenskimi  osnovnimi 
šolami  in  zavodi  za  izobraževanje  otrok  in  mladostnikov  s  posebnimi  potrebami  ter  zamejskimi 
osnovnimi  šolami.   Učenci  sedmih  razredov  so  povabljeni  na  obisk  v  najbližjo  knjižnico,  v  dar  pa 
dobijo aktualno  knjigo  slovenskega avtorja. Namen  vsakoletnega  izvajanja projekta,  ki  je  vezan na 
šolsko leto, je motivacija šolarjev za branje slovenskih avtorjev mladinskega leposlovja in spodbujanje 
obiska splošnih knjižnic. Začetek projekta je na mednarodni dan pismenosti 8. septembra. 
V mreži MKL  se  izvaja projekt Rastem  s knjigo v vseh petih območnih enotah  in v večini krajevnih 
knjižnic. Knjižničarji z učenci med obiskom v knjižnici  izvedemo program, povezan z  informacijskim 
opismenjevanjem in z motiviranjem za branje. 
 
Doseženi cilji: 
- Redno sodelovanje z osnovnimi šolami iz področja. 
- Navezovanje stikov s šolskimi knjižničarji in učitelji slovenskega jezika. 
V šolskem letu 2008/2009 je knjižnice v mreži MKL obiskalo 2761 sedmošolcev. 
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  Število 
7. razredov 

Število 
učencev 

Knjižnica Bežigrad  14  364 
Knjižnica Jožeta Mazovca  24  620 
Knjižnica Otona Župančiča  17  425 
Knjižnica Prežihov Voranc  38  824  
Knjižnica Šiška  25  528 
SKUPAJ  118  2761 
 
 
Nova postavitev leposlovja za otroke in mladino 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Za novo,  sodobnejšo postavitev  gradiva  smo  se odločili na podlagi  temeljitih  strokovnih obravnav 
problematike otroškega  in mladinskega branja. Nova postavitev kritično  izrablja vse pozitivne strani 
starostnih  stopenj  (upošteva  sodobna  dognanja  v  razvojni  psihologiji  in  s  tem  povezanimi 
pedagoškimi  in  didaktičnimi  posledicami),  vendar  to  uporabi  kot  orodje  v  ozadju,  v  središče 
pozornosti pa postavi tisti oblikovni  in vsebinski vidik, ki  je prepoznavno tipičen za določeno starost 
bralcev. Vsi sodobni postavitveni sistemi dajejo prednost vzgojno‐izobraževalni  in  informacijski vlogi 
pred tehnično‐logistično vlogo urejanja gradiva: v splošnih knjižnicah gradivo ni zloženo po številkah 
ali kodah, ampak po vsebinskih skupinah.  
Doseženi cilji: 
V  letu  2009  smo  predlog  nove  postavitve  po  bralnih  perspektivah  domislili  do  te mere,  da  ga  v 
januarju 2010 testno postavimo. Za zdaj je na  lokalnem nivoju v KOŽ, po testnem obdobju pa  lahko 
preraste na celotno MKL in predvidoma tudi na nacionalni nivo.  Sprejet je bil s podporo vodstva MKL 
in je uvrščen   v Strateški načrt MKL za  leto 2010‐2012. Predlog je bil posredovan tudi v pregled  in v 
pripombe vodilnim slovenskim strokovnjakom s področja mladinske književnosti, književne didaktike, 
primerjalne književnosti in literarne teorije, razvojne psihologije, tudi bibliotekarstva in terminologije, 
in bil z njihove strani ocenjen kot pozitiven in z minimalnimi korekcijami tudi primeren za izvedbo.  
 
 
Priročnik za branje kakovostne mladinske literature  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Priročnik  ne  le  sistematično  pregleda  knjižno  produkcijo  za  otroke  in  mladino  na  slovenskem 
knjižnem  trgu  v  določenem  letu,  temveč  jo  tudi  vrednoti.  Najkvalitetnejše  knjige  so  anotirane, 
najboljše med najboljšimi pa so označene z »zlato hruško«.  
V letu 2009, v mesecih od oktobra do decembra,  smo že začeli s pripravo pregleda knjižne produkcije 
za mladino iz leta 2009, ki bo vključena že v naslednji Priročnik 2010.  
Doseženi cilji: 
V  letu 2009  je  izšel Pogled na drugo stran: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009  ‐ 
pregled knjižne produkcije za mladino  iz  leta 2008. Prinaša 810 bibliografskih enot,  izšel je v nakladi 
500  izvodov, obsega 191  str. Priročnik  je  izšel v  tiskani obliki,   dosegljiv pa na domači  strani MKL. 
Število uporabnikov je s tem praktično neomejeno, kar je pomembno glede na dejstvo, da je v tiskani 
obliki hitro pošel. 
 
 
Slovenski knjižnično‐muzejski MEGA kviz: Znameniti Slovenci in njihove spominske hiše  
Poročilo o izvajanju projekta: 
MEGA  kviz  je  nacionalni  projekt,  ki  spodbuja  sodobne  pismenosti  (večrazsežno  pismenost)  in 
spoznavanje  slovenske  kulturne  dediščine,  pa  tudi  sodobne  oblike  učenja  in  (mladinski)  kulturni 
turizem.  Vodi  ga MKL,  v  njem  pa  sodelujejo  slovenske  splošne  knjižnice,  osnovne  šole,  Skupnost 
muzejev Slovenije z muzeji  in galerijami,  ter Turistična zveza Slovenije. Rešujejo ga učenci druge  in 
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predvsem  tretje  triade  osnovnih  šol  v  Sloveniji,  slovenskem  zamejstvu  in  v  dopolnilnem  pouku 
slovenskega jezika v evropskih državah. 
Četrti  cikel  v  šolskem  letu 2009/2010: priprava petih  sklopov, postavitev na  splet,  tisk plakatov  in 
priprava  spremnega  gradiva  (informativna  zgibanka),  predstavitev  na  strokovni  sredi,  na 
posvetovanju ravnateljev OŠ in drugod.  
Pri  pridobivanju  avdio  gradiva  uspešno  sodelujemo  z  RTV  Slovenija  in  njihovo  Dokumentacijo. 
Reševanje poteka le še prek spleta (vzrok pomanjkanje finančnih sredstev za natis knjižic)  (vprašalnik 
je dostopen v pdf  formatu),  in  sicer od oktobra 2009 do  februarja 2010 –  četrti cikel bo  zaključen 
maja 2010. Tretji cikel v šolskem letu 2008/2009 je bil dostopen kot tiskani vprašalnik, vsak mesec pa 
še na spletni strani: www.koz.si/megakviz . 
Spodbude za reševanje sprotnih sklopov so bile objavljene na TV Slovenija (Enajsta šola ‐ Oddaja za 
radovedneže)  in  v  reviji  PIL.  Konec  maja  smo  posneli  zaključek  projekta  in  MEGA  žrebanje.  V 
reševanja tretjega cikla MEGA kviza se je vključilo 55 splošnih knjižnic v Sloveniji. Od njih smo prejeli 
7.259 rešitev, na spletu pa je reševalo 4.986 reševalcev.  
Doseženi cilji: 
Skupaj je tretji cikel reševalo 12.245 reševalcev, kar je približno enako kot šolsko leto poprej. 
 
 
Moja naj knjiga  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Moja naj knjiga  je nacionalni projekt MKL, ki spodbuja osnovnošolce k branju  in glasovanju za “naj” 
knjigo. Njihove glasove pošiljajo mentorji prek spleta: www.naj‐knjiga.si. 2. aprila – na mednarodni 
dan  knjig  za  otroke  so  v  MKL  podeljena  nacionalna  priznanja  ustvarjalcem  »naj«  slovenske  in 
prevedene mladinske knjige.  
V šolskem letu 2009/2010 glasovanje poteka že trinajstič – in četrtič prek spleta. Z glasovanjem smo 
15. oktobra 2009, zaključeno pa bo 15. marca 2010. 
Doseženi cilji: 
V šolskem  letu 2008/2009  je glasovanje potekalo v 51 splošnih knjižnicah  in v šolskih knjižnicah na 
njihovem področju,  sodelovali pa  so  tudi  slovenski otroci  izven Slovenije.   Sodelovalo  je okrog 150 
mentorjev, zbrali smo 23.388 glasov mladih bralcev. 
 
 
Dnevi evropske kulturne dediščine 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V nacionalni projekt DEKD (del evropskega projekta), ki je bil v letu 2009 posvečen inovativnosti, smo 
se vključili s projektom VEGA je MEGA. Sicer v tem projektu sodelujemo že tretje leto, zaradi dobrega 
odziva  bomo  v  njem  sodelovali  tudi  v  prihodnje.  Na  lokalnem  nivoju  smo  pripravili  poseben 
vprašalnik s štirimi vprašanji o Juriju Vegi v želji, da mladi reševalci spoznavajo tega velikega Slovenca 
z  uporabo  knjižnično‐informacijskih  virov.  Obenem  pa  smo  reševalce  obveščali  o  četrtem  ciklu 
Slovenskega knjižnično‐muzejskega MEGA kviza v šol. letu 2009/2010. 
Doseženi cilji: 
Skupnega  reševanja vprašalnika VEGA  je MEGA  (pa  tudi ogleda knjižnice  in njenih dejavnosti) se  je 
udeležilo osem skupin in nekaj posameznikov (skupaj pribl. 170 obiskovalcev).  
 
 
Literarni sprehodi  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Literarni  sprehodi  so  bibliopedagoška  oblika,  ki  je  namenjena  predšolskim  otrokom  in  otrokom  v 
prvem triletju devetletne osnovne šole. Cilji so: izvajanje knjižne, književne in knjižnične vzgoje zunaj 
zidov  knjižnice,  spoznavanje  različnih  kulturnih  ustanov,  ki  jih  srečujemo  na  začrtani  in  vnaprej 
pripravljeni poti ter pogovor o njihovi dejavnosti, predstavitev zgodovine stare Ljubljane s pomočjo 
literature, orientacija po mestu, predstavitev izbranih poglavij iz literarne in kulturne zgodovine, zlasti 
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predstavitev ustvarjalcev, ki  imajo svoja spominska obeležja na naši poti, pravljična  in  igralna ura v 
mestu.   
Doseženi cilji: 
Literarnih sprehodov so se udeležile tri skupine otrok (60) in deset vzgojiteljic.  
 
 
Center vseživljenjskega učenja Ljubljana / CVŽU Ljubljana 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MKL  je konzorcijski partner v projektu CVŽU, ki ga  je razpisalo MŠŠ v okviru Evropskega socialnega 
sklada za obdobje 2008‐2013. Prijavitelj  in nosilec projekta v LUR  je CDI Univerzum. MKL koordinira 
mrežo in izvaja svetovanje za 8 Točk vseživljenjskega učenja v splošnih knjižnicah LUR: MKL (Knjižnica 
Šiška,  Knjižnica  Bežigrad,  Knjižnica  J.  Mazovca  in  Knjižnica  Otona  Župančiča),  Matična  knjižnica 
Kamnik, Knjižnica I. Cankarja Vrhnika, Knjižnica Litija in Knjižnica Domžale. Projekt bo trajal pet let.  
V obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 smo na vseh točkah vseživljenjskega učenja v mreži vzpostavili 
svetovalno  dejavnost.  Za  udeležence  smo  organizirali  računalniške  in  jezikovne  tečaje,  ustvarjalne 
delavnice,  predavanja  in  delavnice  s  področja  zdravja  in  osebne  rasti.  Za mentorje  v  TVŽU  smo 
organizirali usposabljanje v okviru EU projekta Easy.  
Ker je eden od ciljev projekta tudi vključevanje ranljivih skupin v procese vseživljenjskega učenja, smo 
oblikovanju vsebin zanje posvetili še dodatno pozornost. V Tednu vseživljenjskega učenja smo izvedli 
skupno akcijo točk VŽU pod naslovom »Kako knjižničarji pomagamo iskalcem zaposlitve« (delavnice, 
predavanja in razstave gradiva, vse prilagojeno za brezposelne). Ob mednarodnem dnevu starejših 1. 
oktobra  smo na  točkah organizirali  različne dejavnosti  in prireditve, namenjene  starejšim  (koncert, 
razstave, brezplačen vpis za upokojence, ustvarjalne delavnice). 
Starejšim in brezposelnim udeležencem so prilagojeni nekateri tečaji za osnove računalništva in tečaji 
tujih jezikov za začetnike. 
 
Doseženi cilji: 
Doseganje ciljev merimo s številom opravljenih ur izobraževanja in številom udeležencev. 
Točka vseživljenjskega učenja  1. 1. do 31. 12. 2009 

število udeležencev  število ur 
doseženo  načrtovano doseženo  načrtovano

MKL Knjižnica Jožeta Mazovca  888  240  374  288 
MKL Knjižnica Bežigrad  612  240  221  288 
MKL Knjižnica Šiška  716  240  229,5  288 
MKL KOŽ Enota Nove Poljane  122  240  151  288 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika  953  240  307  288 
Matična knjižnica Kamnik  1227  240  550  288 
Knjižnica Domžale  660  240  290,5  288 
Knjižnica Litija  417  240  191,5  288 

 
 
Easy to join education ‐ Inclusion for all! [www.projecteasy.eu] 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt Easy  je  za obdobje 2008‐2010 prijavilo 10 partnerjev  iz 5 držav  (Nemčije  kot prijaviteljice, 
Finske, Turčije, Bolgarije in Slovenije). Poteka v okviru Programa vseživljenjskega učenja ''Grundtvig – 
Multilateralni  projekti''.  Iz  vsake  države  sodelujeta  dva  partnerja:  zasebni  ponudnik  izobraževanja 
odraslih  in  nevladna  oziroma  neprofitna  ustanova.  Iz  Slovenje  sta  to Glotta Nova  in MKL. Namen 
projekta je oblikovanje modela izobraževanja zaposlenih na delovnem mestu v NGO, ki bodo izvajali 
učne aktivnosti neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja za končne uporabnike.  
Doseženi cilji: 
Izvedba 15 učnih aktivnosti za uporabnike knjižnice. Organizacija srečanja partnerjev v Ljubljani. 
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ENTITLE ‐ Europe's New libraries Together In Transversal Learning Environments 
[http://entitlelll.eu] 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mestna knjižnica Ljubljana / Knjižnica Otona Župančiča se je 2008 kot pridružena partnerica vključila 
v projekt ENTITLE, ki ga je 13 partnerjev iz 12 držav prijavilo v Program Vseživljenjskega učenja, prečni 
program Diseminacija in širjenje dobre prakse. 
Namen projekta ENTITLE  je podpora splošnim knjižnicam pri oblikovanju storitev, ki so povezane  z 
učenjem  in  so  namenjene  vsem  starostnim  skupinam  uporabnikov  iz  različnih  socialnih  okolij.  V 
knjižnici  je  bila  opravljena  nacionalna  raziskava  o  učnih  aktivnostih  za  uporabnike  v  slovenskih 
splošnih knjižnicah (http://entitlelll.eu/eng/Country‐Surveys). 
V knjižnicah smo navajeni, da ocenjujemo uspešnost učnih aktivnosti prek vložkov in izložkov. Vložki 
so  lahko:  število  vključenih  zaposlenih,  velikost  zbirke,  prostor,  namensko  pridobljena  sredstva. 
Izložki so lahko: število izvedenih učnih aktivnosti, število udeležencev, 
izposoja, sklenjena partnerstva. 
V zadnjem času pa  je vse večji poudarek na učinkih, ki šele zares  izpričujejo učinkovitost neke učne 
aktivnosti.  Učinke  lahko  razdelimo  na:  ekonomske,  socialne,  raziskovalne  in  izobraževalne.  Za 
merjenje učinkov smo v projektu uporabili model Generic Learning Outcomes (GLOs), ki ga  je razvil 
Raziskovalni center za muzeje in galerije iz Velike Britanije. 
V Mestni  knjižnici  Ljubljana  /  Knjižnici Otona  Župančiča  smo  testirali model  GLOs  na  dveh  učnih 
aktivnostih: štirih delavnicah za brezposelne v Borzi dela (Razgovor pri delodajalcu, Poslovna obleka, 
Pomen  barv  pri  poslovnem  oblačenju, Ne  dovoli,  da  te  strrrese  služba)  in  tečaju  informacijskega 
opismenjevanja starejših »Od računalnika do gradiva in informacij«.  
Doseženi cilji: 
Rezultati  testiranja  so  bili  predstavljeni  na  srečanju  čeških  splošnih  knjižnic  (Praga,  21. maj)  in  na 
posvetovanju Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS (Ljubljana, 8. junij). 
Knjižnica  je  pričela  pri  načrtovanju  učnih  aktivnosti  za  uporabnike  uporabljati model GLOs.  Jeseni 
2009 so izšle Smernice »Splošne knjižnice in vseživljenjsko učenje«. 
 
 
 
5.10   Sodelovanje in promocija 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju sodelovanja in promocije: 
 
MKL  je  sodelovala  z  ustanoviteljem  MOL  in  občinami  pogodbenimi  partnericami,  s  partnerji  na 
področju  promocije  branja  ter  s  slovenskimi  in  tujimi  knjižnicami  in  knjižnično  stroko,  pa  tudi  s 
kulturnimi,  vzgojnoizobraževalnimi  in  socialnimi  ustanovami.  Posebej  gre  izpostaviti  sodelovanje  z 
ustanovami, ki  skrbijo za  ranljive  skupine prebivalcev  (Zavod za usposabljanje  Janez Levec, društva 
invalidov,  Zavod  za  slepo  in  slabovidno mladino,  CUDV Dolfke  Boštjančič Draga,  domovi  starejših 
občanov, dnevni centri aktivnosti za starejše, Azilni dom). 
V  letu 2009 beležimo  tudi povečan obseg prijav na projekte  (19)  in  s  tem povečano  sodelovanje v 
partnerstvih. 
Promocija  knjižnice  prek  medijev  je  bila  v  letu  2009  zelo  uspešna  (112  objav  in  prispevkov). 
Potencialne  uporabnike  smo  v  knjižnico  privabljali  s  številnimi  odmevnimi  prireditvami,  za 
posredovanje  informacij  in  komunikacijo  z  uporabniki  smo  vzpostavili  novo  spletno  stran,  prek 
elektronskega naslova info@lj.sik.s smo uporabnikom posredovali 540 odgovorov. 
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5.10.1  Sodelovanje  

 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2009 vzpostavila različne oblike sodelovanja: 
‐ Sodelovanje  s  Centrom  za  razvoj  knjižničarstva  pri  NUK,  Ministrstvom  za  kulturo  in  JAK,  s 

knjižnicami v Ljubljani in drugod po Sloveniji, z Združenjem splošnih knjižnic Slovenije, DBL, ZBDS 
in Bralnim društvom Slovenije, Pedagoško  in Filozofsko  fakulteto  (Oddelkom za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo ) ter drugimi zavodi na področju kulture in izobraževanja. 

‐ Strokovno  sodelovanje  s  šolskimi knjižničarji  s področja MOL, kot  tudi  z ostalimi v knjižničnem 
informacijskem    sistemu  v  Sloveniji.  S  šolskimi  knjižnicami  in  šolami  ter  splošnimi  knjižnicami 
sodelujemo še posebej v sklopu Slovenskega knjižnično‐muzejskega MEGA kviza. 

‐ Sodelovanje na področju promocije branja: v projektu Svetovna prestolnica branja in Trubarjeva 
hiša literature, sodelovanje z British Council Ljubljana. 

‐ Sodelovanje  knjižnic  in  servisov  (Borza  dela,  Borza  znanja,  Središče  za  mlade,  Središče  za 
samostojno učenje, Točke vseživljenjskega učenja) z različnimi dejavniki na  lokalni  in nacionalni 
ravni:  Andragoški  center  Slovenije,  Univerza  za  tretje  življenjsko  obdobje,  Zavod  RS  za 
zaposlovanje,  Urad  za  delo  Ljubljana,  Zaposlitveni  kotiček  v  CIPS‐u,    Zavod  Papilot,  Urad  za 
mladino MOL, Urad za mladino RS.  

‐ Sodelovanje na različnih sejmih, festivalih, bazarjih: Informativa (30. – 31.1. 2009), Otroški bazar 
(10 – 13. 9. 2009), Festival za tretje življenjsko obdobje  (29.9. – 1. 10. 2009), Študentska arena 
(10. – 15.10. 2009). 

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

‐ Sodelovanje na lokalnih prireditvah: Črnuški september, Evropski dan sosedov, Božično‐novoletni 
bazar, Bučarijada. 

‐ Sodelovanje krajevnih knjižnic in občinskih kulturnih, turističnih in športnih društev. 
‐ Sodelovanje z vzojnoizobraževalnimi ustanovami: vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. 
‐ Sodelovanje  z  ustanovami,  ki  so  namenjene  ljudem  s  posebnimi  potrebami:  Zavod  za 

usposabljanje Janez Levec, društva invalidov, Zavod za slepo in slabovidno mladino, CUDV Dolfke 
Boštjančič Draga. 

‐ Sodelovanje  z  ustanovami,  ki  skrbijo  za  seniorje:  domovi  starejših  občanov,  dnevni  centri 
aktivnosti za starejše. 

‐ Sodelovanje z Azilnim domom. 
 
Mednarodno sodelovanje 
‐ MKL je v letu 2009 sodelovala kot pridružena partnerica v mednarodnem projektu ENTITLE. 
‐ MKL je v letu 2009 sodelovala kot partnerica v mednarodnem projektu Easy. 
‐ Slovanska  knjižnica  si  izmenjuje  gradivo  s  Slovansko  knjižnico  pri  Nacionalni  knjižnici  v  Pragi 

(Slovanska knihovna). 
‐ 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,  ki 
organizira vodeno predstavitev servisov MKL in enote KOŽ za tuje poklicne svetovalce.  

‐ KJM  je poleti 2009 v okviru MIC‐a gostila prostovoljce  iz Španije, ki so na Fužinah med drugim 
tudi  izvajali tečaj španščine skozi igro za otroke.  
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5.10.2  Promocija knjižnice 

 
Za promocijo knjižnice na  ravni MKL  skrbi  strokovna  sodelavka  za odnose  z  javnostmi. Posamezne 
območne enote  in krajevne knjižnice skrbijo za promocijo storitev  in dejavnosti v svojem  lokalnem 
okolju prek različnih medijev. 
Promocija Mestne  knjižnice  Ljubljana  je  potekala  prek medijev  in  strokovne  javnosti. Medije  so 
najbolj  zanimali potek  združevanja podatkovnih baz  članov  in bibliografskih baz podatkov, poletna 
odprtost knjižnic ter mestna kartica Urbana.  
Marca  2009  je  v  tiskani  obliki  in  novi  grafični  podobi  pričel  izhajati  Mesečnik  prireditev  MKL,  
uporabnikom  je  na  voljo  tudi  v  elektronski  obliki  na  spletni  strani  MKL.  Na  20  straneh  so 
predstavljene vse prireditve za tekoči mesec, od razstav do prireditev za otroke in odrasle. Mesečnik 
oblikujemo v knjižnici sami. 
V  začetku  aprila  je  zaživela  tudi nova  spletna  stran Mestne  knjižnice  Ljubljana,  ki  je bila pozitivno 
sprejeta med našimi uporabniki. Pripravlja  in vodi jo uredniški odbor, ki skrbi, da so na portalu MKL 
redno in ažurno objavljene najnovejše novice, dogodki in predstavitve v knjižnici. 
Vsem enotam smo zamenjali zunanje  table na pročeljih knjižnice  in tako poenotili vizualno podobo 
knjižnic.  Z  novo  celostno  podobo  smo  oblikovali  tudi  vrečke,  ki  jih  uporabniki  lahko  kupijo,  ter 
svinčnike, balone in priponke z znakom MKL. Ti izdelki so namenjeni za promocijo ob večjih dogodkih. 
Knjižnice so pripravile nekaj zelo odmevnih prireditev tako za strokovno kot širšo javnost:  
MKL  je pripravila tudi motivacijski spot, ki se  je oglaševal na displeju v središču Ljubljane (od 3.12.‐
18.12.2009). 
 
 
5.11  Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih 
 
Leja Borovnjak 
•  članica častnega razsodišča DBL 
 
Jelka Gazvoda 
•  predsednica skupščine Konzorcija Kamre 
 
Tilka Jamnik 
•  članica upravnega odbora Bralnega društva Slovenije 
•  podpredsednica  Društva Bralna značka Slovenije‐ZPMS 
•  predsednica društva Slovenska sekcija IBBY 
•  članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
 
Mateja Klarič 
•  članica izvršnega odbora DBL 
 
Aleš Klemen 
•  član Upravnega odbora Kalanovega sklada ZBDS 
•  član nadzornega odbora DBL 
•  svetovalec v Sekciji študentov bibliotekarstva 
•  član Strokovnega sveta MKL 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
•  predsednica  žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
•  članica žirije nagrade Izvirna slovenska slikanica 
 
Mateja Ločniškar Fidler 
•    članica komisije za Berčičevo nagrado 
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•  članica uredniškega odbora revije Šolska knjižnica 
•  članica Komisije za katalogizacijo pri NUK 
   
Ida Mlakar 
•  članica uredništva revije Ciciban 
•  članica žirije natečaja Evropa v šoli 
•  članica žirije nagrade Večernica 
•  članica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
•  članica Sekcije za mladinsko književnost  ZBDS 
 
Lili Ozim 
•  predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Milena Pinter 
•  članica strokovnega sveta Osrednje knjižnice Kranj 
 
Anton Praznik 
•  nadomestni član častnega razsodišča DBL 
 
Tatjana Pristolič 
•  nadomestna članica častnega razsodišča DBL 
 
Simona Resman 
•  članica odbora za kulturo Turistične zveze Slovenije 
•  članica komisije za izvedbo kulturnega programa Festivala za tretje življenjsko obdobje 
 
Marijan Špoljar. 
•  član Skupščine izvajalcev referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja  
 
Vesna Trobec 
•  članica izvršnega odbora DBL 
 
Miro Tržan 
•  član izvršnega odbora Konzorcija KAMRA 
 
Jagoda Vobič 
•  članica žirije natečaja Evropa v šoli. 
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6. Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri  izvajanju programa 
dela 

 
Pri  izvajanju  organizacijskih  aktivnosti,  uvajanju  novih  internih  aktov,  izvedbi  skupnih  projektov  in 
izvajanju strokovnega programa knjižnice ni prišlo do nedopustnih ali do nepričakovanih posledic ali 
napak. O nedoseženih ciljih je več v točki 10. 
 
Prišlo  pa  je  (v  decembru  2009)  do  nepričakovanega  dogodka,  zaradi  katerega  je  bila  knjižnica 
oškodovana za okrog 33.000 EUR, in sicer do vdora v računalniški sistem telefonije MKL, pri čemer so 
nastali nedovoljeni telefonski  impulzi s strani neznanega uporabnika v navedeni višini. Knjižnica je o 
tem  obvestila  ustanovitelja  MOL  ter  policijo  in  bo  po  pridobitvi  potrebnih  informacij  poskušala 
povrniti izgubljena sredstva z dogovorom ali tožbo. 
 
 
7. Ocena uspeha pri doseganju  zastavljenih  ciljev v primerjavi  z doseženimi 

cilji iz preteklega leta 
 
 
Čeprav rezultati knjižnice iz leta 2008 niso povsem primerljivi z rezultati leta 2009, ko je knjižnica kot 
enotni zavod prvič poslovala celo leto, lahko že večino doseženih rezultatov primerjamo z dosežki iz 
leta poprej.  
 
Knjižnica je zelo dobro poslovala že v letu 2008, v preteklem letu je to le še potrdila in na nekaterih 
področjih dosegla še boljše rezultate. Kazalniki uspešnosti kažejo, da  je v večini primerov prišlo tudi 
do  izboljšanja  fizičnih  rezultatov, medtem  ko  so  nekatera  znižanja  zlasti  posledica  organizacijskih 
sprememb.  
 
Zelo smo veseli povečanja članstva za 7,97%, saj smo zaradi številnih posegov v baze članov prejšnjih 
knjižnic,  s  katerimi  smo  izločili  podvojene  vpise,  več  let  neaktivne  člane,  dvojno  štetje  članov  po 
enotah  in  druge  nepravilnosti  (res  pa  smo  dodatno  vključili  člane  Knjižnice  Dol  pri  Domžalah) 
pričakovali precejšen upad števila članov, kar pa se ni zgodilo, ampak se  je število zelo povečalo  (v 
naslednjem letu ponovno pričakujemo upad članov zaradi poteka članstva prebivalcev Medvod, ki so 
sedaj še vključeni v MKL). Še bolj, za 8,13% se  je povečalo število novo vpisanih  članov, ki so MKL 
prvič začeli obiskovati v letu 2009. 
 
Število obiskov v knjižnicah MKL je bilo večje za dobrih 6%. Virtualni obisk je dosegel 412.000, kar pa 
ni  primerljivo  s  podatki  iz  leta  2008,  ko  je  še  delovalo  šest  spletnih  strani  prejšnjih  samostojnih 
knjižnic.  Zelo  je  narasel  dostop  do  naročenih  elektronskih  podatkovnih  virov,  kar  za  16,20%,  pri 
čemer že več kot polovico teh dostopov predstavlja oddaljeni dostop. Povečala se je tudi izposoja na 
dom, in sicer za 1,88%. Medknjižnična izposoja se je znižala za skoraj polovico, kar gre na račun tega, 
da  izposoje med knjižnicami MKL sedaj ne obravnavamo več kot medknjižnično  izposojo, kot  je bil 
primer  prej,  ko  je  šlo  za  izposojo med  samostojnimi  knjižnicami  –  primerljiv  rezultat  bo mogoče 
podati  šele  v  naslednjem  letu. Odprtost  enot  se  je  zmanjšala  za  4,22%,  kar  je  posledica  izločitve 
Knjižnice Medvode. 
 
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  promotivni  pomen  za  izposojo  gradiva,  branje  in 
izobraževanje v knjižnici. Število prireditev se  je  izjemno povečalo že v prvem  letu delovanja MKL, v 
letu 2009 pa  je naraslo še za 12 %  in ni več daleč od 4.000  (v 35 enotah)! MKL vzpostavlja enoten 
sistem  pridobivanja  in  izvedbe  prireditev,  v  katerem  bodo  naše  knjižnice  glede  na  velikost  in 
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značilnosti okolja izvajale primerljivo število in vrste prireditev. Naš cilj v letu 2009 je bil, da čim več 
izvajalcev  izvaja prireditve brez honorarja,  v ostalih primerih pa  so bile  avtorske  tarife oblikovane 
primerno  dejstvu,  da  so  vse  naše  prireditve  za  udeležence  brezplačne! Menimo,  da  je  štiri  tisoč 
prireditev letno najširši okvir, ki ga želimo doseči, pri čemer se mora delež prireditev, ki ne povzročajo 
stroškov, povečevati. 
 
Zaloga knjižničnega gradiva oziroma knjižnična zbirka MKL se  je zmanjšala za 3,7%, kar  je posledica 
rednega izločanja neaktualnega gradiva in izločitve Knjižnice Medvode, kljub temu pa zbirka presega 
5 enot na prebivalca, kar  je okrog 20% nad priporočenim standardom! Zaradi  izločitve Medvod  ter 
nižjih  sredstev MK  in MOL  se  je  statistično  zmanjšal  rudi  letni  prirast  gradiva,  kar  je  v  poročilu 
podrobneje  pojasnjeno.  Kljub  temu  knjižnica  pri  letnem  prirastu  močno  presega  ne  le  pogojev 
prirasta  za  izvajanje  javne  službe po pravilniku,  temveč  tudi priporočeni  standard do  leta 2015,  ki 
zahteva 250 izvodov na 1000 prebivalcev – MKL je namreč v letu 2009 dosegla kar 294 enot na 1000 
prebivalcev, kar je velik uspeh.  
 
Ob  tem pa  je  treba  tudi povedati, da  je  statistična povprečna cena enote gradiva v  letu 2009 celo 
upadla za 4,6%, kar je zlasti posledica dejstva, da se delež nakupa v prirastu znižuje, povečujejo pa se 
druge oblike prirasta, kot so obvezni izvodi in darovi. V prihodnje bo cena gradiva verjetno naraščala, 
saj predvidevamo širitev sodobnih oblik branja na elektronskih medijih (e‐bralnikih), in nakup večjega 
obsega  elektronskih  publikacij,  kar  bo  povzročilo  dodatne  stroške  za  nakup  naprav  in  licenc  za 
uporabo digitalnega gradiva. 
 
 
Kazalniki uspešnosti  2008  2009  % 
Število članov  80.991  87.444  7,97% 
Število novo vpisanih članov  14.317  15.481  8,13% 
Število obiskov*  1.469.216  1.558.633  6,09% 
Virtualni obiski knjižnice – domača stran  NP  412066  ‐ 
Izposoja na dom  4.786.128  4.889.162  2,15% 
Medknjižnična izposoja  2.454  1.313  ‐46,5% 
Transakcije   4.877.439  4.923.360  0,94 
Prireditve  3.276  3.652  11,48% 
Ure odprtosti enot  62.696  60.053  ‐4,22 
Zaloga knjižničnega gradiva  1.647.900  1.586.480  ‐3,73 
Prirast gradiva  104.311  90.531  ‐13,21% 
Povprečna cena  19,92 €  18,99 €   ‐ 4,67% 
Število naročenih elektronskih virov   6  8  33,33% 

- od tega dostopnih na daljavo  ‐  5  ‐ 
Število dostopov do naročenih elektronskih virov  2.592  3.012  16,20% 

- od tega dostopov na daljavo  ‐  1.810  ‐ 
 
*Podatek izraža število vseh obiskov, ki jih dobimo z izdelavo statistike obiska za tipični delovni teden, 
kakor to omogoča COBISS. 
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8. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
 
Ocenjujem, da je knjižnica poslovala gospodarno in učinkovito, saj je z razpoložljivimi sredstvi dosegla 
zastavljene cilje.  
 
Pri tem je s pomembnim deležem lastnih prihodkov v skupni višini 1.042.205 EUR, ustvarjenih s plačili 
uporabnikov za  izvajanje  javne službe  (članarine, zamudnine, odškodnine  ipd.)  in tržno dejavnostjo, 
prispevala za financiranje stroškov dela 6% v višini 367.246 EUR ter kar 38% za stroške materialov in 
storitev v višini 827.846 EUR. 
 
Knjižnica je izplačala delovno uspešnost iz naslova tržne dejavnosti v višini 129.649 EUR, v povprečju 
3% na zaposlenega,  ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 61.186 EUR. 
 
S  sredstvi,  pridobljenimi  na  javnih  razpisih  in  prihranjenimi  sredstvi  iz  prejšnjih  let  smo  izvajali 
investicijsko vzdrževanje, investicije in nakup opreme, zlasti IKT, za kar smo porabili  256.698 EUR. 
 
Zato menimo,  da  smo  glede  na  zaostreno  finančno  situacijo,  v  kateri  nam  ustanovitelj  in  občine 
pogodbenice v letu 2009 niso namenile dovolj sredstev za izvajanje javne službe glede na zakonodajo 
(s strani MOL  niso bili v celoti pokriti stroški plač, davkov in prispevkov, od večine občin nismo prejeli 
rednih sredstev za investicije in nakup opreme), poslovali odlično. 
 
Rezultat poslovanja nam bo omogočal, da bomo tudi v letu 2010  lahko  izvajali nekatere pomembne 
projekte  (informacijski  sistem,  SPK),  zagotavljali  potrebna  lastna  sredstva  za  sodelovanje  na 
projektnih razpisih in izvajali najnujnejše investicijsko vzdrževanje. Je pa prenizek, da bi se lahko lotili 
nekaterih večjih investicij in obnov. 
 
 
 
9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
 
 
Glede na dejstvo, da je MKL nova pravna oseba, je področje notranjega finančnega nadzora tisto, na 
katerem bomo morali še marsikaj postoriti. Knjižnica za zdaj nima lastne notranje revizijske službe, ki 
bi skrbela za sprotno spremljanje  finančnega poslovanja  in svetovanje vodstvu pri uvedbi ustreznih 
notranjih kontrol, bodisi v obliki internih aktov ali definiranja potrebnih postopkov. Glede na dejstvo, 
da  smo  v  letu  2008  že  izvedli  notranjo  revizijo  na  podlagi  letnih  poročil  posameznih  knjižnic  za 
obdobje  pred  združitvijo  v  letu  2008,  ki  jo  je  izvedel  zunanji  izvajalec,  v  letu  2009  nismo  izvajali 
notranje revizije z zunanjim izvajalcem. 
 
V  letu  2009  je  bil  dopolnjen  register  tveganj,  v  katerem  še  vedno  ugotavljamo,  da  na  nekaterih 
področjih obstajajo tveganja pretežno srednje stopnje. Register tveganj nam predstavlja instrument, 
ki ga bomo v nadaljevanju upoštevali pri uvajanju nadzora nad tistimi segmenti delovanja knjižnice, 
kjer drugih kontrolnih mehanizmov še nimamo. 
 
Izdelana  je  bila  tudi  izjava  o  oceni  notranjega  nadzora  javnih  financ,  ki  je  pokazala,  da  v  vseh 
segmentih nadzora dosegamo polje »pretežni del poslovanja«,  torej med 50  in 90% pričakovanega 
obsega nadzora. Menim, da je ta rezultat glede na le leto in pol poslovanja knjižnice zelo dober. 
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10. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
 
 
Knjižnica  je v največji možni meri  izpolnila zastavljene cilje za  leto 2009  in bila pri tem uspešna, ob 
tem da je velike združitvene projekte praviloma financirala iz lastnih sredstev, zlasti stroške združitve 
podatkovnih  zbirk,  vzpostavitev  pogojev  za  delovanje  skupnih  služb,  preureditev  mladinskega 
oddelka KOŽ, enotno celostno grafično podobo in njeno realizacijo ipd. 
 
Nova organiziranost knjižnice v  skladu  s Pravilnikom o notranji organizaciji  in  sistemizaciji delovnih 
mest  je bila uspešno  izvedena,  vzpostavljene  so bile  vse  skupne  službe, enote  in oddelki. Zamude 
nastajajo pri sistemiziranju delovnih mest v skladu s pravilnikom, saj smo doslej na novo sistemizirali 
le približno polovico delovnih mest. Razlog za zamudo  je v personalnih omejitvah kadrovske službe, 
pričakujemo, da bo celotna sistemizacija uveljavljena do sredine leta 2010. 
 
Prav tako kljub prednostnemu načrtu ni bil sprejet pravilnik o blagajniškem poslovanju, zato knjižnica 
kot pravna naslednica prejšnjih  knjižnic  za  zdaj  še  vedno uporablja njihove posamezne pravilnike, 
tako da ni pravne praznine  in  s  tem negativnega vpliva na poslovanje. Sprejem  tega pravilnika bo 
prioriteta tudi v letu 2010, za njegovo pripravo pa bomo potrebovali zunanjo pomoč. 
 
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki je bil sprejet v letu 2009, kaže določene pomanjkljivosti, zato 
ga  bomo morali  v  letu  2010  prenoviti. Dodatni  akti  in  sklepi  iz  tega  pravilnika  prav  tako  niso  bili 
sprejeti. Področje varstva osebnih podatkov bo zato prioriteta v letu 2010. 
 
V  okviru  strokovnega  dela  knjižnice  so  bili  zastavljeni  cilji  doseženi,  kjer  pa  je  prišlo  do  znižanja 
fizičnih  rezultatov,  so  le  ti  posledica  že  obrazloženih  vzrokov  in  negativne  posledice  niso  nastale. 
Večina znižanih  fizičnih kazalnikov  je posledica  izločitve Knjižnice Medvode. Med neuresničene cilje 
na področju strokovnega dela  lahko štejemo tudi zastoj pri uvajanju enotne mestne kartice Urbana 
kot  članske  izkaznice MKL. Tudi v  tem primeru so vzroki za zamudo  izven MKL, gre za usklajevanje 
potreb  knjižnice  z  izdajateljem  kartice  in  izvajalcem  sistema  ter  za potrebo po dodatnih  finančnih 
sredstvih za nakup potrebne opreme (tiskalnikov kartic), saj knjižnica lastnih sredstev za ta projekt ne 
more zagotoviti. 
 
Knjižnica tudi ni dosegla vseh zastavljenih ciljev na področju  investicijskega vzdrževanja,  investicij  in 
nakupa opreme, kar pa je bilo v programu dela in finančnem načrtu za leto 2009 že pričakovano, saj 
nam ustanovitelj  in občine pogodbenice niso zagotovili potrebnih sredstev za ta namen. Knjižnica je 
tako velik del ciljev na tem področju uresničila z lastnimi finančnimi sredstvi. To velja zlasti za nakup 
pohištvene in računalniške opreme za novo najete prostore skupnih služb in za nakup IKT opreme za 
vzpostavitev enotnega  informacijskega sistema. Zato rezultate na tem področju razumemo kot velik 
uspeh in posledico našega celoletnega varčevanja in nadzorovanja porabe zaupanih nam sredstev. 
 
 
 

11. Ocena učinkov poslovanja knjižnice na druga področja 
 
 
Učinki delovanja knjižnice se odražajo na širšem področju knjižnične mreže Ljubljane, njene okolice in 
v širšem slovenskem prostoru. Ugotavljamo, da je naša prepoznavnost v okolju, v katerem delujemo, 
visoka  in naše delo dobro ocenjeno med prebivalstvom, pa tudi v okviru celotnega sistema splošnih 
knjižnic v Sloveniji. Knjižnica s svojim delovanjem tudi prispeva h gospodarskim rezultatom podjetij in 
posameznikov, s katerimi sodeluje. 
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Delovanje  knjižnice,  zlasti  nakup  knjižničnega  gradiva,  močno  vpliva  na  področja  založništva, 
knjigotrštva, izdajanja časopisja in druge periodike ter produkcije AV in elektronskih publikacij, saj se 
knjižnični nakup publikacij neposredno preliva v njihove poslovne  rezultate. MKL  je v  letu 2009  za 
nakup  gradiva  namenila  1.588.000  EUR,  kar  je  zagotovo  prispevalo  k  uspešnosti  poslovanja  tega 
tržnega segmenta. 
 
Knjižnica  je za svoje poslovanje  in uveljavitev nove organiziranosti na  trgu kupovala  tudi knjižnično 
opremo  in  IKT ter programsko opremo  in  licence, s čimer  je prispevala k rezultatom podjetij s tega 
področja. Za nakup IKT smo porabili 173.558 EUR. Za izboljšanje pogojev uporabe knjižnic je naročala 
tudi storitve investicijskega vzdrževanja. 
 
Večji del  splošnih  stroškov knjižnice predstavljajo  stroški materialov  in  storitev  ter najemnin, ki  jih 
plačuje gospodarskim subjektom  in  javnim podjetjem v MOL, med stroške materialov  in storitev, ki 
podpirajo programe knjižnice, pa štejemo zlasti računalniške in druge storitve v zvezi s servisiranjem 
opreme,  materiale  in  storitve  za  zaščito  in  varnost  knjižničnega  gradiva,  tiskarske  storitve, 
informativne in promocijske storitve, varovanje prostorov itd. 
 
Za potrebe izvajanja prireditev in izobraževanj knjižnica sodeluje s številnimi posamezniki, s katerimi 
sklepa večinoma avtorske pogodbe ter tako pozitivno vpliva na trg umetnikov in samozaposlenih, pa 
tudi  s  sfero  nevladnih  organizacij,  kjer  medsebojno  sodelovanje  prinaša  partnerjem  številne 
sinergijske učinke. 
 
Pomembno je torej ugotoviti, da knjižnica s svojim delovanjem prispeva precejšen delež k delovanju 
gospodarske  in  zasebne  sfere v Ljubljani  in okolici  in da vsa  javna  in  zasebna  sredstva  za  izvajanje 
javne  službe,  glede  na  to,  da  kot  neprofitna  organizacija  ne  ustvarja  dobičkov  za  ustanovitelja, 
končajo  v  rezultatih  gospodarskih  dejavnosti  podjetij  in  zasebnikov,  v  obliki  davkov  pa  tudi  v 
državnem proračunu. 

 
Strokovni  vpliv  knjižnice  sega  na  regionalno  raven  preko  delovanja  MKL  kot  osrednje  območne 
knjižnice, na nacionalno raven pa preko nekaterih storitev in akcij, ki zadevajo mladino in otroke  ter 
so povezane zlasti s področjem šolstva. To so akcije, ki  jih knjižnica realizira že več  let zaporedoma, 
kot so: Slovenski knjižnično‐muzejski kviz, Priporočilni seznam knjig za šolsko mladino, Moja najljubša 
knjiga,  sodelovanje  v  Bralni  znački,  projektu  Rastem  s  knjigo,  sodelovanje  na  sejmih  in  drugih 
izobraževalnih prireditvah.  
 
Dober  je tudi učinek obeh borz (borze dela  in borze znanja) na populacijo, ki se nahaja v določenih 
težavah  zaradi nezaposlenosti. To  sodelovanje podpira  tudi  razvoj aktivnosti  knjižnice na področju 
prostovoljstva,  kjer  sodelujemo  s  posamezniki,  ki  v  določenem  trenutku  ne morejo  dobiti  redne 
zaposlitve,  jih  uvajamo  v  delovne  procese  in  s  tem  povezane  odgovornosti,  ter  jim  omogočamo 
pridobivanje izkušenj za morebitno formalno pridobivanje bibliotekarskih znanj. 
 
Uspešno je računalniško opismenjevanje odraslih, zlasti starejših, in otrok.  
 
Knjižnica uspešno sodeluje z mnogimi izobraževalnimi institucijami in posamezniki v svojem okolju in 
v celotni državi  ter s  tem prispeva svoj delež k uveljavljanju neformalnega  izobraževanja  in  razvoju 
družbe  znanja. Nenazadnje  bibliografija  zaposlenih  kaže  tudi  na  poglobljeno  strokovno  znanje  na 
posameznih področjih, zlasti na področju knjižničnega dela z otroki in mladino. 
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12. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 
 
 
Stanje kadrov v letu 2009 
‐     število zaposlenih na 31.12.2009: 224 (od tega 3 preko javnih del in 3 invalidi) razporejenih na 211     

delovnih mest, po tarifnih skupinah: 
• I – IV: 6 
• V: 8 
• VI: 38 
• VII: 172 

- število  zaposlenih  za  krajši delovni  čas na dan 31.12.2009: 13  (3  invalidi, 5 delavk,  ki  koristijo 
krajši delovni  čas  iz naslova  starševstva,  in 5 delavcev  s  katerimi pokrivamo delavce,  ki delajo 
krajši delovni čas) 

- število upokojitev: 4   
- število sporazumnih prekinitev delovnega razmerja: 5 
- št.  novo  zaposlenih:  13,  od  tega  9  za  nedoločen  čas,  4  pa  za  določen  čas,  za  nadomeščanje 

delavcev, ki so na daljši odsotnosti ali na krajšem delovnem času oz. delajo na projektu; 
- število delavk na porodniškem dopustu: skupaj 5 
- število zaposlenih prek javnih del: skupno 5 (2 prenehala pred 31.12.) 
- število prostovoljcev: 19, od tega 11 v KOŽ, 3 v KB, 2 v KPV in 3 v KJM 
- 1 delavka je prekinila pogodbo o zaposlitvi, ker je bila izvoljena v Državni zbor,  
- v plačnem razredu je napredovalo 29 zaposlenih, od tega 3 za 2 plačna razreda, 26 pa za 1 plačni 

razred 
- v višji naziv  je napredovalo 19 zaposlenih, ob tem  je v bilo za 3 plačne razrede višje uvrščeno 8 

zaposlenih, prav tako 8 jih je bilo uvrščeno za 2 plačna razrede višje , za 1 plačni razred višje pa je 
bil ob tem uvrščen 1 zaposleni. 

- s 1.4.2009 je ob izločitvi Knjižnice Medvode 8 delavcev prešlo iz MKL k novemu delodajalcu. 
 
 
Junija  2009  je  bil  sprejet  Pravilnik  o  notranji  organizaciji  in  sistemizaciji  delovnih mest  v Mestni 
knjižnici Ljubljana, na podlagi katerega smo v septembru začeli izdajati nove pogodbe o zaposlitvi, ki 
jih bodo prejeli  vsi  zaposleni,  in  s  tem  realizirali novo organiziranost MKL. Najprej  smo  kadrovsko 
uredili  skupne  službe  MKL,  to  je  Službo  za  nabavo  in  obdelavo  knjižničnega  gradiva,  Službo  za 
tehnično vzdrževanje in logistiko, Službo za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Službo za finance in 
računovodstvo, Službo za razvoj  in območnost  ter Službo za delo z uporabniki  in posebne zbirke. V 
območnih enotah se te skupne naloge ne izvajajo več, cilj je, da se na eni strani optimizira naloge, ki 
jih  skupne  službe  izvajajo,  na  drugi  strani  pa  olajša  delo  v  območnih  enotah,  saj  se  lahko  delavci 
ukvarjajo le še s storitvami za uporabnike. Ob tem se je zaradi prehoda zaposlenih v skupne službe v 
nekaterih območnih enotah pojavila močnejša kadrovska podhranjenost, predvsem v območni enoti 
Knjižnica Bežigrad, od koder je v skupne službe prišlo 8 zaposlenih, 3 so prišli iz KJM, 2 iz KPV, 1 pa iz 
KŠ. Skupno pa je največ zaposlenih v skupnih službah prešlo  iz Knjižnice Otona Župančiča (28), ki pa 
so večinoma že prej opravljali naloge, ki  jih opravljajo sedaj  in se pri delu v knjižnici njihov prehod 
pozna relativno manj. 
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13. Poročilo o investicijskem vzdrževanju, investicijah in nakupu opreme 
 
Investicijsko vzdrževanje je v letu 2009 zajemalo nujna vzdrževalna dela v nekaterih stavbah MKL, ki 
so razvidna  iz tabele. Med  investicijami v nakup opreme  je treba posebej omeniti nakup pisarniške 
opreme za prostore skupnih strokovnih služb. Opremili smo tudi sejno sobo, ki je nismo  imeli, jo pa 
nujno potrebujemo za seje kolegija, sveta in delovnih skupin. Oboje  je bilo izpeljano zelo racionalno 
na podlagi  javnega naročila. Kupili  smo  tudi osebno vozilo  za potrebe  razvoza gradiva  in pošte po 
enotah ter službene poti zaposlenih. Poleg tega smo kupili nekaj dodatne knjižnične opreme (npr. in 
leseni vlakec za knjige) v oddelku za otroke in mladino KOŽ ob prenovi postavitve ter knjižne police, 
knjižne omare in opremo za uporabo AV gradiva v nekaterih drugih enotah. 
 
Knjižnica  je  tudi  v  preteklem  letu  kupila  veliko  računalniške  in  programske  opreme,  ki  je  bila 
sofinancirana s strani ustanovitelja, drugih občin in Ministrstva za kulturo. Oprema je bila kupljena v 
skladu s postopki javnega naročanja in je večinoma namenjena vzpostavitvi enotnega informacijskega 
sistema. 
 
 
13.1 Javna naročila  
 
V letu 2009 smo izvedli javna 2 razpisa po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (vrednost 
naročila med 40.000 in 80.000 EUR): 

- dobava pisarniškega materiala (24.6.2009 sklenjena okvirna sporazuma za obdobje treh  let: 
za sklop pisarniški material z Mladinsko knjigo d.d., za sklop kartuše in tonerji s Pavlin d.o.o.) 

- dobava  materiala  za  zaščito  in  popravilo  knjižničnega  gradiva  (7.1.2010  sklenjen  okvirni 
sporazum za obdobje treh let z BizZone – Dominik Košič s.p.) 

 
Po odprtem postopku smo izvedli 1 javno naročilo: 
- sukcesivna  dobava  in  izgradnja  informacijsko  komunikacijske  tehnologije  (sklenili  27  okvirnih 

sporazumov za obdobje dveh let) 
 
Po postopku zbiranja ponudb smo  izvedli 7  javnih naročil  (vrednost naročila med 10.000  in 40.000 
EUR): 
- izdelava in montaža pisarniškega pohištva 
- dobava in montaža elektro‐komunikacijskih napeljav 
- kupoprodaja zaščitne folije za zavijanje knjižnega gradiva 
- dobava zaščitnih sprožilcev za knjižnično gradivo sistema 3M 
- digitalizacija občinskih glasil 
- izdelava stojal za prodajo knjig ob SPK 
- nakup službenega vozila 
 
Javna naročila male vrednosti (vrednost naročila do 10.000 EUR): 
- izdelava in montaža označevalnih tabel 
- izdelava programa za prodajo knjig ob SPK 
 
2 postopka  zbiranja ponudb  smo prekinili  in  ju ponovno  izpeljali, o  tem pa ustrezno obvestili Svet 
MKL: 

- izdelava in montaža pisarniškega pohištva (odločili smo se pohištvo iz drugačnega materiala) 
- digitalizacija občinskih glasil (napačno postavljena merila) 
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13.2 Investicijsko vzdrževanje 
 
Tabela: 
Vrsta vzdrževanja  Enota knjižnice 
ODSTRANITEV OKRASNEGA ROBA  KPV 
   
PLESKARSKA DELA  KPV 
ELEKTRIČNA NAPELJAVA  BIBLIOBUS 
OBNOVA VHODA V KNJIŽNICO  KPV 
POPRAVILO PARKETA (ZAVAROVALNICA)  KJM 
PREDELAVA KLIME  KŠ 
VZDRŽEVANJE ‐ POLICE  KPV 
ELEKTROIČNA NAPELJAVA ‐ SLOVENSKA  MKL ‐ SLOVENSKA 
ŽALUZIJE ‐ SLOVENSKA  MKL ‐ SLOVENSKA 
ELEKTRIČNA NAPELJAVA ‐ ODER MEDIATEKE  KOŽ 
ELEKTRIČNA NAPELJANA ‐ SPOK  MKL ‐ SPOK 
7870‐napeljava za Waireles po  KOŽ 
7870‐napeljava za Waireles po  KB 
7870‐napeljava za Waireles po  SLK 
7870‐napeljava za Waireles po  KJM 
7870‐napeljava za Waireles po  KPV 
8059‐pleskanje  KJM 

ODPRAVA POMANJKLJIVOST IN  DVIGALIH  KJM 
PLESKANJE  KJM ‐ ZALOG 
MENJAVA OKEN  BIBLIOBUS 
PLESKANJE STOPNIŠČ  KOŽ 
8848‐priključek vročevoda  KPV 
8849‐priključek vročevoda  KPV 
ELEKTRO DELA ‐ UPS ‐ 4. NADSTROPJE  KOŽ 
ELEKTRO DELA ‐ DVIŽNA VRATA  KOŽ 
ELEKTRO DELA ‐ POPRAVILO 4. NADSTROPJE  KOŽ 
POPRAVILO KLIME  KŠ 
8999‐MENJAVA OKEN ‐ VODICE  VODICE 
POPRAVILO ROLO VRAT  KOŽ 
9336‐popravilo okemnskih špale  VODICE 
9417‐lamelne zavese  KJM 
SANACIJA KANALA  KOŽ 
 
 
13.3 Nakup opreme 
 
Tabela: 
Datum  Opis opreme   

10.02.2009 1348‐knjižni regal   
18.03.2009 2546‐stoli   
18.03.2009 2546‐stoli   
29.05.2009 4629‐pohištvo    
11.06.2009 4925‐pohištvo   
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18.06.2009 5131‐pohištvo   
15.07.2009 5927‐pohištvo ‐ Slovenska cesta   
17.07.2009 6275‐oprema   
22.07.2009 5930‐oprema za vzdrževanje ‐ R   
11.09.2009 6949‐regali   
30.09.2009 pohištvo   
30.09.2009 7189‐oprema   
30.09.2009 7189‐oprema   
05.10.2009 7383‐oprema   
13.10.2009 7457‐Voziček   
11.11.2009 8089‐pohištvo   
23.11.2009 8380‐material   
25.11.2009 8341‐pohištvo   
26.11.2009 8462‐voziček   
30.11.2009 8450‐pisarniški material   
01.12.2009 8449‐klime   
01.12.2009 8449‐klime   
09.12.2009 8758‐Omara   
11.12.2009 8851‐pohištvo   
28.12.2009 9091‐osebni avto Toyota   
28.12.2009 9170‐material   
29.12.2009 9285‐dobava in montaža vlakca   
30.09.2009 7310‐oprema  ook 
01.10.2009 7267‐vzdrževanje  ook 
03.11.2009 8086‐Nikon D5000+18‐105  ook 
25.09.2009 7190‐oprema  škofljica 
14.10.2009 7583‐pohištvo  škofljica 
04.11.2009 8048‐glasbeni stolp  IG 
25.11.2009 8341‐pohištvo  IG 
01.12.2009 8594‐knjižne police  Horjul 

 
 
13.4 Investicije v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 
 
Kupili smo računalnike  in nekaj periferne opreme za vzpostavitev novih delovnih mest  ter menjavo 
starih računalnikov. 
  
Strežniška  oprema  je  bila  uporabljena  za  vzpostavitev  novega  informacijskega  sistema  za  celotno 
knjižnico, ki pa je še vedno v izgradnji in bo predvidoma prešel v testno fazo v aprilu 2010. 
 
 

Vrsta IKT opreme  Število kosov 

Podaljšanje antispam licenc  300

Antivirusne licence 
400 (+ 60 
brezplačno) 

Tiskalnik Zebra TLP2844  4

Prenosni računalnik HP EliteBook 8730w  1

Bluray predvajalnik (vgradna enota za PC  1
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Antivirusni program  1

Klima Mitchubisi (hlajenje server sobe)  1

Antispam program ‐ Šiška  1

UPS HP R5500 + dodatna oprema  2

Cisco 1812 Router  2

Kompresor  1

Router Linksys VRW200  2

Tablica za risanje Genius  1

Mrežni strežnik  1

Licence Windows Exchange   270

Licence Windows Server Standard 2008  440

Windows server Enterprise 2008  2

Windows Server Standard 2008  10

Blade strežnik  1

Blade ohišje C7000 + mrežna oprema  1

Blade strežnik  2

Blade strežnik  2

Diskovno polje EVA4400 (dual controller + shelf)  1

Cisco Access Point  14

Tiskalnik Zebra TLP2844  1

Diskovno polje EVA4400 (shelf)  1

Strežniška omara  1

Licenca Adobe Master Collection  1

Licenca VMWare (podaljšanje)  1

Windows ISA 206  2

Windows server Enterprise 2008  2

Čitalec Symbol LS2208 USB  2

Docking station  2

Monitor LP1965  27

Osebni računalnik DC7900  19

Osebni računalnik DC7900 (Bluray)  2

Scanner Canon Lide100  3

Tiskalnik Zebra TLP2844  1

Workstation Z400  1

Klima Mitchubisi (hlajenje server sobe)  1

Cisco 1812 Router  4

Cisco ASA5510 (požarni zid)  1

Cisco Catalyst 3750 (stikalo)  1

Cisco 1812 Router  1

Tiskalnik Zebra TLP2844  1

Scanner Epson 10000XL  1

Trdi disk ‐ RC  1
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14. Zaključek 
 
Mestna  knjižnica  Ljubljana  je  v  letu  2009  poslovala  uspešno.  Ustvarila  je  organizacijske  in  druge 
pogoje  za  enotno  delovanje  vseh  svojih  knjižnic.  V  strateškem  načrtu,  ki  mu  bomo  pri  svojem 
delovanju in razvoju sledili v naslednjih letih, smo zapisali: ''Razumeti spremembe in pripraviti poti do 
storitev prihodnosti, je vizija Mestne knjižnice Ljubljana, ki bo z ambicijo svojih knjižnic postala najbolj 
inovativna  slovenska  splošna  knjižnica. Usmerjena  v  razvoj  bo  še  naprej  izvirno  povezovala  svoje 
kulturne, informacijske in izobraževalne dejavnosti z interesi svojih uporabnikov«.  
 
V  letu,  ko  je  knjižnica prvič delovala  skozi  celotno proračunsko obdobje,  smo  s poslovnega  vidika 
ugotavljali,  kakšne  so  naše  strokovne  potrebe  in  finančne  možnosti,  na  katerih  področjih  lahko 
uspešno znižujemo stroške, katere ukrepe moramo uporabiti za učinkovitejšo izrabo javnih sredstev, 
v  katerih  primerih  se  nam  finančni  in  kadrovski  primanjkljaji  odražajo  na  kvaliteti  poslovanja  ipd. 
Ugotavljali  smo,  da  se  je  potrebno  pravočasno  odzivati  na  spremembe  v  okolju,  na  ponujene 
možnosti  in  na  objektivne  ovire  (npr.  gospodarska  kriza),  ki  so  postavljene  našemu  poslovanju. 
Pričakovana stagnacija  in  tudi zniževanje sredstev sta posledično prinesli zahtevo po prilagajanju  in 
oblikovanju prioritetnih in uresničljivih nalog, kar smo predvideli tudi v strateškem načrtu. Zato smo 
skozi  vse  leto  intenzivno  spremljali  tako  uspešnost  našega  delovanja  kot  tudi  smotrnost  porabe 
javnih sredstev in seveda dosežene rezultate, s katerimi smo zelo zadovoljni. 
 
Predvsem pa smo se zavedali, da moramo biti čim bolj usmerjeni k potrebam uporabnikov. Kot sem 
poudarila v že v prvem poročilu po združitvi,  je knjižnična dejavnost finančno zahtevna zlasti zaradi 
dveh elementov: Prvi  je delo z uporabniki, ki zahteva vedno večjo odprtost knjižnic  ter neprestano 
fizično prenovo mreže s preurejanjem prostorov, zamenjavo opreme ter novimi knjižničnimi stavbami 
in prostori. To posledično vpliva tudi na potrebo po novih zaposlitvah  in zvišuje materialne stroške. 
Drugi pa je popolna informatizacija knjižničnega dela, ki se v našem primeru zaradi velikosti knjižnice 
in  razpršenosti  lokacij  odraža  v  nujnosti  vzpostavitve  enotnega  informacijskega  sistema.  Kot  novo 
področje  informatizacije  se  kaže  tudi  digitalizacija  gradiva,  katere  posledice  so  vse  zahtevnejša  in 
dražja  informacijska  tehnologija,  ki  ji  je  potrebno  slediti,  obsežne  spletne  povezave  in  veliko 
informacijskega izobraževanja zaposlenih in uporabnikov. 
 
Upamo, da bo MKL tudi v času krize  in po njej uspela ohraniti doseženo stopnjo razvoja, s čimer bo 
lahko prispevala svoj delež prav na najpomembnejših področjih za razvoj informacijske družbe, kot so 
znanje in informacije. 
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V skladu s 13. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni 
list RS,  št. 30/08  in 105/08)  je Svet  javnega  zavoda na  svoji 11.  seji dne 23.2.2010 potrdil 
Letno poročilo Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2009. 

 
 
 
 
 

Ljubljana, 24.02.2010 
 
 
 
 
 
 
                  Mag. Jelka Gazvoda 
                               Direktorica 
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1 UVOD  
 
S ciljem poenotiti in racionalizirati poslovanje in upravljanje splošnih knjižnic v Ljubljani je 
Mestna občina Ljubljana (MOL) v marcu 2008 sprejela sklep (Sklep o ustanovitvi javnega 
zavoda Mestna knjižnica Ljubljana, Uradni list RS, št. 30/08 in 105/08), s katerim je spojila 
splošne knjižnice, ki so jih ustanovile bivše ljubljanske občine, in Slovansko knjižnico, ki je 
imela poseben status samostojne specialne knjižnice, v enoten javni zavod Mestna knjižnica 
Ljubljana (MKL). Knjižnica je v letu 2009 prvič delovala celo proračunsko obdobje in ob 
pregledu rezultatov ponovno ugotavljamo, da je združitev uspela in da knjižnica normalno 
posluje v okviru pridobljenih javnih sredstev ter lastnih sredstev iz plačil uporabnikov za 
izvajanje javne službe in izvajanja nekaterih tržnih dejavnosti. Presežek prihodkov nad 
odhodki v prvih dveh letih poslovanja pa kaže tudi na to, da v knjižnici uspešno poteka 
racionalizacija na področju stroškov, ob tem da se njene dejavnosti razvijajo v skladu s 
pričakovanji. 
 
Pri tem je treba poudariti, da so v letu 2009 še vedno potekali združitveni projekti, ki so 
pomembni za racionalizacijo delovnih procesov, kar je v drugi polovici leta omogočilo 
dejansko vzpostavitev skupne strokovne službe za nabavo in bibliografsko obdelavo gradiva 
ter poenoteno izposojo gradiva ob hkratnem poenotenju tistih postopkov, pri katerih je 
večkratno izvajanje doslej pomenilo neracionalno izrabo časa ter kadrovskih in finančnih 
virov. Tu govorimo zlasti o združitvi podatkovnih zbirk sistema COBISS prvotnih šestih 
knjižnic. Bistveno je poudariti, da v tem primeru ni šlo le za avtomatično združitev v eno 
bazo, ampak za konverzijo, kar poenostavljeno pomeni, da je iz prvotnih šestih zapisov 
nastal eden, ki sedaj vsebuje poenotene in združene podatke prejšnjih. To pa je za 
uporabnike velika pridobitev, saj lahko za vsak naslov dobijo podatke o zalogi gradiva v vseh 
naših knjižnicah. Konverzijo so vse leto pripravljale posebne delovne skupine, ki so v 
sodelovanju z IZUM-om pripravile potrebne postopke, razvile enotne oznake in šifrante, 
nadzorovale testiranje poskusnih konverzij ter poskrbele za odpravo podvojenih zapisov in 
ugotovljenih napak. Pri uvajanju združenih baz v aktivno delovanje pa so sodelovali tudi vsi 
zaposleni, ki delajo s sistemom COBIBSS v MKL. 
 
Ob poenotenju strokovnih postopkov, povezanih z gradivom in izposojo, je od združitve dalje 
potekal projekt reorganizacije in priprave pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji z 
novimi opisi delovnih mest v skladu z veljavno zakonodajo. V tem projektu tako združujemo 
potrebo po novi organiziranosti združene knjižnice z zahtevami novega plačnega sistema v 
javnem sektorju. Glede na veliko razdrobljenost enot knjižnice in potrebo po organizaciji 
skupnih služb na sedežu knjižnice je prišlo do precejšnjega premika zaposlenih. Nova 
organizacija je bila sprejeta sredi leta in se od jeseni uvaja v prakso. Enote, oddelki in službe 
so vzpostavljeni, izvajamo še dokončne razmestitve zaposlenih na bibliotekarskih delovnih 
mestih v enotah. Realizacija nove organiziranosti, ki zaradi poenotenja poslovanja prinaša 
nedvomne prednosti, pa je že pokazala tudi vsaj eno slabost, ki izvira iz predhodne 
podkadrovanosti knjižnic. Prehod večjega števila zaposlenih v skupne službe je zamajal že 
prej minimalno zasedenost delovnih mest, s katerimi pokrivamo odprtost posameznih 
knjižnic. Če upoštevamo območne enote in krajevne knjižnice s stalno kadrovsko zasedbo, 
dosegamo v novi organiziranosti komaj 4,9 zaposlenega na enoto, kar je zelo malo glede na 
dejstvo, da vzdržujemo v večjih knjižnicah celodnevno odprtost. 
 
Posebej je potrebno poudariti, da smo v letu 2009 izpeljali večino v programu dela 
načrtovanih projektov, ki so podpirali tudi glavna izhodišča Evropskega leta kreativnosti in 
inovacij. Izvajali smo projekte s področij izobraževanja, promocije branja in dviga bralne 
kulture, še posebej skrbno smo pripravljali projekte za Svetovno prestolnico knjige 2010-11. 
Na različne razpise smo prijavili 19 projektov. Poleg tega smo bili zelo uspešni pri prijavi na 
javni razpis MK za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, na katerem smo prejeli 
najvišji možen obseg sredstev. 
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Mestna knjižnica Ljubljana se s svojo pestro ponudbo prireditev, ki bogati kulturno ponudbo 
mesta Ljubljane, povezuje tako z lokalno skupnostjo oziroma svojimi uporabniki v mestu 
Ljubljana kot tudi širše v regiji. Naša bogata kulturna ponudba s področja literature  je 
namenjena predvsem širjenju bralne kulture in kakovostnemu preživljanju prostega časa ter 
dostopnosti tovrstnih kulturnih vsebin za čim širši krog ljudi. Na razstavnem in prireditvenem 
področju smo postali pomemben segment tovrstne ponudbe v Ljubljani ter stopili ob bok 
ozko specializiranim kulturnim ustanovam kot so galerije, muzeji, Cankarjev dom, itd.   
 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2009 opravljala tudi naloge osrednje območne knjižnice, 
in zagotavljala dejavnost za občine izven MOL na podlagi pogodb o izvajanju dejavnosti. 
 

1.1 Pravne podlage 
 
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), 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. 
127/04) 

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

UPB1, št. 56/08) 
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 javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) 
2. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) 
3. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08) 
4. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
5. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti 
 

1.2 Interni pravilniki o delovanju knjižnice 
 
Delovanje knjižnice urejajo tudi interni akti, npr.: 

1. Pravilnik o računovodstvu MKL, 
2. Pravilniki o blagajniškem poslovanju knjižnic, katerih pravna naslednica je MKL, 
3. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, 
4. Pravilniki o poslovanju knjižnic, katerih pravna naslednica je MKL, 
5. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 
6. Pravilnik o delovnem času v MKL, 
7. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 
8. Pravilnik o kriterijih za ocenjevanje redne delovne uspešnosti v MKL, 
9. Pravilnik o prostovoljskem delu in usposabljanju na delovnem mestu v MKL, 
10. Klasifikacijski načrt MKL, 
11. Pravilnik MKL o posredovanju informacij javnosti, 
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12. Sklep o poenotenju rokov izposoje, 
13. Sklepi sej sveta MKL, 
14. Sklepi sej strokovnega kolegija, 
15. Sklepi direktorice. 

 

1.3 Funkcija knjižnice  
 
- Je splošna knjižnica, ki gradi in razvija knjižnično zbirko ter izvaja knjižnično dejavnost 

kot javno službo za Mestno občino Ljubljana (265.009 prebivalcev), s petimi (5) 
območnimi enotami in 17 krajevnimi knjižnicami na območju MOL. 

- Je splošna knjižnica, ki po pogodbi izvaja knjižnično dejavnost za sedem občin izven 
MOL (43.450 prebivalcev): Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, 
Vodice in Velike Lašče s 13 krajevnimi knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (524.151 
prebivalcev), ki izvaja in koordinira naloge območnosti (za naslednje knjižnice: Domžale, 
Logatec, Kamnik, Litija, Grosuplje, Vrhnika, Cerknica, Medvode), in sicer: 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 (43 postajališč).  
- Izvaja naloge na področju posebnih humanističnih zbirk in domoznanstva – Slovanska 

knjižnica. 
- 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. 
- Razvija bralno kulturo in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem 

območju, na katerem delujejo njene organizacijske enote, knjižnice mestnih območij in 
krajevne knjižnice. 

 

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

1.5 Uresničevanje letnih ciljev knjižnice  
 
Leto 2009 je bilo prvo, ko je MKL po združitvi delovala kot enovita institucija skozi celotno 
proračunsko obdobje. Tudi v tem letu so se še vzpostavljale skupne funkcije, ki omogočajo 
njeno poslovanje. Združitveni cilji in projekti so bili zelo zahtevni in obsežni ter se nanašajo 
na različna področja dejavnosti.  
 
Cilji: 

- Na področju organizacije delovanja: 
• posodabljanje in širjenje mreže knjižnic MKL 
• Vzpostavitev pogojev za enotno nabavo in bibliografsko obdelavo gradiva 
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• Vzpostavitev enotne baze članov in enotne članske izkaznice 
• Vzpostavitev enotne izposoje gradiva v vseh knjižnicah 
• Vzpostavitev enotnega sistema za registracijo delovnega časa 

- Na področju internih aktov: 
• Sprejem Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
• Sprejem strateškega načrta 2010-12 
• Sprejem Pravilnika o blagajniškem poslovanju 
• Sprejem Pravilnika o delovnem času v MKL, 
• Sprejem Pravilnika o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 
• Sprejem Pravilnika o kriterijih za ocenjevanje redne delovne uspešnosti v MKL, 
• Sprejem Pravilnika o prostovoljskem delu in usposabljanju na delovnem mestu v 

MKL, 
• Sprejem Klasifikacijskega načrta MKL, 
• Sprejem Pravilnika MKL o posredovanju informacij javnosti, 
• Sprejem Sklepa o poenotenju rokov izposoje, 
• Sprejem Pravilnika o varstvu osebnih podatkov. 

 

- Na področju strokovnega dela knjižnice: 

- omogočanje čim večjemu številu uporabnikov (odraslim, mladini in otrokom) izposojo 
čim bolj raznovrstnega in zanimivega knjižničnega gradiva, 

- uravnotežena nabava, kvalitetna bibliografska obdelava v sistemu COBISS in redno 
izločanje knjižničnega gradiva, 

- posodabljanje informacijske opreme in razvoj digitalne knjižnice z nadgradnjo 
enotnega spletno-informacijskega sistema, servisov za samostojno uporabo knjižnice in 
digitalizacijo knjižničnega gradiva, 

- izobraževanje zaposlenih in uporabnikov knjižnice, 

- sodelovanje na javnih razpisih za prijavo projektov na nacionalnem in mednarodnem 
nivoju, kar omogoča zagotavljanje dodatnih sredstev za dejavnosti knjižnice, 

- oblikovanje skupne domoznanske zbirke in izvajanje domoznanske dejavnosti za 
večjo osveščenost o pomembnosti kulturne dediščine in za dostop do informacij za 
lokalne študije, 

- izvajanje nalog območne knjižnice za osrednjeslovensko knjižnično regijo, s 
kandidaturo za sedež vseslovenskega portala KAMRA za dostop do domoznanskih 
gradiv in kulturne dediščine, 

- organizacija različnih prireditev za širjenje bralne kulture in informacijske pismenosti, 

- razvoj dejavnosti in storitev za ciljne skupine uporabnikov in za uporabnike s 
posebnimi potrebami, 

- organizacija dogodkov in prireditev, ki omogočajo aktivno in kvalitetno preživljanje 
prostega časa, 

- povečevanje prepoznavnosti  knjižnice v lokalnem okolju ter na nacionalni in 
mednarodni ravni z oblikovanjem različnih partnerstev, 

- sodelovanje pri projektih Mestne občine Ljubljana. 
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Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2008 2009 % 
Število članov 80.991 87.444 7,97% 
Število novo vpisanih članov 14.317 15.559 8,68% 
Število obiskov* 1.469.216 1.558.633 6,09% 
Virtualni obiski knjižnice – domača stran NP 412.066 - 
Izposoja na dom 4.786.128 4.889.162 2,15% 
Medknjižnična izposoja 2.454 1.313 -46,5% 
Transakcije  4.877.439 4.923.360 0,94% 
Prireditve 3.276 3.652 11,48% 
Ure odprtosti enot 62.696 60.053 -4,22% 
Zaloga knjižničnega gradiva 1.647.900 1.586.480 -3,73% 
Prirast gradiva 104.311 90.531 -13,21% 
Povprečna cena 19,92 € 18,99 €  - 4,67% 
Število naročenih elektronskih virov  6 8 33,33% 

- od tega dostopnih na daljavo - 5 - 
Število dostopov do naročenih elektronskih virov 2.592 3.012 16,20% 

- od tega dostopov na daljavo - 1.810 - 
* - Podatek izraža število vseh obiskov, ki jih dobimo z izdelavo statistike obiska za tipični 
delovni teden, kakor to omogoča COBISS. 
 

2 KNJIŽNIČNA MREŽA IN PROSTOR 
 
Uresničevanje letnih ciljev: 
 
V letu 2009 so bile predvidene nekatere izboljšave in širitve prostorskih kapacitet MKL, ki pa 
niso potekale povsem po programu, ampak so bile bolj odvisne od zmožnosti ustanovitelja in 
rezultat trenutnih razmer. 
 
V začetku leta 2009 je prišlo do izločitve Knjižnice Medvode iz sistema Mestne knjižnice 
Ljubljana, ker se je občina Medvode odločila, da ustanovi lastno knjižnico kot samostojen 
javni zavod. Hkrati pa so se začeli dogovori o postopni vključitvi Knjižnice Jurija Vega iz Dola 
pri Ljubljani v sistem MKL, rezultat katerih je vključitev podatkovnih zbirk te knjižnice v 
združene podatkovne zbirke MKL. 
 

2.1 Knjižnična mreža 
 
Obstoječo knjižnično mrežo sestavljajo: pet območnih enot s 17 krajevnimi knjižnicami v 
MOL in 13 krajevnimi knjižnicami v sedmih občinah pogodbenih partnericah ter 43 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  
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• Knjižnica Zalog, Zaloška 220, Ljubljana  
• Knjižnica Jarše, Clevelandska 17–19, 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 
• Potujoča knjižnica s postajališči 

- 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 Velike Lašče,  
• 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 

 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
V letu 2009 je bila pripravljena idejna zasnova za Knjižnico Sostro (Zadvor). 
 
Knjižnica Šiška 
V letu 2009 smo začeli s pogovori o gradnji nove knjižnice v Šmartnem. Knjižnica bo skupaj z 
drugimi pomembnimi dejavnostmi lokalnega okolja locirana v stavbi na frekventni lokaciji.  
V letu 2009 je prišlo tudi do izločitve ene od krajevnih knjižnic iz sistema Mestne knjižnice 
Ljubljana, ker se je občina Medvode odločila, da ustanovi lastno knjižnico kot samostojen 
javni zavod.  
 

2.2 Knjižnični prostor 
 
Skupne službe Mestne knjižnice Ljubljana 
Služba za razvoj in območnost in Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke sta se julija 
2009 preselili v obnovljene prostore na Slovenski 47.  
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Enota KJM v Mostah je v drugi polovici leta 2009 pridobila dodaten prostor (100 m2) za 
čitalnico in mediateko za odrasle (Bralnica), in sicer kot partnerica s koordinatorjem projekta 
upravljanja Doma Španski borci (zavod En knap), v 1. nadstropju stavbe na sedanji lokaciji. 
Gre za prostor Jelovškovega likovnega salona in pisarne. Center kulture Španski borci je 
začel delovati v novembru, zaradi zastoja pri nekaterih delih pa je preselitev v spodnje 
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prostore prestavljena na prve mesece leta 2010. Knjižnica Polje ostaja v sedanjih prostorih in 
obsegu, kajti prostore, ki naj bi jih  izpraznila šola, so namenili dejavnosti vrtca. 
Za Knjižnico Fužine pričakujemo ugodno rešitev vloge za dodatni prostor na sedanji lokaciji, 
namenjen bo skladišču. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
V Knjižnici Otona Župančiča smo že v letu 2008 zaradi združitve knjižnic namenili nekatere 
prostore v centralni stavbi za potrebe uprave in skupnih služb MKL, v letu 2009 pa smo 
organizirali še Službo za nabavo in obdelavo gradiva MKL v prostorih, kjer je pred združitvijo 
potekala ta dejavnost samo za potrebe KOŽ.  
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Dobrova: Prostori za izvajanje knjižnične dejavnosti (podstrešna mansarda) v 
stavbi na ulici Vladimirja Dolničarja so pretesni in neustrezni, predvsem z vidika varnosti. V 
obravnavanem obdobju  je občina Dobrova – Polhov Gradec začela izvajati sanacijo 
knjižnice. Ponovno so bile zgrajene požarne stopnice, ki so bile pred leti odstranjene. Vendar 
knjižnica potrebuje temeljito prenovo ali pa preselitev v  nove, namensko zgrajene prostore. 
Knjižnica Brezovica: Na kulturni praznik, 8. 2. 2009 je začela delovati knjižnica Brezovica v 
novih prostorih (116 m2) in na novi lokaciji.  
Knjižnica Podpeč: Novembra 2009 je v dotedanjem prostoru Knjižnice Podpeč začela 
delovati tudi Pošta Slovenije. Prostor za knjižnično dejavnost se je zmanjšal  na 70m2 
(prejšnje stanje 111 m2). 
 

2.3 Odprtost knjižnice 
 
PRILOGA 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti 
 
Knjižnice v mreži MKL so bile zaprte ob nedeljah in praznikih. 24. in 31. decembra so bile 
knjižnice odprte za uporabnike do 13. ure, 30. aprila in 30. oktobra pa do 18. ure. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
V minulem letu smo prvič uvedli poletni delovni čas v vseh enotah KJM ter se skupaj s KOŽ 
pridružili ostalim knjižnicam MKL, ki so po poletnem času poslovale že v prejšnjih letih. Po 
rezultatih ankete, izvedene v knjižnici, je kar 77% uporabnikov z uvedeno spremembo 
zadovoljnih. Konec leta smo izvedli tudi anketo med obiskovalci knjižnic v Zalogu in Jaršah 
glede sobotnega obiska; glede na rezultate analize bomo predvidoma predlagali zaprtje teh 
dveh knjižnic ob sobotah. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Centralna enota Knjižnice Otona Župančiča je bila v poletnem času (julij in avgust)) 2009 
prvič odprta po posebnem poletnem urniku. Odziv uporabnikov na nov urnik je bil mešan, 
izrazitega odpora ni bilo. Težave je povzročal velik naval uporabnikov ob začetnih urnih 
odprtostih, kar je bilo zelo naporno za zaposlene. 
Pozitivna stran poletnega časa je lažja razporeditev zaposlenih na delovna mesta, kljub večji 
odsotnosti delavcev zaradi dopustov. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Horjul: Odprtost knjižnice se je s septembrom 2009 povečala za 3 ure tedensko. 
Knjižnica Brezovica: Odprtost knjižnice se je s preselitvijo v nove prostore povečala s 5 na 21 
ur tedensko. 
Knjižnica Podpeč: Knjižnica je bila zaprta v času preureditve knjižničnih prostorov od 27. 
oktobra do 6. novembra. 
Knjižnica Rakitna: Od oktobra 2009 obratuje po spremenjenem urniku ob sredah, ko je 
knjižnica odprta od 17. do 18. ure. 
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3 RAZVOJ IN OBMOČNOST 
 

Uresničevanje letnih ciljev na področju razvoja in območnosti: 
 
V SRO smo vodili, organizirali in izvajali temeljne projekte na področju združevanja knjižnic v 
mreži MKL in poenotenju poslovanja (z vidno racionalizacijo finančnih sredstev), oblikovali 
temeljne dokumente knjižnice, zbrali in obdelali statistične podatke in opravili analize anket, 
izvedli javne razpise z našega področja, zagotavljali knjižnicam pomoč pri nadgradnji 
obstoječih knjižničnih storitev in načrtovali nove storitve in dejavnosti, nudili pomoč 
zaposlenim in uporabnikom in jih izobraževali ter vodili in sodelovali v različnih delovnih 
skupinah. 
Kot osrednja območna knjižnica smo uspešno izvajali vse štiri naloge območnosti, s 
posebnim poudarkom na digitalizaciji gradiva in vnašanju vsebin na domoznanski regijski 
portal KAMRA.  
 
 
Služba za razvoj in območnost 
V letu 2009 je bila oblikovana Služba za razvoj in območnost (SRO), ki jo 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 strateških 
področij: Mestna knjižnica kot osrednja območna knjižnica, Izgradnja digitalne knjižnice, 
Povezovanje z okoljem in promocija knjižnice in Knjižnica kot učeča se ustanova in nova 
notranja organiziranost. 
Naloga SRO je priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2009 smo pripravili: polletno 
poročilo o delu 2009, letno poročilo o delu 2008, program dela 2010, zbirnik statističnih 
podatkov 2008 za CeZaR, dokumente krajevnih knjižnic za vprašalnik Meritve izpolnjevanja 
pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Zbrali smo statistične podatke za 
obdobje julij – avgust 2009, pripravili statistične podatke za Urbanistični inštitut za raziskavo 
Kvaliteta bivanja v Ljubljani. Pripravili in analizirali smo ankete o poletni odprtosti knjižnic 
MKL ter o sobotni odprtosti krajevnih knjižnic Zalog in Jarše. Izvedli smo različne poizvedbe 
in pridobili statistične podatke za potrebe enot, služb in oddelkov MKL ter za potrebe objave 
podatkov v medijih. Sodelovali smo pri pripravi uvedbe novega postajališča Potujoče 
knjižnice pri Inštitutu RS za rehabilitacijo. V SRO je potekala koordinacija izdelave in 
oblikovanja Strateškega načrta MKL 2010-2012.  
Pripravili smo idejna izhodišča za Bralnico in Zbirko gradiva o sodobnem plesu v KJM, za 
Paviljon  na Kersnikovi in Knjižnico Šmartinka: Glasbena knjižnica. 
V SRO poteka koordinacija in izvajanje Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja in 
koordinacija izvajanja programov mentorstva in prostovoljstva. 
V SRO smo koordinirali izvajanje smernic za izobraževanje zaposlenih in aktivno sodelovali 
pri izobraževanju uporabnikov knjižnice. 
Oddelek za informatiko je v letu 2009 skrbel za: 
- Izgradnjo spletno informacijskega sistema MKL. 
- Izvedbo javnega razpisa za nakup IKT opreme in nakup IKT opreme.  
- Sodelovanje z dobavitelji računalniške opreme, IZUM-om in Arnesom. 
- Nakup nove opreme za strežniško sobo in predelava/namestitev le-te v strežniški sobi. 
- Pripravo/namestitev računalnikov za izposojo, info terminalov in omrežne opreme v 

knjižnicah. 
- Izdelavo in nadaljnjo izgradnjo spletne strani knjižnice ter urednikovali spletno stran. 
- Uvajanje e-poslovanja: izdelava spletnih aplikacij in e-obrazcev. 
- Izvajanje pomoči zaposlenim in uporabnikom na področju informatike. 
- Tehnično podporo prireditvam. 
- Redno vzdrževanje računalniške opreme. 
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- Odgovore na Helpdesku. 
- Oblikovanje info in promocijskih gradiv knjižnice ter sodelovanje s Službo za delo z 

uporabniki pri pripravi prireditev. 
 
SRO je koordinirala prijave na nacionalne razpise MOL, MK, JAK, MŠŠ, MVZT. Koordinirali 
smo izvajanje projektov: Strateški načrt MKL 2010-2012, Enotna CGP MKL, Enotna članska 
izkaznica, Združitev baz članov, Izgradnja informacijskega sistema in e-poslovanja, Izdelava 
in nadgradnjo spletne strani knjižnice, Bralnica v KJM; koordinirali in izvajali smo 
mednarodne projekte CVŽU LUR, Easy in ENTITLE. 
 
Zaposleni v SRO so se aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj in objavljali v strokovnih 
publikacijah (glej točki od 9 in10). 
 
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 Litija, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica 
Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 
V SRO smo pripravili letno poročilo 2008 in program 2010, izvajali in koordinirali smo vnos 
vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 2009: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2009 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za vse že 
naročene e-vire (Grove Music Online, Grove Art Online in Encyclopædio Britannico Online 
Academic Edition). V letu 2009 smo dokupili podatkovno zbirko Who is Who in Who was 
Who. Stalnica je nakup gradiva s področja bibliotekarstva in informatike, kakor tudi s 
področja otroškega in mladinskega knjižničarstva. Gradivo v tujih jezikih smo nabavljali prek 
katalogov in na mednarodnih knjižnih sejmih. V letu 2009 je bil dostop do naročenih zbirk 
prek oddaljenega dostopa omogočen za vse knjižnice regije. Hkrati je potekalo dosledno 
ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk 
v sodelovanju z založniki zbirk. 
Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
Pripravili smo  zbirnik podatkov o knjižnicah regije, svetovali smo knjižnicam regije pri 
načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, pri 
prijavi na različne razpise Ministrstva za kulturo. Pripravili in vodili smo dva informativna 
sestanka splošnih knjižnic regije. Povezali smo se z novoustanovljeno osredno knjižnico v 
regiji – Knjižnico Medvode. 
Za potrebe uspešnega izvajanje nalog iz 9. in 19. člena Pravilnika o osrednjih območnih 
knjižnicah smo prijavili izobraževanje računalničarja, s pridobljenim nazivom Microsoft 
Certified Systems Administrator (MCSA) bo tako lahko kvalitetno in profesionalno skrbel za 
izvajanje nalog sistemskega administratorja. 
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. 
Začetek delovanja skupine za izobraževanje (strateški cilj OOK 2008-2011), vodenje skupine 
je prevzela MKL. 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Izvedli smo projekt digitalizacije občinskih glasil občin osrednjeslovenske regije. Kupili smo 
opremo za digitalizacijo vsebin na VHS podatkovnih nosilcih, fotografsko in optično opremo 
za pripravo gradiva za spletne portale. Določili smo novo regijsko urednico domoznanskega 
portala Kamra. Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK 
NUK in izvršnem odboru portala Kamra. 
Zaposlili smo območno koordinatorko domoznanske dejavnosti. 
Izvedli smo oglede in popis domoznanskih zbirk splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije.  
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Predstavili smo rezultate anketnega vprašalnika o stanju domoznanske dejavnosti v 
slovenskih splošnih knjižnicah 2007 na prvem domoznanskem festivalu – DOMFEST 2009. 
Predstavili smo portal Kamra na strokovnem posvetu »Knjige in knjižničarstvo« za italijansko 
in madžarsko narodno skupnost v Sloveniji. 
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. 
 
Podrobno poročilo izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega vsebinskega 
poročila in njegov sestavni del. 
 

4 DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 

4.1 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju pridobivanja, bibliografske obdelave in zaščite 
gradiva: 
 

- Knjižnica je z nakupom knjižničnega gradiva v letu 2009 zagotovila obsežen prirast 
novih naslovov, s čimer so novi dosežki človekovega ustvarjanja na razpolago 
širokemu krogu uporabnikov. Skupno s serijskimi publikacijami je dosežen načrtovan 
nakup 10.251 novih naslovov. 

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

- Nakupljena je večina kakovostnih del slovenskih avtorjev in prevodov tujih del, ki jih 
subvencionira MK oziroma Javna agencija za knjigo. Pridobili smo 45% enot 
leposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih leposlovnih del, 31 % 
enot s področja humanistike. 

- Z odpisom 45.613 enot zastarelih vsebin ohranjamo kakovost in aktualnost knjižnične 
zbirke, ki jih nadomeščajo nove izdaje in  nova dela. 

- Pridobili smo skupno 90.531 enot knjižničnega gradiva, od tega 75.219 enot z 
nakupom. S tem je dosežen pričakovan obseg 231 enot na 1000 prebivalcev.  

- S posebnimi zbirkami je ponudba knjižničnega gradiva prilagojena potrebam 
lokalnega okolja in potrebam različnih ciljnih skupin v okolju. V letu 2009 smo 
dopolnjevali naslednje take zbirke: 
- Arhiv mladinske slovenike 
- Borza dela  
- Čitalnica, priročna zbirka  
- Domoznanstvo  
- Hiša svetov - Humanitas 
- Zbirka Janeza Bitenca v enoti Šentvid  
- Kotiček za starše  
- Obvezni izvod  
- Pravljična soba  
- Potujoča zbirka zbirka video dvd-jev  
- Samostojni popotnik  
- Točka vseživljenjskega učenja 
- Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo  
- Srednješolski učbeniki  
- Zbirka za slabovidne, večji tisk  
- Kinološki kotiček  
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- Z nakupom smo dosegli razmerje 70 % naslovov stroke (7.178 naslovov) in  30 % 

naslovov leposlovja (3.073 naslovov). Delež stroke je za 10% prerasel pričakovanja 
in zahtevo standarda.  

- Z nakupom smo dosegli 21% naslovov za mladino in 79% za odrasle. Razmerje 
odstopa od ciljnega razmera 30% proti 70% zaradi premajhne ponudbe gradiva za 
otroke na trgu – knjižnica je nakupila vse relevantne naslove (2.105) mladinskega 
gradiva, izdanega v letu 2009.  

 
- Tudi v letu 2009 smo ohranjali visoko ponudbo časopisja in druge periodike z 

naročenimi 582 naslovi in 2.158 izvodi tega gradiva. 
 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
SPOK je bil  tekom leta 2009 vzpostavljen kot centralizirana služba za pridobivanje in 
obdelavo knjižničnega gradiva MKL. Pogoj za vzpostavitev je bila potrjena nova 
sistematizacija delovnih mest knjižnice in združitev prej po knjižnicah  ločenih baz sistema 
COBISS. Tako je septembra in oktobra po novi sistematizaciji prišlo na združen oddelek 17 
zaposlenih, ki so v večini že dotlej vsak v svoji knjižnici opravljali naloge iz nabave, obdelave 
ali zaščite gradiva. V ta namen smo preuredili dotedanji oddelek za nabavo in obdelavo 
Knjižnice Otona Župančiča in opremili potrebne dodatne prostore. SPOK je tako organiziran 
za vse naloge pridobivanja, obdelave in zaščite knjižničnega gradiva,  ki ga knjižnica 
namenja uporabnikom splošne knjižnice v Ljubljani. Izločen je edino oddelek za 
domoznanstvo, ki vse naloge domoznanstva s pridobivanjem in obdelavo domoznanskega 
gradiva izvaja znotraj Slovanske knjižnice. 
 

4.1.1 Zaloga in število novih enot knjižničnega gradiva (po zvrsteh) 
 

Zaloga gradiva po zvrsteh (izvodi – stroka/leposlovje) 
stroka leposlovje drugo SKUPAJ 

777516 805114 3850 1586480 

 
 
 

Prirast knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 
knjige serijske p. neknjižno g. SKUPAJ 
72730 3548 14253 90531 

 
Prirast gradiva po zvrsteh (izvodi – stroka/leposlovje) 

stroka leposlovje SKUPAJ 
45052 45479 90531 

Zaloga - delež gradiva 

49%

51%

0%

stroka

leposlovje

drugo

Prirast (delež po tipih gradiva - izvodi)

80%

4%
16%

knjige
serijske p.

neknjižno g.
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Prirast (delež po nanembnosti - izvodi)

31%

69%
mladina

odrasli
 

 
Prirast gradiva po namembnosti (izvodi – mladina/odrasli) 

mladina odrasli SKUPAJ 
27868 62663 90531 

 
Prirast gradiva po UDK in namembnosti (monografije) 

 0 1 2 3 5 6 7 80 82 9 Drugo SKUPAJ 

KB 

za 
mlad. 51 41 7 65 127 165 105 15 3504 56 0 4136
za 
odr. 155 464 111 724 162 807 562 322 4081 614 10 8012

Skupaj 206 505 118 789 289 972 667 337 7585 670 10 12148

KJM 

za 
mlad. 54 42 2 59 146 147 88 20 3457 53 1 4069
za 
odr. 128 399 100 602 179 648 422 234 3589 500 6 6807

Skupaj 182 441 102 661 325 795 510 254 7046 553 7 10876

KOZ 

za 
mlad. 43 25 17 59 126 110 81 79 2959 33 0 3532
za 
odr. 246 527 196 1188 281 981 845 629 5276 887 7 11063

Skupaj 289 552 213 1247 407 1091 926 708 8235 920 7 14595

KPV 

za 
mlad. 90 80 9 96 267 293 147 51 5346 97 1 6477
za 
odr. 165 655 141 762 256 1134 907 425 5413 695 10 10563

Skupaj 255 735 150 858 523 1427 1054 476 10759 792 11 17040

KŠ 

za 
mlad. 45 43 13 59 137 149 90 19 3563 50 0 4168
za 
odr. 137 472 178 708 162 778 514 307 4152 544 9 7961

Skupaj 182 515 191 767 299 927 604 326 7715 594 9 12129

SK 

za 
mlad. 1 0 2 2 0 2 2 0 120 3 8 140
za 
odr. 136 176 120 395 28 54 344 238 1113 544 232 3380

Skupaj 137 176 122 397 28 56 346 238 1233 547 240 3520

Potujoča 

za 
mlad. 14 12 2 19 52 40 31 10 1027 12 0 1219
za 
odr. 13 51 6 64 26 185 56 48 659 73 1 1182

Skupaj 27 63 8 83 78 225 87 58 1686 85 1 2401

Prirast (delež po zvrsteh - izvodi)

50%

50%

stroka

leposlovje
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Skupne 
službe 

za 
mlad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
za 
odr. 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 14

Skupaj 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 14

SKUPAJ 

za 
mlad. 298 243 52 359 855 906 544 194 19977 304 10 23742
za 
odr. 992 2744 852 4443 1094 4588 3650 2204 24288 3858 275 48988

MKL SKUPAJ 1290 2987 904 4802 1949 5494 4194 2398 44265 4162 285 72730
 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi – mladina/odrasli) 
mladina odrasli SKUPAJ 

3440 17531 20971 
 
PRILOGA 2: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – monografije) 
PRILOGA 3: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – vse gradivo) 
 
 

Prirast izvodov knjižničnega gradiva – način nabave (število izvodov)  

 O/M Nakup Obv.izv. Zamena Dar Drugo Skupaj 

KNJIGE 
Odrasli 38.379 1.418 125 8.628 438 48.988 

Mladina 22.188 112 88 1.307 47 23.742 
Skupaj 60.567 1.530 213 9.935 485 72.730 

NBM 
Odrasli 9.232 139 41 887 132 10.431 

Mladina 3.262 20 25 513 2 3.822 
Skupaj 12.494 159 66 1.400 134 14.253 

SER 
Odrasli 1.890 712 27 594 21 3.244 

Mladina 268 27 0 9 0 304 
Skupaj 2.158 739 27 603 21 3.548 

SKUPAJ 
Odrasli 49.501 2.269 193 10.109 591 62.663 

Mladina 25.718 159 113 1.829 49 27.868 
Skupaj 75.219 2.428 306 11.938 640 90.531 

 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – način nabave (število naslovov)  
           O/M Nakup Obv.iz. Zamena Dar Drugo Skupaj 

KNJIGE 
Odrasli 5.203 704 109 6.658 376 13.050 

Mladina 1.609 64 61 930 40 2.704 
Skupaj 6.812 768 170 7.588 416 15.754 

NBM 
Odrasli 2.418 70 31 636 123 3.278 

Mladina 439 4 23 198 1 665 
Skupaj 2.857 74 54 834 124 3.943 

SER 
Odrasli 525 515 13 146 4 1.203 

Mladina 57 9 0 5 0 71 
Skupaj 582 524 13 151 4 1.274 

SKUPAJ 
Odrasli 8.146 1.289 153 7.440 503 17.531 

Mladina 2.105 77 84 1.133 41 3.440 
Skupaj 10.251 1.366 237 8.573 544 20.971 
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4.1.2 Odpis gradiva 
 

Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 
knjige serijske p. neknjižno g. SKUPAJ 
36820 1765 7028 45613 

 
PRILOGA 4: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – monografije) 

4.1.3 Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 
 
V letu 2009 je bilo knjižnično poslovanje MKL v knjižnično-informacijskem sistemu COBISS 
do 30. 11. 2009 še razdeljeno na šest ločenih baz, zato je tudi bibliografska obdelava 
knjižničnega gradiva potekala ločeno v šestih bibliografskih katalogih, podedovanih iz bivših 
samostojnih knjižnic pred združitvijo. Zaradi takšnega stanja je bibliografska obdelava 
zahtevala odvečno podvajanje dela, ki je bilo odpravljeno po temeljiti pripravi s sistemsko 
združitvijo podatkov dne 30. 11. 2009 v enoten knjižnični katalog MKL. Ekonomičnost tega 
posega se bo pokazala prihodnja leta z veliko manjšim obsegom potrebnega dela v službi za 
bibliografsko obdelavo, kot to izkazujejo podatki za leto 2009. 
V letu 2009 je bilo v MKL 53 aktivnih katalogizatorjev: 
 
Število novih bibliografskih zapisov 8629 162,8 na katalogizatorja 
Število prevzetih zapisov 25826 487,3 na katalogizatorja 
Število redaktiranih zapisov 5281 99,6 na katalogizatorja 

 

4.2 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju dela z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev: 
 
V letu 2009 smo v Mestni knjižnici Ljubljana na področju dela z uporabniki uresničili 
naslednje cilje: 
- Dosledna uporaba enotne celostne grafične podobe na vseh tiskanih elementih Mestne 

knjižnice Ljubljana. 
- Ažurno dodajanje vsebin pomembnih za uporabnike na domači spletni strani. 
- Oblikovanje in nabava promocijski materialov. 
- Vzpostavitev Službe za delo z uporabniki. 
- Vzpostavitev Oddelka za promocijo knjižničnih dejavnost in prireditev. 
- Centralizacija medknjižnične izposoje. 
- Sodelovanje pri programu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige s številnimi projekti. 
- Predstavitev Mestne knjižnice širši javnosti na sejmih in festivalih. 
- Možnost elektronske rezervacije izposojenega gradiva in možnost elektronskega 

naročanja prostega gradiva. 
- Dostava gradiva na dom ostarelim, invalidnim in trajno bolnim osebam. 
- Podarjanje gradiva uporabnikom ob posebnih priložnostih. 
- Možnost brezplačne enoletne članarine ob posebnih priložnostih. 
- Izdelava zloženk, informativnih listov in priložnostnih plakatov za uporabnike. 
- Mesečno izdajanje Mesečnika prireditev in dejavnosti za uporabnike. 
- Sodelovanje s Plesno šolo Kazina (pravljično plesne ure za otroke), z Mestnim muzejem 

Ljubljana (ustvarjalne ure s poudarkom na Ljubljani), z Ateljejem 2050 (ustvarjalne 
delavnice za otroke in mladino), z Dnevnim centrom za starejše, s Klubom popotnikov 
Lama (potopisna predavanja), s Free4U (delavnice, predavanja). 
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Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
Jeseni 2009 je bila v Mestni knjižnici Ljubljana za področje dela z uporabniki vzpostavljena 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke, ki pokriva širok segment dejavnosti 
namenjenih uporabnikom in članom Mestne knjižnice Ljubljana. 
  
Znotraj Službe za delo z uporabniki je bil najprej ustanovljen Oddelek za promocijo 
knjižničnih dejavnosti in prireditev. S poenotenim oddelkom za prireditve smo prišli do 
uresničitve letnega načrtovanja prireditvenih dejavnosti, priprave terminskih načrtov 
posameznih prireditev v območnih in krajevnih knjižnicah, celostne koordinacije prireditev, 
boljše izrabe knjižničnih prostorov namenjenih prireditvam in do tesnejšega sodelovanja s 
kakovostnimi zunanjimi izvajalci in različnimi kulturnimi ustanovami.  
 
V mesecih odkar Oddelek za promocijo knjižničnih dejavnosti in prireditev deluje, smo 
izpeljali vrsto odmevnih kulturnih prireditev v posameznih knjižnicah, organizirali predstavitev 
Mestne knjižnice na Študentski areni na Gospodarskem razstavišču in na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. Na dan slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembra 
2009, smo se pridružili praznovanju Dneva slovenskih splošnih knjižnic in organizirali 
kulturno umetniške prireditve v enotah Mestne knjižnice.  
 
V okviru projekta Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige smo se septembra 2009  odzvali 
javnemu povabilu MOL k zbiranju ponudb. Ker gre za izjemen dogodek, smo v Mestni 
knjižnici prijavili kar 10 različnih projektov, ki  jih bomo izvajali od 23. aprila 2010  do 23. 
aprila 2011 v enotah Mestne knjižnice, na ulicah in trgih Ljubljane ter v Trubarjevi hiši 
literature. 
 
Mestna knjižnica Ljubljana je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana prevzela koordinacijo 
projekta prodaje knjig »Knjiga za vsakogar«. Projekt spodbuja bralno kulturo na slovenskem 
in omogoča ugoden nakup knjig v približno 120 slovenskih splošnih knjižnicah, predvsem v 
krajih, kjer ni knjigarn. Priprave na projekt so stekle v oktobru 2009. 
 
V Službi za delo z uporabniki in posebne zbirke se združujejo: oddelek za promocijo 
knjižničnih dejavnosti in prireditev, medknjižnična izposoja, Potujoča knjižnica ter trije centri: 
Slovanska – center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke, Pionirska – center za 
mladinsko književnost in bibliopedagoške dejavnosti ter Center za vseživljenjsko učenje, 
kamor spadajo: Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje, Točke 
vseživljenjskega učenja in Središče za mlade.  
 

4.2.1 Članstvo 
 
Metodologija beleženja aktivnih članov je bila v preteklem letu poenotena in kaže na letni 
ravni 8% rasti; število odraslih aktivnih članov se je povečalo za 10%, mladih do 15. leta pa 
za 2%. Število novo vpisanih članov se je glede na leto 2008 povečalo za 8%. Število novo 
vpisanih mladih se je zmanjšalo za 6,5%, število odraslih pa se je glede na leto 2008 
povečalo za 8%. 
 

Članstvo 
 2008 2009 SKUPAJ 
 mladi odrasli mladi odrasli 2008 2009 
aktivni 20277 60714 20684 66760 80991 87444 
novo vpisani 3752 11163 3506 12053 14915 15559 
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PRILOGA 5 – Članstvo po krajevnih knjižnicah 
 
Struktura aktivnih članov po kategorijah 
 

Aktivni člani po kategorijah 
kategorija število odstotek 

001-predšolski otroci 4897 5,60% 
002-osnovnošolci 15787 18,05% 
003-srednješolci 8514 9,74% 
004-študenti (redni) 15447 17,67% 
006-zaposleni 30327 34,68% 
011-upokojenci 7164 8,19% 
012-nezaposleni 4243 4,85% 
013-tuji državljani 532 0,61% 
124 - organizacijske enote ustanove 13 0,01% 
125-pravne osebe-zun. ustanove 488 0,56% 
126-enote za medoddelčno izposojo 28 0,03% 
drugo 4 0,00% 
SKUPAJ 87444 100% 

4.2.2 Obisk 
 
Obisk knjižnice zaradi izposoje gradiva na dom se je povečal za 4,1%; delež mladih do 15 
leta se je zmanjšal za 1,3%, medtem ko se je delež odraslih povečal za 5,5%. Podatek o 
obisku zaradi izposoje v knjižnici je bil v letu 2009 pridobljen iz sistema COBISS, leta 2008 
pa je bil beležen kot ocena in zato ni preverljiv. Obeh podatkov zato nismo primerjali. V 
prihodnje želimo obravnavati podatke o obisku v knjižnici, ki jih bomo lahko primerjali in 
preverjali. Podobno velja tudi za podatke o obisku prireditev, servisov in obisku zaradi 
uporabe interneta, ki jih od lanskega leta zbira Služba za delo z uporabniki po enotnih 
merilih. 
 

Obisk 

 izposoja na 
dom  

izposoja v 
knjižnici 

obisk  
prireditev 

drugo  
SKUPAJ 

2009 
internet servisi 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009  
mladina 218785 215955 NP 105 NP 25384 NP 40840 NP 0 282284 
odrasli 817589 863046 NP 6167 NP 36662 NP 122522 NP 7193 1035590 
SKUPAJ 1036374 1079001 NP 6272 NP 62046 NP 163362 NP 7193 1317874 
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PRILOGA 6: Obisk po krajevnih knjižnicah 
 

Obisk spletnega mesta knjižnice  
Število obiskov 412066 

- od tega izven prostorov knjižnice 241037 
Število ogledov strani 1088949 
Število unikatnih obiskovalcev 141477 
Povprečen čas obiska strani 1'59'' 
 

Način dostopa število odstotek 
Direkten obisk 165688 40,20 
Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 175157 42,51 
Obisk prek strani s povezavo na našo stran 71241 17,29 

Kraj dostopa  
Slovenija 408019 99,02 
Zahodna Evropa 1465 0,36 
Severna Evropa 1182 0,28 
Severna Amerika 609 0,15 
 

4.2.3 Izposoja gradiva 
 
Izposoja gradiva na dom se je na letni ravni povečala za 1,9%, in sicer izposoja knjig za 
6,2%, število na dom izposojenih serijskih publikacij se je nekoliko zmanjšalo (0,2%), 
izposoja neknjižnega gradiva pa je bila za 11,5% manjša kot leta 2008. Razlog za manjšo 
izposojo neknjižnega gradiva gre iskati v spremembi izposojevalnega roka, ki se je podaljšal 
na sedem dni in omejitvijo števila izposojenega gradiva na pet enot. Delež na dom 
izposojenega gradiva za mladino je bil 33%, za odrasle pa 67%.  
 

 

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

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
mladina 1256839 1314288 3809 3225 302593 295220 1563241 1612733
odrasli 2377935 2547198 73776 74189 771176 655042 3222887 3276429
SKUPAJ 3634774 3861486 77585 77414 1073769 950262 4786128 4889162
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Delež izposoje gradiva za mladino in odrasle 
v letu 2009

33%

67%
za mladino

za odrasle

 
 
PRILOGA 7: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
 

4.2.4 Medknjižnična izposoja 
 
V letu 2009 je MI delovala  v spreminjajočih se okoliščinah, ki so bile pogojene z 
združevanjem podatkovnih baz. Do 1. 9. 2009 je medknjižnično izposojo kot del svoje 
delovne obveznosti izvajalo 15 bibliotekark in bibliotekarjev v območnih enotah MKL. V 
obdobju od 15. 8. do 30. 11. 2009 je MI prevzela Služba za delo z uporabniki – Oddelek za 
medknjižnično izposojo na Slovenski 47, ki zaposluje eno osebo. Ta je v prehodnem obdobju 
pred združitvijo podatkovnih baz  pripravila pogoje za centralizirano MI, ki se izvaja od 1. 12. 
2009 dalje. Kontaktne osebe iz posameznih območnih enot pa ji po potrebi posredujejo 
naročeno gradivo. V letu 2009 je bilo prek MI posredovano 1.313 enot gradiva, kar je 46,5% 
manj kot v letu 2008. Vendar se statistiki MI iz leta 2008 in 2009 se med seboj ne moreta 
primerjati, ker se ne ujemata v metodologiji in zaradi organizacijskih sprememb. V letu 2008 
je večina enot MKL pod pasiva in aktiva kopij dokumentov navajala število člankov, ki so jih 
kopirali, pri Slovanski knjižnici (aktiva 540) pa je navedeno število kopiranih strani. V statistiki 
za leto 2009 pri vseh knjižnicah navajamo podatek za število fotokopiranih strani. Podatke za 
leto 2008 in 2009 lahko tako primerjamo le pri aktivi in pasivi monografij. Število dobavljenih 
in naročenih knjig je upadlo, kar lahko kaže tudi na zadovoljiv izbor gradiva v MKL. Razlog za 
manjše število naročenih knjig v letu 2009 je tudi v tem, da je v letu 2008 MI še potekala tudi 
med posameznimi enotami MKL – v primeru, da je bila knjiga izposojena med dvema 
enotama MKL, se je to štelo celo dvakrat: kot pasiva pri knjižnici naročnici in kot aktiva pri 
knjižnici dobaviteljici.  
V letu 2008 je za MI veljal tudi drugačen cenik kot za leto 2009. V nekaterih enotah MKL so 
člani  za MI plačali samo toliko, kot je MKL zaračunala knjižnica dobaviteljica.  MI med 
splošnimi knjižnicami osrednjeslovenske regije je potekala in še vedno poteka brezplačno 
(ne glede na to ali je gradivo, ki ga posreduje MKL, nakupljeno iz sredstev osrednje območne 
knjižnice ali ne), poštni stroški se ne upoštevajo. Tako so v  letu 2008  člani naročniki 
gradivo, ki je bilo izposojeno v knjižnicah osrednjeslovenske regije, prejemali brezplačno, v 
letu 2009 pa so zanj  morali plačati 6 €. 
 

Medknjižnična izposoja 
 pasiva aktiva SKUPAJ 

Število fizičnih enot 412 694 1106 
Število kopij dokumentov 11 195 206 
Število elektronsko posredovanih dokumentov 0 1 1 

SKUPAJ 423 890 1313 
 

Delež izposoje gradiva na dom v letu 2009

79%

2%

19%

knjige

serijske p.

neknjižno g.
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4.2.5 Posredovanje informacij 
 
Posredovanje informacij je poleg izposoje gradiva osnovna knjižnična storitev namenjena 
uporabnikom. Knjižničarji smo posredovali informacije o gradivu in iz njega, odgovarjali na 
vprašanja prek referenčnega servisa »Vprašaj knjižničarja« ter posredovali informacije prek 
spletne strani knjižnice in različnih info gradiv. Vsem članom knjižnice od leta 2009 
omogočamo brezplačen dostop na daljavo do elektronskih virov. 
 
Referenčni servis Vprašaj knjižničarja 
V Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja sodelujeta KJM in KOŽ, ki odgovarjata na 
vprašanja uporabnikov prek elektronske pošte in Klepeta; KJM je dežurna ob sredah, KOŽ 
pa ob ponedeljkih. V preteklem letu smo odgovorili na 72 vprašanj po elektronski pošti in 122 
v Klepetu.  
 
Odgovori na vprašanja uporabnikov prek spletnega naslova info@lj.sik.si.   
Z vsakim letom narašča število vprašanj naših uporabnikov, poslanih na naslov info@lj.sik.si, 
ki je objavljen na spletni strani MKL in je namenjen splošnim vprašanjem o poslovanju in 
organizaciji knjižnice. Najbolj pogosto to obliko komuniciranja uporabljajo člani KOŽ. Člani 
največkrat želijo podaljšati ali rezervirati gradivo, veliko je tudi vprašanj o cenah storitev, o 
prejemanju opominov, pogojih vpisa ter odprtosti knjižnice. Prav tako na elektronski naslov 
prihajajo prošnje za zaposlitev in študentsko delo, različne ponudbe knjižnih založb in podjetij 
za izobraževanje. Komunikacija prek spletnega naslova info@lj.sik.si. je tudi dobra priložnost 
za promocijo spletne strani in njenih e-servisov. 
V obdobju od 1.1. do 31.12. 2009 smo odgovorili na 540 vprašanj članov. Na spletni strani 
MKL so tudi e-naslovi, kamor uporabniki sporočajo svoje želje in težave pri izposoji in 
podaljševanju, določen je tudi naslov za pošiljanje ponudb za nakup knjižničnega gradiva 
Službi za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva. 
 

4.2.6 Prireditve 
Prireditvena dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana postaja pomemben segment njenega 
delovanja oziroma sestavni del ponudbe širokega spektra kulturnih vsebin. Mestna knjižnica 
Ljubljana se s svojo pestro ponudbo prireditev, ki bogati kulturno ponudbo mesta Ljubljane 
povezuje tako z lokalno skupnostjo oziroma svojimi uporabniki v mestu Ljubljana kot tudi 
širše v regiji. Njena bogata kulturna ponudba s področja literature (literarna srečanja, 
pogovori z avtorji, predstavitve knjig) je namenjena predvsem širjenju bralne kulture in 
kakovostnemu preživljanju prostega časa ter dostopnosti tovrstnih kulturnih vsebin za čim 
širši krog ljudi. Na razstavnem in prireditvenem področju smo postali pomemben segment 
tovrstne ponudbe mesta Ljubljane ter stopili ob bok ozko specializiranim kulturnim 
ustanovam kot so galerije, muzeji, Cankarjev dom, itd.  Naša likovna razstavišča oziroma 
galerijski prostori so v letu 2009 organizirali številne odmevne likovne, fotografske in 
tematske razstave. Izredno pomembno je tudi, da so vse naše prireditve brezplačne, s čimer 
je našim uporabnikom omogočen boljši in celosten dostop do kulturnih dogodkov in vsebin 
sodobne urbane kulture. Poleg prireditev s področja literature in razstavne dejavnosti smo 
pripravili tudi številna strokovna, potopisna, poljudna predavanja, glasbene prireditve, filmske 
projekcije in gledališke predstave.  
 
Proti koncu letu se je Mestna knjižnica Ljubljana s svojimi projekti pridružila dejavnostim ob 
načrtovanju dogodkov v okviru projekta Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige (april 2010 – 
april 2011), katerega osnovni namen je poudarjanje kulture branja in vseživljenjskega 
izobraževanja. Projekti s katerimi bo sodelovala MKL se raztezajo v širokem spektru kulturnih 
vsebin od razstav, natečajev, literarnih dogodkov, festivalov, delavnic, okroglih miz ter se 
bodo izvajali v celotni mreži Mestne knjižnice Ljubljana. V okviru tega obsežnega projekta je 
MKL ob koncu leta 2009 prevzela tudi koordinacijo vseslovenskega projekta spodbujanja 
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branja in nakupa knjig »Knjige za vsakogar«. Namen te obsežne akcije oziroma promocije 
prodaje knjig po ugodnih cenah v knjižnicah je spodbujanje branja in tudi kupovanja 
kakovostne literature, hkrati pa bo ta projekt knjižnice bogatil z novimi vsebinami in pritegnil 
nove bralce. Ob koncu leta 2009 smo začeli tudi  z načrtovanjem kulturnih vsebin, ko bomo v 
mesecu maju 2010 skupaj z Mestnim muzejem in Mestno občino Ljubljana prevzeli 
programsko vodenje Trubarjeve hiše literature, kjer se bo odvijal širok spekter prireditev in 
kulturnih dogajanj predvsem literarne vsebine. 
 
Otroci in mladina so v okviru mladinskih oddelkov MKL deležni posebne pozornosti saj se 
zavedamo pomembnosti branja v tem starostnem obdobju, ki je ključno pri spodbujanju 
ustvarjalnega razmišljanja in celostnega razvoja otrokove osebnosti. Na področju mladinske 
prireditvene dejavnosti smo organizirali številne kulturne dogodke, ki so pomembni za 
širjenje bralne kulture otrok in mladine, kot so pravljične ure, izobraževalne delavnice, 
računalniško opismenjevanje, lutkovne, gledališke predstave in tudi bibliopedagoško delo, ki 
je pomemben dejavnik pridobivanja naših najmlajših uporabnikov.  

Prireditve za odrasle 
 
Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.).:  
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 197 
Razstave 275 
Strokovna in poljudna predavanja 107 
Potopisna predavanja 93 
Glasbene prireditve 27 
Filmske in video projekcije 49 
Gledališke predstave 4 
Delavnice 110 
Natečaji in tekmovanja 2 
SKUPAJ 864 

 
PRILOGA 8: Število kulturnih prireditev za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 

Prireditve za otroke  
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.).:  
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 15 
Razstave 134 
Pravljične, bralne ure 729 
Predstave  17 
Ustvarjalne delavnice 74 
Uganke, kvizi 172 
SKUPAJ 1141 

 
PRILOGA 9: Število kulturnih prireditev za otroke po krajevnih knjižnicah 
 

4.3 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 
V letu 2009 izpostavljamo: 
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Knjižnica Bežigrad 
V Knjižnici smo v letu 2009 pripravili več prireditev, kot smo jih planirali. Kolikor je le mogoče, 
dejavnosti pripravljamo zaposleni, delno sodelujemo z zunanjimi izvajalci. Povezujemo se z 
okoljem in skupaj z društvi in organizacijami s področja Bežigrada pripravljamo del naše 
ponudbe. V decembru 2009 smo kot novost v slovenskih knjižnicah uvedli izposojo gradiva 
na bralnikih z izborom slovenskih avtorjev. Projekt poteka v sodelovanju z založbo Ruslica. V 
Knjižnici Bežigrad izposojamo Blue-Ray diske. V knjižnici Savsko naselje je bila izvedena v 
decembru inventura gradiva(Cobiss3 aplikacija). 
 
Dejavnosti za odrasle: 
 
Izobraževalni tečaji 
V okviru informacijskega opismenjevanja starejših uporabnikov je bilo izvedenih 100 ur 
računalniškega izobraževanja. V Točki vseživljenjskega učenja je bila dvakrat mesečno 
prisotna mentorica, kar je uporabnikom zelo ustrezalo. 
Jezikovni tečaji za starejše: V šolskem letu 2008/2009 smo organizirali 30-urni začetni tečaj 
italijanskega jezika, 30-urni nadaljevalni jezikovni tečaj 1. stopnje in 30-urni nadaljevalni tečaj 
italijanskega jezika 2. stopnje za starejše uporabnike knjižnice. V šolskem letu 2009/2010 
smo nadaljevali s tečaji. V novembru smo pričeli s 30-urnim tečajem španščine. Termine 
jezikovnih tečajev imamo vedno polno zasedene in odzivi tečajnikov so zelo pozitivni. 
 
Razstave 
Med razstavami, ki so bile najprej na ogled v območni Knjižnici Bežigrad, izpostavljamo 
naslednje razstave: Namesto rož: Svetlana Makarovič, Moj pogled, razstava fotografij 
nagradnega natečaja, Stabat Mater – ob 200. obletnici smrti Josepha Haydna, Neskončno 
potovanje (s fotografskim natečajem), Stari, pa kaj?! Perspektive tretjega življenjskega 
obdobja, Impresije srečnega otroštva (Jelka Reichman), Dr. France Škerl – razstava ob 
stoletnici rojstva. Razstave so krožile po vseh bežigrajskih knjižnicah. Zaposleni v knjižnicah 
na vseh oddelkih pripravljajo tudi priložnostne razstave v katere so vključena gradiva, 
namenjena izposoji. V Knjižnici Glinškova ploščad smo v okviru likovnih razstav predstavili 
ilustratorko Andrejo Gregorič in Mojco Sekulič Fo, imeli lutkovno razstavo skupine iz Hiše 
otrok in umetnosti, razstavo lukt Lutkarnice Koper ter predstavitev fotografij mlade umetnice 
Ajde Zorko. Tradicijo več kot petnajstletnega razstavljanja ilustratorjev si želimo nadaljevati 
tudi v prihodnje. 
 
Knjižna doživetja  
So literarni pogovori o izbranem literarnem delu, ki jih vodi zunanja sodelavka, psihologinja 
Tanja Grunfeld. Potekali so enkrat mesečno.  
V knjižnici potekajo tudi izobraževalna predavanja, ki so združena tudi s predstavitvijo 
avtorjev novih del. 
 
Potopisna predavanja 
So stalnica v Knjižnici Bežigrad in v Knjižnici dr. Franceta Škerla. Obisk je vedno velik, 
skrbimo tudi za izbor kvalitetnih predavateljev. 
V dvorani Knjižnice Bežigrad je potekala okrogla miza z naslovom »Elektronske knjige in 
bralniki v splošni knjižnici«, ki jo je organizirala mag. Mateja Ločniškar Fidler. 
 
Knjižnica na obisku – dostava gradiva na dom.  
Članom, ki zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo obiskovati knjižnice, po dogovoru gradivo 
dostavljamo na dom. Sodelujemo predvsem s člani Društva invalidov. 
 
Dejavnosti za otroke: 
 
Bibliopedagoško delo 
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Knjižnična vzgoja poteka na vseh nivojih od vrtca do srednje šole ter vključuje tudi 
zainteresirane odrasle. Redne stike vzdržujemo tako z vrtci, kot osnovnimi in srednjimi 
šolami. Po pozitivnem odzivu na pripravljene vsebine v projektu Rastem s knjigo namenjene 
sedmošolcem, se na nas obračajo tudi z željami po vodenih obiskih predvsem prve triade. 
Vodene obiske za srednješolce (večinoma potekajo v sklopu obveznih izbirnih predmetov) 
organiziramo že nekaj let. Vsako leto program posodabljamo in prilagajamo različnim tipom 
srednjih šol. Sodelujemo tudi z Zavodom za gluhe in naglušne in Cenetom Štuparjem, 
centrom za permanentno izobraževanje, predvsem s programom vzgojitelj predšolskih otrok. 
Poleg organiziranih obiskov šole v krajevnih knjižnicah v okviru možnosti vodijo krajše 
predstavitve knjižnic predvsem predšolskim skupinam, ki redno obiskujejo knjižnice 
 
Ustvarjalne počitniške delavnice in pravljične ure 
Za otroke v času poletnih (dva tedna), jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic pripravljamo 
počitniške delavnice, izvajamo jih tudi občasno med letom. Med letom pa redno tedensko v 
vseh knjižnicah potekajo pravljične urice, v Knjižnici Bežigrad enkrat tedensko tudi pravljične 
urice v angleškem jeziku. 
Organiziramo lutkovne predstave in predstavitve novih knjig za starše in mladino. Na oddelku 
redno pripravljamo manjše priložnostne razstave in razstave del nastalih na pravljičnih 
uricah. 
 
Maček v žaklju 
Poleti otrokom in mladini pripravljamo »maček v žaklju«. Izposodijo si lahko paket gradiva, 
(zavitega, vsebine ne vidijo) primernega za počitniško branje za najmlajše in malo večje. 
Vsako leto je povpraševanje po paketih večje, saj so vsebine skrbno izbrane. 
 
Uporaba interneta na mladinskem oddelku 
V Knjižnici Bežigrad imamo dva računalnika, namenjena mladini do zaključka osnovne šole. 
V krajevnih knjižnicah dostop do interneta za mladinski oddelek in oddelek za odrasle niso 
ločeni. Za otroke in mladino smo celo leto vodili računalniške tečaje in en tečaj izdelave 
spletne strani 
 
Kolekcije knjig za vrtec 
Sodelujemo z vrtci, za katere pripravljamo tudi kolekcije knjig 
 
Igroteka 
Urejena zbirka igrač, ki šteje že preko 2600 različnih igrač se nahaja v Knjižnici dr. Franceta 
Škerla. Uspešno se je Igroteka predstavljala na sejmu Otroški bazar in privabila mnogo novih 
uporabnikov knjižnice. Za Igroteko je bilo v tem letu katalogiziranih 35 igrač. 
 
Literarna uganka 
Miškova literarna uganka in mala uganka (za predšolske otroke). Poleg literarne uganke za 
šolske otroke izvajamo tudi uganko za predšolske. Izdelke, risbice razstavljamo na 
mladinskem oddelku. 
 
Video kotiček  s televizijskim zaslonom in DVD predvajalnikom smo na mladinskem oddelku 
uvedli konec leta 2008. Uporabljajo ga otroci in mladina 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Razvejan program dejavnosti v vseh knjižničnih enotah kaže tudi v spremljanem letu rast 
tako števila programov kot raznovrstnosti.  
 
Dejavnosti za odrasle: 
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Projektu »Beremo,se učimo in rastemo« z nekajletno tradicijo bralnega krožka za odrasle 
bralce v KJM se je pridružil projekt » Pogovor ob knjigi« v knjižnici Zalog in bralni krožek 
stanovalcev Doma starejših občanov Fužine, povezan z izposojo gradiva v domu.  
 
Ciklus strokovnih predavanj s področja alternativne medicine in duhovnosti je programsko 
obogaten tudi z delavnicami in s tem z aktivnim sodelovanjem obiskovalcev.  
 
Strokovna predavanja uspešno dopolnjujemo tudi s potopisnimi predavanji, vedno 
povezanimi tudi s predstavitvijo knjižničnega gradiva na temo predavanja.  
 
Razstavni program slikarskih, fotografskih in kiparskih oziroma razstav keramike sledi 
osnovnemu cilju predstaviti ustvarjalnost naših članov in skupin, predvsem tretjega 
življenjskega obdobja. Razstavni program je povezan tudi z organiziranim vodstvom po 
nekaterih razstavah za osnovnošolce.  
 
Program dejavnosti knjižnice dopolnjujejo zunanji izvajalci v knjižničnih prostorih, pomoč pri 
učenju »Skale« in srečanja mladih mamic »Naravni začetki« v Knjižnici Fužine.  
 
Dejavnosti za otroke: 
 
Ob tradicionalnih urah pravljic za najmlajše se je bistveno povečalo število bibliopedagoških 
ur (obiski skupin vrtcev in šol), kjer  strokovni delavci razvijajo ob pravljicah tudi druge 
programe (risanje, izdelovanje premetov in igro). Sem sodi tudi raziskovalno strokovno delo 
ob podiplomskem študiju bibliotekarke (19 x). 
 
Filmska šola je razširila program tudi na predšolske otroke, organiziranih je bilo 13 srečanj. 
Tako je bil oblikovan poseben program za odrasle (v minulem letu 3 prireditve), za 
osnovnošolce  in mladino (7 prireditev) in za predšolske otroke . 
 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Z izvedbo različnih prireditev smo v knjižnici želeli doseči naslednje cilje: 
- Spodbujanje bralne kulture pri mladih in odraslih; 
- krepitev in poudarjanje medkulturnega dialoga; 
- spoznavanje lastnega jezika s spoznavanjem tujih jezikov; 
- spoznavanje ter osveščanje s pomembnostjo lastne pisne kulturne dediščine; 
- predstavitev modernejših znanj; 
- poudarjanje socialne vloge knjižnice; 
- seznanitev vseh udeležencev z dejavnostmi, ki jih izvajamo v knjižnici; 
- povečanje članstva v knjižnici; 
- popestritev knjižnične ponudbe; 
- utrditev pripadnosti članov naši knjižnici. 
 
Prireditve za odrasle: 
 
Literarni večeri 
Knjižnica je izpeljala nekaj že uveljavljenih cikličnih dogodkov kot so mesečni literarni 
dogodki v okviru večerov ''V KOŽi besede'', v okviru večerov s Študentsko založbo in z 
Založbo Modrijan. Uspešno nadaljuje z mesečnimi literarnimi večeri za mlade ''Mlade rime''. 
 
Strokovna in poljudna predavanja 
Predavanja so bila dobro obiskana  in priljubljena.  Organizirali smo več tematskih sklopov, 
kot so: zdravje, osebnostna rast, medsebojni odnosi, predavanja o fotografiji in e-fotografiji, 
cikel predavanj o filmih z antičnimi vsebinami, zanimiva srečanja z angleškim lektorjem na 
ljubljanski gimnaziji ob Valentinovem, noči čarovnic, božiču, več prireditev ob škotskih dnevih 
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v knjižnici (folklorna glasba in festivali, miti in legende). Zanimivo je bilo predavanje v okviru 
mednarodnega leta astronomije. 
 
Glasbene prireditve 
Organizirali smo kar 14 prireditev na različnih lokacijah centralne enote. Poslušali smo lahko 
jazz v različnih interpretacijah, glasbeno popoldne z DJ-em, večer Ježkovih pesmi, ter dva 
pevska zbora. Prireditve so bile zelo dobro obiskane. 
 
Filmske in video projekcije 
Dobro so bile obiskane filmske in video projekcije ter pogovori o filmih.  Predvajali smo zelo 
raznovrsten repertoar od avtorskih filmov do dokumentarcev. 
 
Razstave 
Knjižnica je zelo privlačen  prostor za slikarje, zato imamo zaseden razstavni prostor za dve 
leti vnaprej.  Organizirali smo kar 30 razstav različnih slikarjev.  
 
Družabni dnevi 
Organizirali smo izjemno uspešne družabne dneve z naslovom ''Igrarium''. To so bili dnevi 
namiznih iger, stripa, filma, glasbe in zabave. 
 
Dostava gradiva na dom 
Knjižnica že vrsto let ponuja storitev ''dostava gradiva na dom'' za vse, ki zaradi starosti ali 
invalidnosti ne morejo v sami do knjižnice.  Letos smo izvedli 49 dostav 4 članom, ki so si 
izposodili 243 enot gradiva. 
 
Knjižnica ima zelo uspešno antikvarno prodajo, to je prodajo izločenih knjig po simbolični 
ceni. S tem spodbuja občane, da si tudi sami doma oblikujejo zbirko gradiva, ali pa gradivo 
podarijo drugim osebam. 
 
V okviru delovanja Pionirske – Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo in 
Mladinskega oddelka KOŽ je bil organiziran simpozij ob 75. letnici rojstva pesnice Saše Vegri 
in večja prireditev s simpozijem ob izidu antologije Naročje kamenčkov.  
 
Dejavnosti za otroke: 
 
Literarni sprehodi po Ljubljani so bibliopedagoška oblika namenjena predšolskim otrokom in 
otrokom v prvem triletju devetletne osnovne šole.  
 
Zelo uspešna je bila prireditev Igrarium, ki je bila organizirana tako za mladino kot za 
odrasle. Prireditev je trajala 3 dni in se je odvijala v vseh štirih nadstropjih.  To so bili dnevi 
namiznih iger, stripa, filma, glasbe in zabave. Zaradi izjemne uspešnosti bomo prireditev 
organizirali vsako leto. 
 
Zanimivi sta bili tudi dve izobraževalni in ustvarjalni delavnici animiranega filma, ki smo jih 
pripravili v okviru mednarodnega festivala animiranega filma Animateka pod mentorstvom 
belgijskih avtoric; tedenska za večje otroke ter dvourna za predšolske otroke. 
 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
Dejavnosti za odrasle: 
 
Sodelovanje z Društvom Naravni začetki 
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Združenje Naravni začetki je v Knjižnici Škofljica organiziralo strokovna predavanja za vse 
mamice z dojenčki in nosečnice »Začetnica«, ki potekajo vsak prvi in tretji torek v mesecu 
aprilu, maju in juniju. 
 
Vzgojno-psihološka predavanja 
V letu 2009 smo v Knjižnici Grba organizirali vzgojno-psihološka predavanja. Na predavanjih 
smo skušali najti odgovore na vprašanja, kako čim bolje vzgajati, na kakšen način pristopiti k 
otroku, kako postaviti meje, kako jih poslušati, jih imeti rad, a ne razvajati, kako se odzvati na 
trmo in druge probleme, s katerimi se starši srečujejo vsak dan. 
 
Prireditvena dejavnost 
Vse knjižnice območne enote Prežihov Voranc prirejajo številne prireditve, ki so organizirane 
v luči potreb prebivalcev okolja. V vse svoje dejavnosti vključujemo lokalne skupnosti in 
posameznike, zaradi česar knjižnice živijo s svojim okoljem, prebivalci pa s knjižnico. V letu 
2009 smo organizirali številna literarna srečanja, največkrat pod zaščitnim znakom knjižne 
čajanke ali knjižnega kluba, poljudna in strokovna predavanja o vzgoji, negi otrok, kulturni 
dediščini, ezoteriki. Vedno večjo kakovost in številčnost doživlja razstavna dejavnost, ki je 
vključena v ponudbo že skoraj vsake knjižnice. 
 
Dejavnosti za otroke: 
 
Palček Bralček 
Palčku Bralčku je bila leta 2009 že dvanajstič prižgana zelena luč za spodbujanje bralne 
kulture med predšolskimi otroki v okviru njihovega družinskega in širšega socialnega okolja. 
V letu 2009 smo podelili rekordno število priznanj predšolske bralne značke Palček Bralček. 
Priznanja je prejelo 970 predšolskih otrok, 17 prireditev se je udeležilo 1028 otrok, 97 
odraslih, za njih pa je nastopalo 78 nastopajočih.  
V projekt se je vključilo 20 vrtcev, ki so prijavili 48 skupin otrok. 19 vrtcev je iz našega 
območja, letošnje leto pa smo sodelovali tudi z Vrtcem Jelka iz Bežigrada.  
Na 17 prireditvah je nastopilo 78 nastopajočih. Vsi nastopi so bili profesionalno izvedeni.  
S Palčkom Bralčkom smo v letu 2009 dosegli vse zastavljene cilje, odziv vrtcev, staršev in 
otrok je bil izredno pozitiven, z željo po nadaljevanju projekta v takšni obliki, kot je bil vsa leta 
do sedaj. Število priznanj, ki smo jih podelili v letu 2009 je bilo visoko nad pričakovanji.   
 
Robinzonijada v informacijski džungli 
Robinzonijada je zabavno-izobraževalno tekmovanje za mlade »Robinzone«, ki obiskujejo 
5.-9. razred osnovne šole. Vprašanja so zastavljena tako, da morajo tekmovalci poiskati in 
uporabljati informacije. Namen je, spodbuditi mlade, da si sami poiščejo pravo knjigo, iščejo 
ustrezne informacije, iščejo gradivo prek sistema Cobiss in brskajo po internetu. V letu 2009 
smo sklenili Robinzonijado 2008 z zaključno prireditvijo 3. 3. 2009, ko smo izžrebali tri 
nagrajence knjižnih nagrad. V letu 2009 je pri Robinzonijadi sodelovalo 93 tekmovalcev. 
 
Pravljične ure za otroke 
V vseh enotah območne enote Knjižnice Prežihov Voranc smo tudi v letu 2009 uspešno 
izvajali pravljične ure. V knjižnicah Vič, Rudnik in Škofljica jih pripovedujemo enkrat 
tedensko, v drugih enotah pa enkrat mesečno. Obisk je povsod zelo velik. Posebej bi 
izpostavili Knjižnico Brezovica, kjer pravljično uro obišče tudi po 30 otrok, saj je to za ta kraj 
povsem nova ponudba. 
V Knjižnici Velike Lašče od septembra potekajo pravljične ure v angleščini, ki jih 
organiziramo vsako zadnjo sredo v mesecu. V letu 2009 so bile izvedene 4 pravljične ure. 
Udeležilo se jih je 66 otrok in 35 staršev. 
 
Bibliopedagoško delo 
Vse enote območne enote Knjižnice Prežihov Voranc sodelujejo z vrtci in šolami. Ti vsaj 
enkrat letno obiščejo najbližjo knjižnico na voden ogled knjižnice s predstavitvijo kataloga 
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Cobiss/OPAC. Večina vrtcev knjižnice obiskuje tedensko, v knjižnicah poslušajo pravljice in 
si izposodijo knjige.  
 
Knjižnica Šiška 
 
Prireditve za odrasle: 
 
V letu 2009 smo bili najbolj aktivni v novi knjižnici na Trgu komandanta Staneta 8, kjer smo  
razen poleti vsak teden izvedli po eno prireditev za odrasle. Ob tradicionalnih kulturnih 
temah, potopisnih predavanjih ipd, smo s predavanji in razstavami večji poudarek posvetili 
poljudnoznanstveni tematiki. 
 
Ob letu Astronomije smo februarja postavili razstavo teleskopskih fotografij »Od zemlje do 
vesolja«, astronom Rok Vidmar pa je predaval o soncu in planetih našega osončja v 
predavanju »Osončje«. 
Ob Darwinovem letu smo najprej postavili razstavo British Councila  »Darwin now«, nato pa 
organizirali potopisno-biološko predavanje študentke biologije Nine Ražen: »Galapagos- po 
Darwinovih stopinjah« in predavanje  biologinje dr. Barbare Vilhar: »Pogled na sodobni svet 
skozi Darwinova očala«.  
 
Slovenski kulturni praznik smo v sodelovanju z Glasbeno šolo Franca Šturma proslavili še 
posebej svečano – knjižničarke in knjižničarji so recitirali poezijo, program pa smo obogatili z 
glasbenim recitalom. Za dan slovenskih splošnih knjižnic smo v okviru enotnega programa 
MKL gostili predavanje  in delavnico o portalu DLib.com, improvizacije Improlige  na besedila 
natečaja »Kako diši moja knjižnica« , na koncu pa smo organizirali še otvoritev razstave 
amaterske slikarske skupine učiteljic šišenske osnovne šole Riharda Jakopiča »Me smo 
jakopičevke«. 
 
Ob 3. decembru smo priredili predavanje v Maje Poženel: Mit o Erosu in psihi, v katerem je 
predavateljica podobno predstavila mit in ga psihološko interpretirala.. 
 
Razstave 
Po eni strani  smo skušali zajeti čim širši spekter  likovnih,  fotografskih in oblikovalskih 
razstav, po drugi strani pa razstavljati tako profesionalne kot tudi amaterske ustvarjalce. Med 
likovnimi razstavami omenimo  razstavo oljnih slik, akvarelov in grafik akademske slikarke 
Barbare Ravnikar z naslovom »Vrata v Brezčasnost«, razstavo akademskega slikarja Jurija 
Kravcova, v okviru sodelovanja z ustanovami in ljudmi lokalne skupnosti pa slikarsko  
razstavo učiteljic bližnje osnovne šole OŠ Riharda Jakopiča. Med fotografskimi razstavami je 
bila iz arhitekturnega in domoznanskega vidika zelo zanimiva razstava Cirila Velkovrha 
»Cerkve v Ljubljani«. Gostili smo tudi razstavo o slovenskih znanstvenicah »Doktorice 
računalništva in informatike« 
 
Predavanja 
V potopisnih predavanjih smo obiskali skoraj vse celine. Posebej omenjamo predavanje  
Toneta Obadiča: »Newyorške zgodbe«, Janeza Matosa  in Petre Holz: »Svet, ki izginja: 
desetmesečna avantura po Indiji in Indoneziji« in  Janeza Mihovca: »Maroko«. 
Priredili smo več predavanj s poljudnoznanstveno tematiko: cikel treh predavanj o osebni 
rasti je pripravil Marko Muhič, tri predavanja »Spomladanske zdravilne zeli« Metke Maček, 
predavanje o refleksni masaži Helene Bizjak in »Manj znani dejavniki, ki vplivajo na naše 
zdravje« Brede Mohorič. O new age religioznosti je predavala sociologinja dr. Tina Ban, o 
športnem plezanju je spregovoril športni plezalec Matjaž Jeran, o »Varnosti na morju« pa  
navtik Igor Orlov.  
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Predstavitve knjig, literarne prireditve 
Predstavili smo knjigo Lidije Maričič: »Nekdo te mora imeti rad«, kjer opisuje svoj boj z 
shizofrenijo. Knjigo D. Božička: »Nova priložnost«, v kateri opisuje svojo pot okrevanja po 
hudi možganski poškodbi. Med literarne prireditve lahko štejemo tudi zanimivo predstavo-
razstavo Branka Baćovića: »Transformation art«, recitala poezije v več jezikih, ob odlični 
glasbeni spremljavi, v ambientu razstave Baćovićevih fotografij-ilustracij.  
 
Delavnice 
Kolegica Mateja Mugerle je vodila  delavnico Tehnik sproščanja, Helena Bizjak pa delavnico 
refleksne masaže. 
 
Dejavnosti za otroke:  
 
Beremo z Galom 
Edinstvena dejavnost, ki poteka z  izšolanim terapevtskim psom. Otrokom se najprej pove 
ljudska pravljica, ki ji sledijo aktivnosti z izšolanim terapevtskim psom. Vpeljevanje psa na 
ure pravljic je pri naših mladih obiskovalcih naletelo na izredno pozitiven odziv in je 
zanimanje tako veliko, da so potrebne predhodne prijave. Otrokom, ki so imeli strah pred psi, 
pa je Gal pomagal, da so se strahov znebili. Bralno urico z Galom izvaja zunanja sodelavka, 
ki je specializantka otroške psihiatrije in ima šolanega terapevtskega psa. Pravljica z Galom 
se izvaja 1 x tedensko v Knjižnici Gameljne.  
 
Kinološke urice 
Za vse ljubitelje psov 1x mesečno prirejamo »Kinološke urice«.  Namen je seznaniti otroke s 
kinologijo, kinološko kulturo ( izbira pravilne pasme, različni vedenjski vzorci v odnosu človek 
- otrok - pes, največkrat s pomočjo ustrezne kratke zgodbice), predstaviti različne pasme 
psov in pokazati in opozoriti mlade bralce na pomembnost pravočasnega prebiranja 
kinološke literature iz kinološkega kotička Knjižnice Šiška. Otroci si knjige tudi ogledajo in si 
jih lahko izposodijo na dom. Kinološko urici vodi knjižničarka, ki se v prostem času ukvarja s 
kinologijo. 
 
Pravljice v angleškem jeziku in Pravljice v italijanskem jeziku 
Za vse tujce, ki slovenščine ne razumejo in za vse tiste otroke, ki se radi preizkušajo v 
razumevanju tujih jezikov, prirejamo »Pravljico v angleškem oz. v italijanskem jeziku«. Poleg 
pravljice se udeleženci seznanijo tudi s kulturo, kulinariko, mitologijo izbrane dežele.  
Potekajo 1x mesečno in imajo stalni krog obiskovalcev. Angleško pravljico vodi učiteljica 
angleščine na eni od ljubljanskih OŠ, italijansko pravljico vodi Italijanka, ki že 10 let živi v 
Ljubljani in je  profesorica angleškega in nemškega jezika, tako da je strokovnost pri izvedbi 
obeh pravljic zagotovljena. Obiskujejo jih tako otroci kot odrasli. 
 
Kako si sam poiščem knjigo? 
Računalniška delavnica pri kateri se otroci seznanijo z osnovami kataloga Cobiss, naučijo se 
poiskati knjižnično gradivo po različnih parametrih v računalniškem katalogu, seznanijo se s  
z Univerzalno decimalno klasifikacijo (UDK) – sistem postavitve gradiva v knjižnici. 
Dejavnost se izvaja tedensko individualno oz. v manjših skupinah. 
 
Ustvarjalne delavnice 
Ustvarjalne delavnice so namenjene vsem, ki imajo radi ročne spretnosti in ustvarjalnost. 
Ustvarjamo najrazličnejše izdelke, ki so uporabni oz. dekorativni. Tema delavnice je 
največkrat vezana na letni čas ali bližnji praznik oz. običaj, delavnice so pri naših 
obiskovalcih zelo priljubljene. Ker je število obiskovalcev na njih omejeno, so potrebne 
predhodne prijave. Zelo radi jih obiskujejo tudi odrasli, izvajajo jih knjižničarke same. 
 
Ure pravljic 
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Dejavnost, ki je namenjena našim najmlajšim uporabnikom. Namen je otroke navdušiti za: 
poslušanje pravljic ( literaturo ), obiskovanje knjižnice, izposojo gradiva na dom...Pravljice 
skrbno izbiramo in so vezane na letni čas, na bližnje praznike, na kakšen poseben dogodek, 
ki se je zgodil v tistem času. Po pravljici urico popestrimo z dodatnimi dejavnostmi, kot so: 
kratka ustvarjalna delavnica, likovna delavnica, pesmica. Ure pravljic izvajajo knjižničarke in 
so že dobro vpeljana dejavnost, ki se izvaja že vrsto let. 
 
Malčkova bralna značka 
Malčkovo bralno značko že petnajstič organiziramo za  predšolske otroke in otroke prvih 
razredov. Njen namen je spodbujanje in razvijanje bralne kulture pri najmlajših bralcih. S to 
dejavnostjo želimo spodbuditi družinsko branje, vzgajati otroke k  ljubezni do  knjig in 
posledično obiskovanja knjižnice, spodbujanje otrokovih retoričnih sposobnosti,  spodbujanje 
otrokove domišljije. V »Malčkovo bralno značko« se vključijo vrtci in šole prostovoljno.  Starši 
jim doma preberejo dve pravljici in eno pesmico, ki jih otroci obnovijo v vrtcu  oz. šoli svojim 
vzgojiteljicam oz. učiteljicam. Na koncu šolskega leta jih povabimo v knjižnico oz. jim 
pripravimo zaključno prireditev. Za uspešno opravljeno značko dobijo priznanje, v letu 2009 
je priznanje dobilo 1105 otrok iz  57 skupin. 
 
 
Potujoča knjižnica 
 
Potujoča knjižnica s svojim vozilom (bibliobus) obiskuje 44 postajališč:  
40 vasi, 2 zapora, 1 dom za upokojence in zavod za rehabilitacijo invalidov – Soča. V letu 
2009 se je v enoto vpisalo 178 novih članov, 1.536 aktivnih članov nas je obiskalo 8.032 krat 
in si izposodilo 61.191 enot gradiva. 
 
Delavci Potujoče knjižnice so se v okviru strokovne ekskurzije seznanili z delom potujočih 
knjižnic na Madžarskem (knjižnica v Najkanjiži in Ervin Szabo v Budimpešti). Aktivno smo 
sodelovali pri predstavitvi projekta » knjižnice v zaporih« . V okviru sodelovanja s finskimi 
kolegi nas je obiskal njihov cyber-bus.  
 
Ob 35 – letnici delovanja ljubljanske Potujoče knjižnice smo pripravili dokumentarno razstavo 
v Institutu za rehabilitacijo invalidov Soča in svečano otvoritev novega postajališča Potujoče 
knjižnice na tej lokaciji. 
 
Dejavnosti za otroke: 
 
V sklopu sodelovanja z vrtci je Potujoča knjižnica pripravila osem predstavitev bibliobusa. 
Obiskalo nas je 150 cicibanov, osem pravljičnih ur pa smo imeli še za 120 otrok. Študentom 
bibliotekarstva smo nudili mentorsko pomoč,  delo na terenu (v bibliobusu) pa smo predstavili 
tudi prostovoljcem. 
 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
Dejavnosti za odrasle: 
 
Philologos  
Cikel pogovornih večerov se je v SLK začel leta 2005. V letu 2009 je bil posvečen temam s 
področja likovne umetnosti in je obsegal 9 pogovornih večerov, izmed katerih so nekateri 
vključevali tudi projekcije in predstavitve. Večerov se je udeleževal relativno stalen in dokaj 
zaprt krog obiskovalcev, pogovori pa so potekali na akademskem nivoju izmenjave mnenj, ki 
sta jo vpeljala vsakič po dva referenta s krajšimi predavanji. Večere je v sodelovanju s SLK 
pripravljalo društvo KUD Logos, ki pa žal ni želelo sodelovanja ohraniti tudi v letu 2010, 
čeprav je že bil pripravljen program sodelovanja v okviru Svetovne prestolnice knjige. 
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Prireditev ob 200. obletnici rojstva Charlesa Darwina v februarju 2009 je bila odmevna, 
zasnovana je bila kot praznovanje rojstnega dne z odprtjem razstave Maje Šubic in 
gostujoče razstave Darwin now ter debatnim večerom v angleškem jeziku. Dejavnosti je 
dopolnjevala tudi izdaja posebne priložnostne znamke in pisemske ovojnice. 
 
Slovesna podelitev enajstih zvezkov Iconothece Valvasoriane v prostorih velike čitalnice 
septembra 2009 je vključevala predstavitev tega Valvasorjevega dragocenega dela, ki jo je 
pripravil dr. Lojze Gostiša, idejni oče projekta izdaje tovrstnih faksimiliranih del Fundacije 
Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Predavanje z 
diapozitivi je osvetlilo tudi nastajanje Dizmovega kodeksa, Spominske knjige ljubljanske 
plemiške družbe sv. Dizma, ki jo je knjižnici prav tako poklonila omenjena fundacija. 
Prireditev je poleg predaje darilnih in zahvalnih listin vključevala tudi priložnostno razstavo 
vseh podarjenih natisov. 
 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
Svoj izvor ima Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v Pionirski knjižnici, ki je 
kmalu po ustanovitvi leta1948, postala vodilna strokovna ustanova na področju mladinskega 
knjižničarstva in estetske vzgoje mladih v Sloveniji. 
 
Poleg rednega dela (skrb za arhiv knjig in periodike za otroke in mladino, skrb za zbirko 
strokovnega študijskega gradiva, vodenja strokovnih sred, sodelovanje z domačimi in 
mednarodnimi organizacijami in projekti idr.) vodi ali pripravlja še vrsto projektov: 
- Nova postavitev leposlovja na oddelku za otroke in mladino, testna postavitev v KOŽ. 
- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. 
- Strokovne srede, izobraževanje mladinskih knjižničarjev iz vse Slovenije in zamejstva.  
‐ Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz. 
‐ Moja najljubša knjiga, po izboru mladih bralcev. 
‐ Dnevi evropske kulturne dediščine, sodelovanje v nacionalnem projektu, ki ga vodi Zavod 

za varstvo naravne in kulturne dediščine.   
‐ Koordinacija na področju bralne kulture, v projektih na Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu 

za šolstvo in šport, na Javni agenciji RS za knjigo. 
‐ Sodelovanje v projektu »Kulturna zavest in izražanje«, ki ga vodi Pedagoška fakulteta 

Koper. 
‐ Sodelovanje pri Festivalu za tretje življenjsko obdobje: strokovna žirija za literarna dela 

otrok, okrogla miza o kulturi starejših, prireditev Knjižna čajanka. 
‐ Sodelovanje z založbo Mladinska knjiga pri izboru naslovov za sejem otroških knjig 

Bologna po Bologni. 
‐ Izvajanje Knjižnih čajank v sodelovanju s knjigarnami Mladinska knjiga. 
‐ Izvajanje projekta Mala knjižnica. 
‐ V pripravi pa je tudi izvajanje interaktivnih modelov za otroke v knjižnici v okviru svetovne 

prestolnice knjige. 
 
 
Center za vseživljenjsko učenje 
 

Borza znanja (BZ) 
Borza znanja Ljubljana je osrednja Borza znanja v Sloveniji in skrbi za koordinacijo devetih 
slovenskih Borz znanja. V l. 2009 smo v okolje, v katerem deluje Osrednja Borza znanja 
Ljubljana, vnesli nove, aktualne vsebine, po katerih so borzni iskalci znanj sami povpraševali, 
ponudnikom znanj pa smo omogočili, da je njihovo 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 in 
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to dokazujejo skupine ljudi, ki precej svojega prostega časa kakovostno preživijo na 
predavanjih in delavnicah Borze znanja in tako utrjuje ter nadgrajuje obstoječe znanje, s tem 
pridobivajo nova znanja, o katerih se danes zelo veliko govori in so velika nujnost. V mesecu 
aprilu sta se mreži Borze znanja priključili dve novi – Borza znanja Postojna s sedežem na 
Ljudski univerzi Postojna in Borza znanja Nova Gorica s sedežem na Ljudski univerzi Nova 
gorica.  
 
V okviru nalog koordinacije Mreže BZ redno svetujemo zaposlenim v ostalih borzah, jih 
seznanjamo z novostmi na področju vseživljenjskega učenja, urejamo skupne spletne strani 
Mreže BZ (www.borzaznanja.si), skrbimo za pravilno delovanje skupne spletne aplikacije za 
spremljanje delovanja Mreže BZ, razna poročila o delovanju Mreže BZ in dvodnevna redna 
letna delovna srečanja. V l. 2009 smo na novo oblikovali zloženko za mrežo slovenskih BZ, 
brošura je v nastajanju. 
 
V letu 2009 smo v ljubljanski Borzi znanja zabeležili 298 novo vpisanih udeležencev, 395 
učnih ponudb in 513 povpraševanj ter 1056 učnih povezav. Med novo vpisanimi udeleženci 
je več žensk (72%). Večina udeležencev prihaja iz širše ljubljanske regije. Največ 
udeležencev se uvršča v starostno skupno od 27 do 49 let (56 %) in v starostno skupino od 
50 do 64 let (20 %).  
 
38 % udeležencev je zaposlenih, manj kot tretjina je šolajoče se populacije (19 %). 
Nezaposlene uporabnike predstavlja 20 % udeležencev. Izobrazbena struktura udeležencev 
je nadpovprečno visoka, saj ima kar 35 % udeležencev vsaj srednješolsko izobrazbo. Najbolj 
iskana, pa tudi ponujana, so bila jezikovna znanja. Sledijo likovna umetnost, glasba in pa 
ročna dela. Učne storitve so poleg individualnih uporabnikov iskale tudi institucije, 
organizacije, društva in druge pravne osebe.  
 
 
Organizirali smo 23 delavnic (190 udeležencev), 30 predstavitev (368 udeležencev) in 22 
razstav izdelkov članov BZ. Borza znanja je organizirala tudi štiri predavanja, tri gledališke 
predstavitve in eno potopisno predavanja s plesnim nastopom.  
 
V aprilu smo organizirali dogodek »Združeni v različnost«, kjer so se na 5 prireditvah s 120 
nastopajočimi predstavile srbska, muslimanska, hrvaška in makedonska etnična skupina. V 
maju nas je  v okviru dogodka »O Zambiji iz prve roke« obiskal misijonar pater Miha 
Drevenšek z glasbeno skupino Icengalo iz Zambije v septembru pa smo v sodelovanju z 
KUD-om Mladost organizirali »srbske dneve«. 
 

Središče za samostojno učenje (SSU) 
Središče za samostojno učenje je v letu 2009 imelo 324 udeležencev, ki so se aktivno 
samostojno učili. Skupaj so Središče obiskali 3.843-krat, kar je za 6,3 % več kot leto prej 
(3.616 obiskov v letu 2008). Udeleženci so se v Središču učili 8.591,25 ur, kar je v primerjavi 
z letom 2008 za 6,1 % več (8.095,5 ur v letu 2008). Povečan obisk in število ur 
samostojnega učenja smo dosegli z obogateno dejavnostjo Središča.  
 
V letu 2009 smo začeli z izvajanjem brezplačnih, enodnevnih delavnic računalniškega 
opismenjevanja, z naslovom Prvi digi koraki. Delavnice so namenjene starejšim, 
računalniškim začetnikom, ki se učijo osnov uporabe tipkovnice, miške, ustvarjanja map, 
priprave enostavnega dokumenta in oblikovanja besedila, interneta in elektronske pošte ter 
enostavne obdelave fotografij, ki jih prenesemo z digitalnega fotoaparata. V avgustu in 
decembru smo izvedli tudi tridnevni različici delavnice, Poletne in Zimske prve digi korake.  
 
Izvajati smo začeli tudi jezikovne delavnice, ki so namenjene vsem, ki želijo osvojiti, obnoviti 
ali nadgraditi znanje tujega jezika. V prvem polletju so bile to delavnice španskega jezika z 
naslovom ¿Asi?, jeseni pa smo začeli z izvajanjem delavnic angleškega jezika z naslovom 
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Step by Step (English for beginners). Delavnice dajejo dodatno vrednost tudi knjižnici, saj 
veliko udeležencev pred udeležbo na delavnici ni bilo članov knjižice, ob prijavi na delavnico 
pa se je večina vpisala v knjižnico. Vse delavnice so zastavljene tako, da udeležence 
navajamo na samostojno učenje oz. jih učimo, kako se učiti. Večina udeležencev delavnic 
nadaljuje svoje učenje v Središču.  
 
Mesečno izbiramo udeleženca/ko meseca, ki se je v določenem obdobju učil/a največje 
število ur, in ga/jo nagradimo z blokom in pisalom, prav tako mesečno razpisujemo uganko, 
kjer izžrebanec prejme knjižno nagrado.  
 
V letu 2009 smo začeli pripravljati spletni časopis OSU (projekt Organizirano samostojno 
učenje), ki izide trikrat letno (v aprilu, avgustu in decembru). V njem objavljamo novosti v 
našem Središču in izkušnje naših udeležencev.  
 
Redno skrbimo tudi za promocijo organiziranega samostojnega učenja. Najpogosteje 
samostojno učenje predstavljamo skupinam na obisku v knjižnici. V letu 2009 smo Središče 
predstavili 368 obiskovalcem (30 skupinam). Na lokalni ravni smo sodelovali z Zavodom RS 
za zaposlovanje, Zavodom Moja Soseska in British Councilom.  
 
V okviru nalog koordinacije redno svetujemo zaposlenim v ostalih središčih, jih seznanjamo z 
novostmi na področju vseživljenjskega učenja, gradiv za samostojno učenje, urejamo skupne 
spletne strani Mreže SSU (http://ssu.acs.si), skrbimo za pravilno delovanje skupne spletne 
aplikacije za spremljanje delovanja Mreže SSU in pripravljamo vsebine za teme meseca ter 
razna poročila o delovanju Mreže SSU. Redno tudi sodelujemo z Andragoškim centrom RS 
in Ministrstvom za šolstvo in šport, ki evalvacije o delovanju Mreže SSU uporablja za 
razmestitev finančnih sredstev.  
 

Središče za mlade 
V Središče za mlade smo v letu 2009 kot del Ljubljanske mreže infotočk (L´mit), z 
Infocentrom ŠKUC, koordinatorjem mreže, organizirali 9 ustvarjalnih delavnic, sodelovali pri 
natečaju »Kaj me osreči« in v sodelovanju z ostalim članicami mreže oblikovali prenovljen 
koncept informiranja mladih. V sodelovanju z društvom popotnikov Lama smo organizirali 8 
zelo dobro obiskanih potopisnih predavanj. Mladim smo se približali s predavanji z naslovi: 
Sprejemanje različnosti v partnerskih odnosih, Kako si vzeti čas zase?, Suvereno nastopanje 
v javnosti, Kako oblikovati zanimivo prezentacijo?, ki smo jih organizirali v sodelovanju s 
skupino Free4U. 
 

Borza dela (BD) 
Borza dela poleg svoje stalne dejavnosti, dela z uporabniki, izvaja koordinacijo Nacionalnega 
projekta javnih del servisa BD. V Sloveniji  smo ustanovili in koordiniramo dva servisa BD: v 
Mariborski knjižnici Maribor in v Knjižnici Velenje, kjer sta v projektu zaposleni ena oseba v 
Mariborski knjižnici in ena oseba v Knjižnici Velenje. V oktobru 2009 smo se uspešno prijavili 
na Nacionalni projekt javnih del za leto 2010  in pridobili sredstva, s katerimi s projektom 
nadaljujemo v enakem obsegu in  z nižjimi stroški za knjižnico. 
 
Na lokalni ravni  sodelujemo z Zaposlitvenim kotičkom v CIPS-u, z Zavodom Papilot v 
projektu izobraževanja dolgotrajno brezposelnih oseb, ZRSZZ Območna enota Ljubljana 
Urad za delo v projektu zaposlovanja invalidov. Organiziramo vodene predstavitve servisov 
MKL in enote Knjižnice Otona Župančiča ter tako pridobivamo nove člane knjižnice in 
servisov. 
 
Na mednarodni ravni sodelujemo v projektu Academia ZRSZZ. BD je sodelovala v projektu 
EASY z delavnico Razgovor pri delodajalcu, ki jo je izvedla v Tednu vseživljenjskega učenja  
in predstavitvijo le-te na srečanju partnerjev projekta, ki ga je MKL gostila od 5. do 7. oktobra 
2009.   
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V letu 2009 smo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci organizirali šest predstavitev in 
predavanj ter štiri izobraževalne tečaje.  Za eno od predavanj smo pridobili sponzorska 
sredstva. Organizirali in samostojno  smo izvedli 18 izobraževalnih delavnic v okviru MKL-ja 
ter s tremi izobraževalnimi delavnicami gostovali v Knjižnici Brežice.  
 
Borza dela aktivno sodeluje s Središčem za samostojno učenje, Borzo znanja, Točko 
vseživljenjskega učenja in ostalimi enotami Mestne Knjižnice ter tako posreduje celovito 
ponudbo vsem uporabnikom.  
 
V letu 2009 smo obiskali 4 module programa Karierni coach, v Glotta Novi in 4 dnevno 
izobraževanje v okviru projekta EASY. S tem znanjem smo nadgradili delavnice in jim dodali 
dodano vrednost.  
 

Točka vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Točke vseživljenjskega učenja, v Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Bežigrad, Knjižnici 
Šiška in Knjižnici Otona Župančiča / Knjižnici Nove Poljane, so namenjene vsem članom 
knjižnic, še posebej pa mladim, brezposelnim, šibkejšim skupinam, zaposlenim in starejšim 
občanom. Zagotavljajo večjo vključenost ranljivih skupin prebivalstva v različne oblike učenja 
ter zagotavljajo informiranost o možnostih učenja in prednostih, ki jih le to prinaša.  
 
Na točkah vseživljenjskega učenja je bila udeležencem pri učenju tujih jezikov in pridobivanju 
računalniških znanj na voljo pomoč mentorice.  
 
Poleg mentorstva so bila organizirana tudi različna predavanja in tečaji: 
 
V Knjižnici Jožeta Mazovca je potekal začetni in nadaljevalni tečaj angleščine za starejše in 
likovno kreativne delavnice: slikanje na svilo, izdelava knjižnih kazal, nakita, velikonočnih 
pirhov, lovilcev sanj, slikanje na tekstil, cvetna tihožitja. 
 
V Knjižnici Bežigrad so bili organizirani tečaji klekljanja ter italijanščine in španščine, 
namenjeni starejšim udeležencem.    
 
V Knjižnici Šiška je bil največji poudarek na potopisnih predavanjih: Po sledeh Alkimista, 
Egipt, V deželi Majev, Vietnam in Kambodža, Mongolija, Od Vardarja pa do Triglava, Indija in 
Indonezija, Uganda, Jemen, Dežela Inkov in najlepši biseri Južne Amerike, Po Darwinovih 
poteh – Galapagos, Potepanje po severni Španiji,  Maroko,  Karibski otoki. 
 
V Knjižnici Nove Poljane je bila organizirana delavnica o poslovnem oblačenju in tečaj 
klekljanja za starejše. 
 

5 IZOBRAŽEVANJE 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju izobraževanja 
 
Izobraževanje uporabnikov 
 
Ker je izobraževanje uporabnikov eno izmed glavnih poslanstev splošnih knjižnic, Mestna 
knjižnica Ljubljana omogoča in zagotavlja neformalno izobraževanje in priložnostno učenje 
vsem starostnim strukturam obiskovalcev, kot podporo procesom vseživljenjskega učenja, z 
namenom dviga informacijske pismenosti ter nenazadnje tudi zaradi premagovanja 
izključenosti t.i. ranljivih skupin. 
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Načini izobraževanja se spreminjajo, knjižnice pa so tisti družbeni paradni konji, ki se tega 
dobro zavedajo, zato svojim uporabnikom nudimo in jih učimo uporabljati tudi nove metode 
izobraževanja (e-učenje in učenje na daljavo) ter jih s tem spodbujamo pri 
samoizobraževanju in uporabi gradiv Mestne knjižnice Ljubljana. 
 
Poleg tečajev in delavnic, ki jih organizirajo posamezne knjižnice in jih nemalokrat vodijo 
zaposleni, nosi pri izobraževanju v Mestni knjižnici Ljubljana velik delež Center za 
vseživljenjsko učenje s Točkami vseživljenjskega učenja, Središčem za samostojno učenje, 
Borzo znanja in Borzo dela. 
 
Izobraževanje zaposlenih in izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in študentov 
bibliotekarstva 
 
V letu 2009 se je v MKL izobraževalo 128 zaposlenih v skupnem številu 1983 ur (tečaji, 
delavnice, strokovna posvetovanja). V sklopu mednarodnega projekta Easy je potekalo 
izobraževanje izobraževalcev, ki izvajajo neformalno izobraževanje in priložnostno učenje 
uporabnikov ter coaching, kar je bil sploh prvi stik knjižničarjev s to novo metodo 
izobraževanja. 
 
Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,50 % celotnega proračuna, kar je v 
skladu z IFLA smernicami, ki priporočajo višino sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje 
zaposlenih med 0,5 in 1 % celotnega letnega proračuna knjižnice.1 
 
Izvedli smo interno izobraževanja v načrtovanem obsegu, nekatere vsebine smo spremenili 
glede na nove potrebe knjižnice. 
 
S strokovnimi sredami v prvi vrsti širimo znanja s področja mladinske književnosti in 
knjižničarstva med ostale mladinske in šolske  knjižničarje.. Z organizacijo izobraževanj za 
knjižničarje osrednjeslovenske regije še dodatno vzpodbujamo uvajanje novosti in razvoj v 
knjižnicah regije. Mentorski program za študente  smo izvajali v skladu z Mentorskim 
programom MKL. 
 
V okviru usposabljanja prostovoljcev, ki sodelujejo v MKL, so mentorji organizirali 
predstavitve dejavnosti v knjižnici, obisk služb in servisov ter usposabljanje za uporabo 
COBISSa in e-virov, ki jih nudi knjižnica. 
 

5.1 Izobraževanje uporabnikov 
 

Krajevna 
knjižnica 

Izobraževanje uporabnikov 
mladina odrasli SKUPAJ 

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 
KB 94 1107 6 62 100 1169 
KJM 430 4073 408 1481 838 5554 
KOZ 380 2342 176 1308 556 3650 
KPV 194 2875 53 76 239 2984 
KŠ 189 2092 132 396 321 2488 
SK 4 22 14 110 18 132 
Potujoča k. 16 270 19 250 35 520 

SKUPAJ 1307 12781 808 3683 2107 16497 
 
                                                 
1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 
62 – 63. 
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Za odrasle: 
 

Dogodek Število izobraževanj 
Bibliopedagoško delo  241 
Računalniško opismenjevanje  147 
Tečaji  218 
Izobraževalne delavnice  62 
Strokovne konference in simpoziji 1 
Samostojno učenje  5270 
SKUPAJ 5939 

 
PRILOGA 10: Število izobraževanj za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 

Za otroke: 
 

Dogodek Število izobraževanj 
Bibliopedagoško delo  718 
Računalniško opismenjevanje  230 
Tečaji  9 
Izobraževalne delavnice  21 
SKUPAJ 978 

 
PRILOGA 11: Število izobraževanj za otroke po krajevnih knjižnicah 
 

5.2 Izobraževanje zaposlenih  
 

 
Izobraževanja 

knjižničarji prostovoljci SKUPAJ 
št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 

MKL 1983 128 820 21 2803 149 
 
Eksterna izobraževanja 
 
Tečajev v IBC NUK se je udeležilo 61 knjižničarjev, tečajev na IZUM-u pa 17.  
Zaposleni v knjižnici so se udeležili še računalniškega, kadrovsko-pravnega in 
računovodskega izobraževanja ter izobraževanja s področja vodenja. 
Usposabljali smo se za požarno varnost  ter prvo pomoč na delovnem mestu (4) na Zavodu 
za varstvo pri delu. 
Vodja Borze dela se je vključila v izobraževalni program Karierni coach v Centru za novo 
znanje Glotta Nova in zaključila 4 module izobraževanja, oddala seminarsko nalogo na temo 
Kariera iz strasti in seminarsko nalogo Iščem službo.  
V aprilu 2009 je v okviru mednarodnega projekta Easy (Easy to join education - Inclusion for 
all!) Glotta Nova izvedla štiri dnevno izobraževanje izobraževalcev (pritegnili smo še mrežo 
TVŽU, ki jih koordinira MKL). V projektu je bil kot nadgradnja train the trainers izpeljan tudi 
štiri dnevni program coachinga (z zunanjo izvajalko). 
Udeležili so se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj 
(posvetovanje sekcije za splošne knjižnice »Knjižnice in učenje za vse življenje«, 
posvetovanje Bralnega društva Slovenije, simpozij revije Otrok in knjiga »Oko besede«, 
posvetovanje »Knjižnica – igrišče znanja in zabave«, simpozij Bralne značke, mednarodni 
simpozij Sveta Evrope, domoznanski festival Domfest, konferenca COBISS, evropska 
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konferenca o branju na Portugalskem, satelitska konferenca IFLA v Italiji, strokovno srečanje 
čeških splošnih knjižnic), največkrat z referati in predstavitvami. 
Obiskali smo sejem otroških knjig v Bologni, sejem knjig Frankfurt po Frankfurtu in Slovenski 
knjižni sejem (tudi z aktivno udeležbo na okroglih mizah). 
 
Interna izobraževanja 
 
Izobraževanje za uporabo dinamičnega upravljalnika vsebin Joomla in urejanje spletne strani 
MKL je bil organiziran v dveh sklopih. Za potrebe izobraževanj je bila pripravljena testna 
baza, ki je bila strukturno in vsebinsko identična delujoči spletni strani. Prvi sklop je potekal 
20.4.2009. Sodelujoči so se seznanili z elementi dinamičnega upravljalnika vsebin, izveden 
je bil pregled strukture in gradnikov spletne strani, izvedeni so bil praktičen primeri dodajanja 
in spreminjanja statičnih in dinamičnih vsebin. V času med prvim in drugim izobraževanjem 
so bili sodelujoči pozvani k vnašanju vsebin v testno bazo. Drugi sklop je potekal 8.5.2009. 
Izveden je bil pregled vnesenih vsebin v testno bazo. 
Izvajali smo interna izobraževanja: združevanje baz podatkov o članih, serijske publikacije - 
kontrola dotoka, vaje iz katalogizacije, elektronske knjige in bralniki. 
 

5.3 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in študentov bibliotekarstva 
 
Strokovne srede, izobraževanje šolskih in mladinskih knjižničarjev na nacionalni ravni v letu 
2009 
 
Svoj izvor imajo strokovne srede v temeljnem prizadevanju Pionirske po nenehnem 
izpopolnjevanju svojih knjižničarjev in širjenju pridobljenega znanja med ostale mladinske 
knjižničarje. Prvi strokovni seminar je Pionirska pripravila leta 1956, redna oblika 
izobraževanja za mladinske knjižničarje splošnih in šolskih knjižnic pa poteka od leta 1972 
vsako drugo sredo v mesecu (od tod ime). Teme v letu 2009: 
- 14. januar: Naša medkulturnost doma, v zamejstvu in v drugih v evropskih državah. 
- 11. februar: Inovativnost in kreativnost v mladinskih knjižnicah (primeri dobre prakse v 

slovenskih šolskih in splošnih knjižnicah). 
- 11. marec: Literarna ustvarjalnost otrok in mladine, šolska glasila in založniki. 
- 08. april : Simpozij o Saši Vegri ob njenem življenjskem jubileju. 
- 13. maj: Strokovna sreda oz. majski izlet z ogledom Knjižnice Šiška in Knjižnice 

Medvode. 
- 14. oktober: Predstavitev 4. cikla MEGA kviza za šolsko leto 2009/2010. 
- 11. november: Pogled na drugo stran: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. 
- 9. december: "Zakaj vse te besede": predstavitev nove pesniške antologije Naročje 

Kamenčkov avtorice Saše Vegri,  ki je nastala na pobudo Pionirske.  
Vsake srede se je udeležilo povprečno 70 udeležencev (skupaj torej 560). 
 
Za knjižničarje osrednjeslovenske regije smo pripravili: 
- Individualna izobraževanja knjižničarjev regije za uporabo opreme za digitalizacijo 

magnetnih video zapisov. 
- V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili 

predstavitev portala Kamra, ki smo jo izvedli skupaj s koordinatorko posebnih nalog OOK 
v NUK-u in delavnico »Organizacija dogodkov in prireditev« ki jo je izvedla muzejska 
svetovalka iz Muzeja in galerij mesta Ljubljana. 

 
Različne predstavitve in izobraževanja: 
- Predstavitev Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo študentom 

primerjalne književnosti na FF in študentom Pedagoške fakultete.  
- Predstavitev priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig Pogled na drugo stran na 

Filozofski fakulteti.  
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- Izobraževanje mentorjev za projekt Branje za znanje in branje za zabavo s predavanjem 
in delavnico na Andragoškem centru Slovenije.  

- Predstavitev Pionirske in mladinskega oddelka ter sekcije IBBY nizozemski pisateljici M. 
Hoff. 

- Priprava in organizacija okrogle mize z naslovom »Elektronske knjige in bralniki v splošni 
knjižnici« v Knjižnici Bežigrad. 

 
Maja 2009 so bili na praksi v MKL študentje bibliotekarstva in študentka FDV. Program 
prakse je prvenstveno potekal v KB in v KOŽ; praktikanti so obiskali vse večje enote MKL. 
Tovrstno povezovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo pri 
Filozofski fakulteti v Ljubljani načrtujemo tudi v prihodnje. 
V mesecu novembru je na Borzi znanja opravljala obvezno prakso študentka 4. letnika 
pedagogike in andragogike, kjer je pobližje spoznala dejavnost neformalnega izobraževanja 
na Osrednji Borzi znanja v KOŽ, njene servise ter delo v Mestni knjižnici Ljubljana.  
Mentorski program smo izvajali za osem študentov. 
 

5.4 Mentorstvo in prostovoljstvo 
 
Pripravljen je bil Pravilnik o prostovoljskem delu in usposabljanju na delovnem mestu, ki na 
ravni MKL ureja uvajanje v delo novo zaposlenih delavcev, študentov na študijski praksi, 
prostovoljcev in delo njihovih mentorjev. Pravilnik obsega vse potrebne dokumente: dogovor 
o prostovoljnem delu, evidenco mentorskih ur, podatke o prostovoljcu, vprašalnik za 
prostovoljce, program usposabljanja, pogodbo o mentorskem delu ter seznam mentorjev v 
MKL. Pravilnik je sprejela direktorica po potrditvi na strokovnem kolegiju MKL. Knjižničarji, ki 
so mentorji prostovoljcem v svojih enotah, so poenoten program dobro sprejeli. V mentorski 
program so bili vključeni novo zaposleni in prostovoljci, ki so opravljali delo v različnih enotah 
MKL, večinoma z namenom pristopiti k strokovnemu izpitu. Nekateri prostovoljci so že 
uspešno opravili strokovni izpit, ostali pa nameravajo pristopiti jeseni. Knjižnica sodeluje z 
Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in tako deluje kot partner v poklicni 
rehabilitaciji za dva rehabilitanta. 
 
Kandidati za prostovoljno delo prihajajo k nam po lastni iniciativi, nekatere napoti Zavod za 
zaposlovanje in pri nas opravljajo usposabljanje na delovnem mestu. Delo s prostovoljci 
obsega izobraževanje, praktično spoznavanje z delom v knjižnici ter specifične naloge 
posameznih oddelkov in servisov. V letu 2009 je v MKL sodelovalo skupno 19 prostovoljcev. 
 

6 DOMOZNANSKA DEJAVNOST 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti: 
 
V Slovanski knjižnici je leto 2009 minilo v znamenju nove sistemizacije MKL (junij 2009), ki je 
Slovansko knjižnico umestila v okvir Službe za delo z uporabniki in posebne zbirke kot 
Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke. V začetku septembra je sledila 
kadrovska sprememba, dotedanja vodja knjižnice Mateja Komel Snoj je zamenjala delovno 
mesto, nadomestila jo je Teja Zorko. 
 
Center za domoznanstvo je torej začel z delovanjem v zadnjem četrtletju 2009 – v prvem 
delu leta 2009 so domoznanski oddelki v posameznih OE še delovali samostojno. V nekaj 
mesecih ni bilo mogoče izvesti vseh domoznanskih načrtov, ki smo jih pripravili v planu za 
celo leto 2009, smo pa postavili temelje za njihovo izvedbo. Vodstvo MKL je menilo, da je še 
pred fizično združitvijo domoznanskih zbirk OE potrebno pripraviti teoretične osnove 
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delovanja domoznanske dejavnosti, zato smo združevanje zbirk prestavili na začetek leta 
2010, kakor tudi s tem povezano izgradnjo novih domoznanskih zbirk. 
 
Veliko dela smo vložili v pripravljanje pogojev za nadaljnje delo: 
 
- Prva naloga je bila pripraviti dokument Organiziranost domoznanske dejavnosti v SLK, ki 

je določil osnovne smernice delovanja in konkretne delovne naloge za zaposlene. 
Dokument je bil dokončan novembra 2009 in sprejet na kolegiju MKL, v letu 2010 pa še 
čaka na sprejetje sveta MKL.  

- Na novo smo zastavili plan prireditvenih dejavnosti z večjim težiščem na domoznanskih 
prireditvah in predstavitvijo tudi v virtualnem okolju.  

- Pripravili smo program zaposlitve za eno osebo preko javnih del, ki obsega tudi pomoč 
pri formiranju novih domoznanskih zbirk.  

- Izvedli smo sestanek kolektiva z direktorico MKL, da bi razrešili nejasnosti in začetne 
dileme pri delovanju Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke.  

- Začeli smo z izdelavo elektronskega domoznanskega kataloga, ki se bo v letu 2010 
vključil v domoznansko spletno podstran kot eden od njenih sestavnih delov.  

- Zastavili smo prevetritev nabavne politike knjižnice in načela neformalnega pridobivanja 
gradiv, kar bo omogočilo izgradnjo novih zbirk.  

- Pripravili smo vsebinski načrt sodelovanja s portalom Kamra in že tudi skupaj digitalizirali 
prvi vsebinski sklop domoznanskih vsebin o Pavlu Kunaverju, ki je sedaj tudi v tej obliki 
na voljo uporabnikom. 

- Delno smo nadaljevali s katalogizacijo domoznanskih člankov, kakor je ta potekala v OE 
in tudi v SLK pred ustanovitvijo Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke.  

- Predvsem pa smo skrbeli za spodbudno delovno vzdušje in pozitivne odnose med 
zaposlenimi znotraj Slovanske knjižnice in širše MKL. 

 
Delovanje domoznanskih oddelkov znotraj posameznih OE v letu 2009: 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
 
Zbirka Španski borci, ki predstavlja našo glavno domoznansko dragocenost, je zaenkrat le 
delno dostopna prek spleta in zaradi prostorske stiske, ki ne omogoča njene primerne 
predstavitve tudi ni neposredno na voljo na ogled uporabnikom Veselimo se, da bo v 
naslednjem letu glede na pričakovano prenovo naših prostorov dobila svoje mesto in bo na 
primeren način ter z možnostjo vodene strokovne predstavitve postala dostopnejša za 
uporabnike v fizični obliki, sčasoma pa v celoti tudi v digitalni obliki.  
V minulem letu smo z dogovorom o sodelovanju z Zavodom En knap začeli načrtovati tudi 
zbirko sodobnih scenskih umetnosti s poudarkom na sodobnem plesu. Na podlagi 
originalnega gradiva, ki naj bi se v bodoče digitaliziralo, bo nastajala zbirka, ki ima tudi 
domoznansko vrednost, saj bo v večji meri zajemala posnetke slovenskih avtorjev in 
izvajalcev. 
V Knjižnici Zalog pa je bila tudi v minulem letu stalno na ogled Zbirka mineralov in fosilov. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
V Knjižnici Prežihov Voranc še naprej zbiramo občinska glasila in periodiko s področja mreže 
Knjižnice Prežihov Voranc, prav tako pa domoznansko zbirko gradimo z drobnim tiskom 
omenjenega območja. Zaradi faze preselitve domoznanskega oddelka v Slovansko knjižnico 
periodika ni povsem ažurno vnesena v katalog COBISS, jo pa hranimo in čakamo na proces 
obdelave tega gradiva.  
V poročilu podajamo tudi posamezne dogodke, prireditve in razstave s področja 
domoznanstva za krajevne knjižnice: 
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Razstave s področja domoznanstva: 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Kristina Brenk:  knjižna razstava ob smrti umetnice. 
 
Knjižnica Horjul 
Ob smrti Kristine Brenkove, rojene v Horjulu, smo v občinski vitrini pripravili razstavo o 
pisateljici. Razstavljene so izbrane knjige, ki jih je napisala, prevajala ter jih urejala. 
 
Knjižnica Dobrova 
16. 10. 2009 smo pripravili razstavo »Delo Kristine Brenkove«, pridobili smo tudi njeno 
(verjetno zadnjo) lastnoročno posvetilo za Knjižnico Dobrova. 
 
Knjižnica Ig 
- Ižanci gredo!: razstava o Občini Ig ob občinskem prazniku. 
- Poplave na Ljubljanskem barju: fotografska razstava fotografa in lokalnega turističnega 

vodiča občine Ig Dejana Veraniča. 
- V deželi Koliščarjev: razstava predmetov in slik članov likovne skupine društva Fran 

Govekar na temo Koliščarjev. 
- Ljubljansko barje: fotografska razstava udeležencev foto delavnice krajinska fotografija. 
- Predstavitev monografije Ljubljansko barje. 
 
 

7 PROJEKTI 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
 
V letu 2009 smo izpeljali večino v programu dela načrtovanih projektov, ki so podpirali tudi 
glavna izhodišča Evropskega leta kreativnosti in inovacij. Uspelo nam je zaključiti projekte 
združevanja baz članov in zbirk bibliografskih podatkov, sprejeta sta bila Pravilnik o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL in Strateški načrt MKL 2010-2012. Izvajali 
smo projekte s področja promocije branja in dviga bralne kulture, še posebej smo pripravljali 
projekte za Svetovno prestolnico knjige 2010. 
 
Na različne razpise smo prijavili 19 projektov. Poleg tega smo bili zelo uspešni pri prijavi na 
javni razpis MK za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, na katerem smo prejeli 
najvišji možen obseg sredstev. 
 
Prijave projektov na razpise 
 
- Razpis JAK (KNJIGA-2009) za promocijo branja: prijavljenih šest projektov in potrjeno 

šest projektov. 
- Razpis MK za izbor kulturnih projektov ter projektov nakupa informacijske in 

komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjižnic: prijavljeni trije projekti, potrjen en 
projekt. 

- Razpis MK za sofinanciranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in 
razvoju slovenskega jezika v letu 2010: prijavljen en projekt (še niso znani rezultati 
razpisa). 

- Neposredni razpis MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja 
posebnih nalog OOK za leto 2010: načrt je prejel 100% vseh prijavljenih sredstev. 

- Razpis MVZT za sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij EDUROAM v knjižničnih 
okoljih in javnih raziskovalnih zavodih: prijavljen in potrjen projekt za vse območne enote 
MKL. 
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- Razpis MŠŠ za sofinanciranje promocijskih projektov, ki s svojo vsebino zagotavljajo 
promocijo vzgoje in izobraževanja: prijavljeni so bili trije projekti, vsi so bili zavrnjeni. 

- Razpis MŠŠ za izobraževanje odraslih: uspešno smo prijavili prireditve v Tednu 
vseživljenjskega učenja. 

- Razpis MOL za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2010 in/ali za leta 
od 2010 do 2012 s področja mladinskih aktivnosti: prijavili smo dva projekta (še niso 
znani rezultati razpisa). 

- Razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. 
strokovnih posvetov za potrebe MOL za leto 2010: prijavili smo en projekt (še niso znani 
rezultati razpisa). 

 
Strateški načrt MKL 2010-2012 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Pri oblikovanju strateškega načrta smo izhajali iz Nacionalnega programa za kulturo 2008-
2011 in Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011, pa tudi iz našega 
ustanovitvenega akta. 
Obdobje 2010-2012 bo za delovanje in  razvoj MKL zelo pomembno, saj se bo šele v tem 
času v polni meri uveljavila nova organiziranost knjižnice.  
Zaradi organizacijskih sprememb in vzpostavljanja delovanja knjižnice v letih 2008 in 2009 
smo zamaknili izvajanje strateških ciljev v časovno obdobje 2010-2012, pri tem pa upoštevali  
tudi nekatere dejavnosti, ki so bile izvedene že v letu 2009 in so odločilno vplivale na 
strateške usmeritve in cilje.  
S pripravami SN je delovna skupina pričela jeseni 2008. Pripravljeni so bili štirje dokumenti: 
1. Analiza zunanjih dejavnikov 
2. SWOT analiza notranjih dejavnikov 
3. Poslanstvo 
4. Vizija 
Strokovni kolegij je v mesecu maju 2009 sprejel  strukturo strateškega načrta in osem 
področij delovanja knjižnice: 
1. Razvoj knjižnične mreže 
2. Izvajanje nalog območnosti 
3. Izgradnja in upravljanje knjižnične zbirke 
4. Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
5. Izvajanje domoznanske dejavnosti 
6. Izgradnja digitalne knjižnice 
7. Povezovanje z okoljem in promocija knjižnice 
8. Knjižnica kot učeča se ustanova in nova notranja organiziranost knjižnice 
V naslednji fazi so nosilci strateških področij s svojimi sodelavci v oddelkih in službah ter 
vodji območnih enot oblikovali strateške cilje z ukrepi, aktivnostmi, pričakovanimi učinki in 
kazalniki uspešnosti. Aktivnosti so opremili s časovnimi okviri in nosilci, kar je pomembno za 
pripravo letnih programov dela MKL. V letnih poročilih MKL pa bodo nosilci strateških 
področij, vodje območnih enot in krajevnih knjižnic preverjali doseganje pričakovanih učinkov 
in kazalnikov uspešnosti. 
Doseženi cilji: 
Soglasje k strateškemu načrtu 2010-2012 so dali strokovni kolegij na seji dne 1.10.2009, 
strokovni svet MKL na seji dne 9. 10. 2009 in svet MKL na seji 22. 12. 2009.  
Skladnost strateškega načrta 2010-2012 s plani in programi MOL je Oddelek za kulturo MOL 
potrdil v dopisu z dne 3. 12. 2009. 
 
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL  
 
Poročilo o izvedbi projekta: 
Projekt nove organiziranosti združenih knjižnic smo začeli izvajati takoj po ustanovitvi in ga 
štejemo za najpomembnejši združitveni proces. Zaradi drugih prednostnih nalog ga knjižnica 
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ni uspela izvesti v prvotno predvidenem roku, ki ga je določil ustanovni akt. Razloga za 
zamudo pri oblikovanju sta bila dva: nekajmesečna polna angažiranost vodstva in podpornih 
služb pri uvedbi novega plačnega sistema poleti in jeseni 2008 ter zahtevnost razporejanja 
zaposlenih na novo sistemizirana delovna mesta skupnih strokovnih služb ob nujnosti 
hkratnega zagotavljanja zasedenosti delovnih mest po knjižnicah za ohranitev dosežene 
odprtosti knjižnic tudi v prihodnje. Dejstvo je namreč, da razpolagamo le z določenim 
številom zaposlenih in da bodo nove zaposlitve prej izjema kot pravilo.  
Zasnovo za novo organiziranost so predstavljale obstoječe osrednje in krajevne enote v 
mrežah prejšnjih knjižnic, ki imajo tudi v novi organizaciji pomembno funkcijo, saj 
neposredno komunicirajo z uporabniki in izvajajo informacijske storitve, informacijska 
izobraževanja in prireditve s področja bralne kulture. Zato smo se odločili, da bodo prejšnje 
osrednje knjižnice postale t.i. »območne enote MKL« za območja MOL (Center, Moste, 
Bežigrad, Šiška, Vič), njihove krajevne knjižnice pa bodo ostale v njihovih prvotnih mrežah. 
Ob bok mreži knjižnic smo v MKL postavili dvojne skupne službe: administrativne oziroma 
poslovne (uprava, računovodstvo, pravne in kadrovske zadeve, tehnično vzdrževanje z 
logistiko) in strokovne (nabava, obdelava in zaščita gradiva za zagotavljanje racionalizacije 
pri izgradnji knjižnične zbirke,  delo z uporabniki s posebnimi zbirkami za enovit razvoj 
uporabniških storitev in prireditvenih dejavnosti ter razvoj in območnost za potrebe 
usklajevanja razvojnih aktivnosti, informatike ter koordinacije v okviru osrednje knjižnične 
regije). 
Področje dela z uporabniki je bilo deležno posebne pozornosti, saj smo želeli združiti v 
enotno organizacijsko povezanost tako storitve za uporabnike (medknjižnična izposoja, 
prireditve, informacijski servisi) kot tudi nekatere bivše posebne knjižnice in zbirke, ki niso 
imele značaja krajevnih knjižnic. Gre za knjižnice in zbirke, ki smo jim želeli v nadaljnjem 
razvoju dati posebno dodano vrednost:  
- Slovanska bo postala center za domoznanstvo in humanistične zbirke, s čimer bomo 

nadgradili njeno prvotno ozko specializacijo, ki v okviru MKL ne more več obstajati v 
prvotni obliki. Ker ta knjižnica ni bila krajevnega značaja, je nismo mogli ohraniti kot 
krajevno enoto v mreži na isti lokaciji, kot že deluje Knjižnica Bežigrad, zato je bilo nujno 
zanjo poiskati druge vsebinske cilje, ki bodo prispevali dodano vrednost. Menimo, da bo 
Slovanska še naprej pridobivala uporabnike iz celotnega območja Ljubljane in Slovenije, 
še posebej če se bo načrtovano razvijala v smer močnega centra za domoznanstvo in 
lokalne študije. 

- Pionirska je že v sklopu Knjižnice Otona Župančiča vsebinsko preraščala knjižnico glede 
delovanja na nacionalnem nivoju, saj se je usmerila v kombinacijo mladinske književnosti 
in mladinskega knjižničarstva. Ker menimo, da s tem prinaša dodano vrednost celotni 
MKL, njeno razvojno delovanje pa pričakujemo v vseh naših enotah, smo jo 
organizacijsko kot posebno zbirko postavili ob bok Slovanski. 

- Potujoča ima med tremi posebnimi zbirkami največ značilnosti krajevne knjižnice, vendar 
je način njenega poslovanja na postajališčih toliko drugačen, da smo jo vzpostavili kot 
posebno zbirko (ima tudi v resnici lastno zbirko gradiva). 

Pomembna organizacijska odločitev je tudi vzpostavitev enotnega Centra za vseživljenjsko 
učenje, v katerem združujemo različne servise in projekte na tem področju. Usmeritev 
knjižnice v aktivno ponujanje možnosti za neformalno učenje za uporabnike je ena od naših 
strateških odločitev. 
Doseženi cilji: 
Sprejet pravilnik o organizaciji in sistemizaciji, izvedena nova organiziranost, dosežen 
napredek pri poenotenju poslovanja in delu z uporabniki. 
 
 
Enotna celostna grafična podoba knjižnice 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
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Z novo zasnovo CGP želimo povečati vidnost in prepoznavnost knjižnice med uporabniki in v 
širši javnosti na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. CGP MKL je 
izdelal oblikovalec Zdenko Bračevac. 
V letu so bili izdelani: 
- Elektronski dopisi 
- Poslovna vizitka 
- Članska izkaznica 
- Kuverta 
- Grafična podoba spletne strani MKL 
- Označevalne table za vseh 34 knjižnic  in Potujočo knjižnico 
- Oprema za predstavitve na različnih prireditvah, sejmih, festivalih 
- Promocijski izdelki: vrečke, svinčniki, baloni in priponke. 

Elemente CGP uporabljamo tudi pri internih dopisih in dokumentih, plakatih, zgibankah, 
mesečniku prireditev, vabilih, potrdilih kot komunikaciji z uporabniki in pri e-podpisu kot 
komunikaciji prek elektronske pošte. 
Doseženi cilji: 
Večja prepoznavnost knjižnice med uporabniki in v širši javnosti ter identifikacija zaposlenih 
in uporabnikov s CGP knjižnice.  
 
 
Enotna članska izkaznica 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2009 smo pričeli s projektom pridruževanja Enotni mestni kartici Urbana. Do konca 
leta smo imeli 2 tehnična sestanka s podjetjem Ultra na katerih smo dorekli osnovne 
parametre za uvedbo kartice v knjižnico. 
Doseženi cilji: 
Cilji še niso bili doseženi. 
 
Izgradnja IS MKL 
 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V letu 2009 smo pripravili načrt izgradnje informacijskega sistema MKL in kupili (izveden je 
bil Javni razpis) večino strežniške in nekaj mrežne opreme za izgradnjo IS na Kersnikovi ulici 
2. V decembru smo vzpostavili virtualno ter strežniško okolje novega IS, vzpostavili domeno 
ter pričeli s konfiguracijo mrežne opreme. Strežniško okolje je pripravljeno na postopno 
migracijo starih servisov, vnos uporabnikov v domeno, konfiguracijo požarnega zidu in 
poštnega strežnika. 
Doseženi cilji: 
Nakup strežniške opreme, delni nakup mrežne opreme, delna izgradnja IS. 
 
Združitev baz članov 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V začetku decembra smo dokončali združevanje baz članov vseh prej samostojnih knjižnic. 
Z združevanjem smo začeli v sredini leta 2009. Združevanje je potekalo v dveh korakih: 
najprej smo združili baze članov, po združitvi zaloge gradiva pa še enotno okolje izposoje. 
V skupini za izposojo smo pripravili: 
- Zapisnik o izposoji v MKL 
- Smernice za poenotenje izposoje 
V sodelovanju z IZUMom smo: 
- Pripravili pet testnih iteracij združenih baz članov jih testirali. 
- Brisali podvojene vpise članov. 
- Združili baze članov in popravili vse napake, ki so nastale ob združitvi. 
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- Pripravili štiri testne iteracije enotnega okolja izposoje. 
- Implementirali enotno okolje izposoje v živo bazo in odpravili napake, ki so nastale po 

združitvi. 
Doseženi cilji: 
Z združitvijo baz so tudi člani dobili občutek, da je MKL res ena knjižnica, saj si lahko z eno 
člansko izkaznico izposojajo gradivo v vseh knjižnicah po Ljubljani in okolici, v COBISSu je 
vidna zaloga vseh knjižnic. 
 
Združena zbirka bibliografskih podatkov in zaloge knjižničnega gradiva v MKL 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Z združitvijo MKL je knjižnica zastavila tudi projekt združitve baz sistema COBISS za 
podporo osnovnega knjižničnega poslovanja, ki jih je vsaka priključena knjižnica MKL do 
združitve vzdrževala ločeno. To so bibliografska baza knjižničnega gradiva, baza zaloge 
knjižničnega gradiva, baza članov knjižnice ter baza podatkov o izposoji. Vse baze tehnično 
vzdržuje IZUM kot upravitelj sistema COBISS in je bil zato tudi izvajalec programske 
združitve, ki je bila izvedena 30. novembra 2009. 
Doseženi cilji: 
- Ponudba knjižničnega gradiva je uporabniku namesto iz prejšnjih sedmih dostopna iz 

enega skupnega kataloga. 
- Vzpostavljena je centralna evidenca članov vseh združenih knjižnic z eno članarino na 

celem območju Ljubljane. 
- Odpravljena je ločena - sedemkratna obdelava istega knjižničnega gradiva, pridobljenega 

za katero od združenih knjižnic, s čimer je vzpostavljen tudi pogoj za centralizirano 
službo za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva. 

- S poenotenjem informacijskega sistema je knjižnica hkrati uveljavila poenotenje 
knjižničnega poslovanja v vseh združenih knjižnicah ter poenotenje sistema urejanja 
knjižničnega gradiva v prostem pristopu. 

 
Spletna stran Mestne knjižnice Ljubljana 
 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V letu 2009 so se pričeli postopki za vzpostavitev enotne spletne strani Mestne knjižnice 
Ljubljana – registrirana je bila domena www.mklj.si, pripravljen je bil dokument »Osnove za 
pripravo spletne strani« z osnovnimi izhodišči in terminskim načrtom izvedbe. 
Pripravljena je bila vsebinska struktura in na osnovi celostne grafične podobe je bila izdelana 
grafična podoba spletne stran. Vsebina je deloma prenesena iz starih spletnih 
predstavitvenih strani posameznih OE MKL, vzporedno je potekala priprava vsebin, ki so 
odražala skupno delovanje enot Mestne knjižnice Ljubljana. 
Imenovan je bil uredniški odbor s predstavniki OE MKL kot vnašalci in skrbniki vsebin 
posameznih OE, imenovana sta bila spletni skrbnik in urednik vsebin. Za potrebe vnašalcev 
vsebin je bila pripravljena delavnica v dveh delih. 
Glede na funkcionalno specifikacijo smo izdelali CMS za potrebe spletnega mesta MKL 
skupaj s podatkovno bazo in programskimi moduli, potrebnimi za delovanje in postavitev 
spletne predstavitve. 
Na podlagi funkcionalne specifikacije in za potrebe delavnic vnašalcev vsebin so bila 
izdelana navodila za vnos vsebin. 
Spletna stran je pričela z delovanjem 1. aprila 2009. 
Vzpostavljena je bila aktivna politika vnašanja vsebin na spletno stran (področje Prireditve), 
posebej smo izpostavili posebne dejavnosti, ki jih predstavljamo v treh segmentih: za otroke, 
mladino in odrasle. 
Poseben poudarek smo namenili priporočilnim seznamom in elektronskim virom, ki 
predstavljajo osnovo digitalnemu delu ponudbe Mestne knjižnice Ljubljana. V jeseni 2009 je 
bil vsem uporabnikom MKL ob združitvi bibliografskih in uporabniških baz omogočen 
oddaljen dostop do izbranih elektronskih virov prek spletne strani.  
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Doseženi cilji: 
- Priprava funkcionalne specifikacije spletne strani skupaj z navodili. 
- Izobraževanje področnih urednikov vsebin, tj. tistih zaposlenih, ki bodo zadolženi za 

objavljanje vsebin na spletni strani MKL. 
- Pričetek delovanja spletne strani MKL. 
- Izvajanje politike ažurnega vnašanja vsebin na spletno stran. 
- Delovanje dostopa na daljavo do elektronskih virov preko spletne strani. 
 
Svetovna prestolnica knjige (SPK)  
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mestna občina Ljubljana je septembra 2009  objavila javno povabilo k zbiranju predlogov za 
oblikovanje programa Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010. 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke v Mestni knjižnici Ljubljana se je na pobudo 
takoj odzvala in povabila zaposlene v Mestni knjižnici k sodelovanju. Prejeli smo kar 16 
predlogov za projekte, ki bi jih lahko izvedli v času predsedovanja knjigi, vendar smo se 
zaradi omejenih finančnih sredstev odločili za deset: 
- Mesto – knjiga – ljudje: fotografski natečaj. Prek vizualno vsem razumljivega medija, 

želimo opozoriti na prisotnost in pomembnost knjige v življenju posameznika, družbe in 
mesta. Z aktivnim sodelovanjem Ljubljančanov in obiskovalcev glavnega mesta bomo z 
izborom in razstavo promovirali knjige in knjižnice ter pomen branja. (23. april do 10. 
september; razstava del 1. oktober 2010). 

- Filmobus: filmske projekcije in literarna srečanja. Potujoča knjižnica se bo s svojo 
mobilnostjo, sodobno opremo, privlačno zunanjo in notranjo podobo približala 
prebivalcem Ljubljane. V stanovanjskih naseljih bo otrokom, mladim in odraslim 
mimoidočim omogočen ogled slovenskih filmov posnetih po literarnih predlogah ter 
predstavitev Bibliobusa ter možnosti, ki jih knjižnica kot taka ponuja. (avgust 2010). 

- Mozaiki branja – festival knjige in knjižnic: niz prireditev in dogodkov, ki promovirajo 
dejavnosti knjižnic, povezanih z branjem, znanjem, ustvarjalnostjo in kulturo nasploh. 
Enodnevno posvetovanje: Knjižnica, srce mesta; bralno glasbeni nastopi na odprtem 
odru: Vse barve branja; recitali na ulicah in trgih v središču Ljubljane: Točno opoldne; 
literarne razstave: Razstavljena literatura; zaključek festivala z inicijacijo projekta 
»mobilne knjige«: Knjiga brez meja. (15. – 20. november 2010). 

- Strip – ob bok knjižnim klasikom: natečaj in delavnica. Stripovsko podajanje pisane 
besede se staplja s tradicionalno podobo literature in posodablja koncept knjige. Z 
delavnicami, razstavami, okroglimi mizami, evropskim sodelovanjem, vzpostavitvijo 
spletnih strani in promocijo mladih ustvarjalcev pa poudarja koncept »hibridne« knjižnice. 
(april in oktober 2010). 

- Kosovirjeva žlica: interaktivni model za otroke. Kosovirjeva žlica je interaktivni objekt 
namenjen otrokom, z računalniško podporo opremljena realistična maketa iz nosilne 
umetne mase. Zajemalni del žlice ima ergonomsko obliko za sedenje; "paradižniki" so del 
ergonomske oblike in so v vzglavju ozvočeni. Namenjeni za poslušanje pesmic in pravljic. 
Kosovirjeva žlica je literarni objekt iz knjige Kosovirja na leteči žlici, avtorice Svetlane 
Makarovič. Interaktivni modeli v knjižnicah so spodbuda otrokom pri uporabi sodobne 
tehnologije in otroka vabijo v svet poslušanja in branja pisane besede. (marec 2011). 

- Knjižnica, moj azil / Library Asylum: projekt predvideva neposredno in posredno delo z 
azilanti. Neposredno delo vključuje zbiranje podatkov o potrebah prebivalcev Azilnega 
doma, vključevanje le teh v prireditve, ki že potekajo v okviru knjižnice ter organizacijo 
dodatnih prireditev in izobraževanj glede na potrebe prebivalcev Azilnega doma. 
Posredno delo zajema izgradnjo posebne zbirke gradiva, namenjene tujcem, 
omogočanje dostopa do računalnika in internet ter pripravo promocijskih materialov. 
Poleg tega bomo v okviru projekta organizirali okroglo mizo, katere namen bo širšo 
javnost opozoriti na problematiko migracij in begunstva. (od aprila 2010) 

- Knjižni klub: spletni projekt. Projekt bo omogočal predstavljanje, anotiranje in 
recenziranje knjižnih del na podstraneh spletne strani MKL, kakor tudi njihovo 
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ocenjevanje in priporočanje preko drugih spletnih orodji družbenega spleta oz. spleta 2.0. 
Projekt »Knjižni klub« bodo v sodelovanju s strokovnimi delavci knjižnice MKL pripravljali 
in oblikovali uporabniki knjižnice v virtualnem okolju. V okviru spletne strani Mestne 
knjižnice Ljubljana bodo na razpolago spletna komunikacijska orodja - ustrezno 
prilagojen spletni forum, blog strani in priporočilni seznami.  

- Beri širše – beri Slovence!: spodbujane branja slovenskih avtorjev in predstavljanje e-
knjig in bralnikov. Obiskovalcem knjižnic Mestne knjižnice Ljubljana bomo predstavili 
klasične in predvsem sodobne slovenske književnike, njihova dela – prozo, poezijo in 
dramatiko. Spodbujali bomo branje del slovenskih avtorjev v tiskani in elektronski obliki. 
Posebnost projekta bo usmerjena v branje e-knjig na novem nosilcu zapisov – bralniku 
Kolibri V3. Dela bomo povezali s slovensko glasbo in filmom ter zvočnimi besedili, prav 
tako slovenskih avtorjev. Knjižnično gradivo bo izbrano in razstavljeno za ogled, branje in 
izposojo za vse skupine obiskovalcev knjižnice. (od aprila 2010 – do aprila 2011). 

- Plešem s knjigo: pravljične ure s plesom. Plesna šola Kazina in Mestna knjižnica 
Ljubljana združujeta moči in izkušnje na področju pisane besede in giba. Plešem s knjigo 
je plesno-bralni projekt, s katerim želimo udeležencem s plesom približati vsebino knjige 
in z vsebino knjige približati ples. Zaradi povezovanja besede, glasbe in giba, ter 
povezovanja vsebine knjige in plesnih vsebin, je projekt Plešem s knjigo izviren projekt z 
ustvarjalnim pristopom. (od maja 2010 do maja 2011). 

 
Trubarjeva hiša literature (THL) 
 
MKL se je odzvala povabilu MOL in v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane 
(spominski del) in Oddelkom za kulturo MOL pripravila izhodišča programskih vsebin, ki se 
bodo izvajale v Trubarjevi hiši literature. V MKL smo pripravili okvirni nabor serijskih (30 
naslovov) publikacij s področja literature in širšega področja humanizma za čitalniški del 
hiše. V vsebinska izhodišča sodelovanja MKL v programih THL smo vključili pregled 
prireditvenih sklopov, aktivnosti, ciljnih skupin, časovnih okvirov izvajanja aktivnosti in 
predvidenega števila prireditev v THL za obdobje od aprila do decembra 2010 (za javnost naj 
bi bila hiša predvidoma odprta 23. aprila 2010). V pregled vsebinskih sklopov smo vključili 
literarne dogodke, predstavitve knjig, branja, pogovore o umetnosti in družbi, predstavitve 
digitaliziranih vsebin, dejavnosti za otroke, kreativne delavnice, razstave ter gostovanja 
izbranih prireditev v okviru projekta Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige 2010-2011. Pri 
skupni pripravi izhodišč programa se je MKL osredotočila predvsem na iskanje možnosti 
sodelovanja z zunanjimi izvajalci, založbami, nevladnimi organizacijami in drugimi subjekti, 
povezanimi z literaturo, knjigo in ustvarjalnostjo. 
 
Knjige za vsakogar  
 
Knjige za vsakogar je projekt, ki bo v času ljubljanskega »prestolovanja« knjigi spodbudil 
zavedanje o pomenu branja in pomembnosti knjig za razvoj vsakega posameznika in družbe.  
V splošnih knjižnicah po vsej Sloveniji bo namreč od aprila 2010 do aprila 2011 potekala 
prodaja izbranih in kakovostnih leposlovnih del, po ugodnih cenah. Tako se bo knjiga 
približala bralcu in bralec knjigi.  
Širjenje prek meja prestolnice v vsako veliko ali majhno slovensko splošno knjižnico projektu 
Svetovna prestolnica knjige – Ljubljana 2010, daje dodatno vrednost, kajti mreža knjigarn  - 
za razliko od mreže splošnih knjižnic – je v Sloveniji zelo pomanjkljiva. S projektom Knjige za 
vsakogar premoščamo vrzel in omogočamo prebivalcem tistih krajev, ki ne premorejo 
knjigarne, imajo pa dobro založeno in obiskano knjižnico, nakup kakovostne literature. 
Mestna knjižnica Ljubljana je v oktobru 2009 prevzela koordinacijo in izvedbo projekta za 
področje splošnih knjižnic in k sodelovanju povabila vse območne knjižnice v Sloveniji. 
Skupaj z MOL-om je poskrbela za primerna in lična stojala, na katerih bodo knjige v 
knjižnicah na ogled in ponujene v nakup. Projektu se je pridružilo veliko slovenskih splošnih 
knjižnic. 
Doseženi cilji:  
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Izreden odziv zaposlenih in pripravljenost na sodelovanje pri širjenju kulture branja in   
promoviranja knjižnic pri soustvarjanju tako velikega in pomembnega projekta, kot je 
Svetovna prestolnica knjige 2010. Vzpostavitev sodelovanja s slovenskimi splošnimi 
knjižnicami. Sodelovanje pri pripravi vsebinskega koncepta delovanja THL. 
 
Vsebinska prenova Novih Poljan 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Knjižnica Nove Poljane je najmlajša enota Knjižnice Otona Župančiča. Kot knjižnična enota, 
ki izvaja običajne knjižnične storitve je začela delovati šele oktobra leta 2006. Knjižnična 
zbirka je zajemala leposlovje za otroke in odrasle ter izbor filmov na videokasetah. Knjižnica 
je ponujala tudi diskreten izbor strokovnih ter prostočasnih revij. Posebna storitev knjižnice 
so bile delavnice z računalniško vsebino namenjene predvsem osnovnošolcem.  
Odziv uporabnikov je bil minimalen, zato smo se v KOŽ odločili, da spremenimo ponudbo. 
Odločili smo se, da odraslim članom knjižnice ponudimo nagrajeno leposlovje ali bestsellerje, 
mladini pa knjige, ki jih morajo prebrati v okviru ''domačega branja'' ter kvalitetno mladinsko 
leposlovje. Iz zbirke smo izločili filme na videokasetah, ki jih postopoma zamenjujemo z 
DVD. Tudi pri omenjeni zamenjavi bomo poskušali glede na finančna sredstva, ki so na 
razpolago za nakup knjižničnega gradiva, dokupiti in ponuditi predvsem nove filme. Nekatere 
filme si bo mogoče ogledati tudi v prostorih knjižnice. 
Pripravili smo besedilo za reklamno zgibanko, s katero bomo obveščali stanovalce soseske o 
novi ponudbi. Največji problem so označevalni napisi/table, ki bi mimoidoče opozarjale, da je 
v bližini knjižnica. Knjižnica ne premore nobenega večjega napisa. 
Doseženi cilji:  
Novo poslovanje knjižnice bo možno verjetno marca 2010, ko bomo dokupili še nekaj 
opreme. Ali bomo dosegli naš cilj, to je povečati število članov in število njihovih obiskov v 
knjižnici, bomo ugotavljali konec tega leta. 
 
Vzpostavitev zbirke za globalno učenje 
 
Poročilo o izvajanju projekta:   
Zbirko za globalno učenje oziroma ''hišo svetov'' so v prostorih Knjižnice Otona Župančiča 
oblikovali člani Društva Humanitas. Društvo je vpeto v globalno gibanje za izboljšanje 
kvalitete življenja prebivalcev tretjega sveta, revnih držav in celin, za pravično trgovino, za 
pravico do pitne vode, za posvojitev otrok na daljavo, oziroma za ozaveščanje ljudi o 
globalnih problemih in iskanjih rešitev zanje. 
Društvu je KOŽ omogočila uporabo najvišjega prostora v še ne delujoči kavarni, ki so ga 
člani opremili z recikliranim pohištvom in predmeti. V tem prostoru so postavljene različne 
publikacije na zgoraj omenjene teme. Trenutno zbirka gradiva šteje 300 publikacij, ki pa jo 
bodo redno dopolnjevali. Izposoja gradiva poteka preko izposoje KOŽ. 
Doseženi cilji:  
Dosežene cilje bo društvo merilo s številom izposojenega gradiva, z obiskom uporabnikov in 
članov, z obiskom različnih delavnic in ogledom dokumentarnih filmov. Vse to bo mogoče 
izmeriti in predstaviti konec leta 2010. 
 
Vzpostavitev pravične kavarne v KOŽ 
 
Poročilo o izvajanju projekta:   
V letu 2009 smo začeli s postopki za vzpostavitev kavarne v KOŽ. Čeprav je prostor, v 
katerem je že delovala kavarna ostal po prenovi nespremenjen, torej v njem niso potekala 
gradbena dela, smo bili opozorjeni najprej v pristojnih službah MOL, potem pa še od 
projektantskega biroja, da je potrebno za ponovno vzpostavitev delovanja kavarne opraviti 
vse postopke, ki so potrebni pri novogradnjah. Trenutno imamo zagotovilo upravne enote, da 
ni potrebno ponovno pripravljati ne PGD ne PID dokumentacije, kar praktično pomeni, da 
knjižnici ne bo potrebno prispevati finančnih sredstev za omenjene dokumente.  
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Postopek v teku je pridobitev mnenja in ocene zapriseženega cenilca o vrednosti lokala, to 
je, koliko lahko znaša najemnina. Glede na ocenjeno višino sredstev bo mogoče določiti, 
kakšne vrste javni postopek moramo izvesti za izbiro najemnika kavarne. 
Pred časom so potekali informativni pogovori knjižnice z društvom Endivija, ki je bilo 
pripravljeno najeti prostore in vzpostaviti v njih ''pravično kavarno''. Zbirka društva Humanitas 
ostane v kavarni in dopolnjuje ponudbo. 
Glede na tako spremenjene zahteve po postopkih lahko sklepamo, da je v programu dela 
predviden datum za začetek delovanja kavarne (jesen 2010) še vedno izvedljiv 
 
Knjižne čajanke oz. Bralni krog 
 
Poročilo o izvajanju projekta:   
Prireditve so namenjene starejšim bralcem, na njih pa predstavljamo predvsem mladinsko 
književnost, da bi starejše procesno vključili v branje otrokom. 
Knjižne čajanke so bile projekt, ki je osem let v sodelovanju Mladinske knjige Trgovina in 
Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo potekal  med knjigarnami in knjižnicami v 
dvanajstih  slovenskih krajih. 
V letu 2009 smo v mesecih od januarja do maja izvedli zadnjih pet prireditev Knjižnih čajank 
(v Ljubljani: 5 v knjigarni MK in 6 v KOŽ).   
Poleg rednih smo izvedli še knjižno čajanko v Knjižnici Bežigrad (4. 9.) in knjižno čajanko na 
Festivalu za tretje življenjsko obdobje (1.10.) 
Za deveto sezono pa Mladinska knjiga Trgovina ni več dobila finančne podpore pri Javni 
agenciji za knjigo, zato se je odločila, de ta neprofitni projekt ukine. 
V Ljubljani smo imeli s temi prireditvami takšen uspeh, da smo udeležence povabili v našo 
lokalno prireditev z imenom Bralni krog (nadaljevanje koncepta Knjižnih čajank),  
ki jo izvajamo samo v KOŽ. Od oktobra do decembra 2009 smo izvedli tri prireditve; na njih 
se je zbralo po približno 25 udeležencev in predstavili smo po 3 otroške, 3 mladinske in 3 
knjige za odrasle bralce.  
Doseženi cilji:  
V letu 2009 se je na vseh teh prireditvah zbralo okrog 280 udeležencev, ki smo jim 
predstavili okrog 90 naslovov knjig. 
 
Bralnica in Zbirka sodobnega plesa v Knjižnici Jožeta Mazovca 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Nova priložnost za pridobitev dodatnega prostora za izvajanje knjižnične dejavnosti se je 
KJM ponudila ob razpisu MOL za upravljanje Doma Španskih borcev leta 2009. Ker se 
knjižnica ni mogla samostojno prijaviti na razpis, je  stopila v partnerstvo s koordinatorjem 
projekta Zavodom En knap, s tem pa so se tudi povečale možnost prijavitelja za pridobitev 
projekta. Knjižnica si prizadeva oblikovati posebne zbirke gradiva za ciljne skupine 
uporabnikov in se tako odzivati na potrebe okolja v katerem deluje. 
Dejavnosti v Bralnici: 
- Časopisna čitalnica za odrasle 
- Mediateka za odrasle 
V Bralnici se bodo odvijale tudi različne prireditve in učne aktivnosti. 
- Zbirka gradiva o sodobnih scenskih umetnostih s poudarkom na sodobnem plesu (Zbirka 

sodobnega plesa) 
Namen zbirke gradiv in dokumentov o sodobnih scenskih umetnostih s poudarkom na 
sodobnem plesu je zapolniti vrzel, ki na tem področju vlada zaradi manjka visokošolskih 
programov – s pripadajočo infrastrukturo in študijskimi gradivi – s tega področja.  
Zbirko bo sestavljalo: 
1. Leksikografsko gradivo in monografije s področja sodobnih scenskih umetnosti 
2. Periodika s področja sodobnih scenskih umetnosti  
3. AV gradivo s področja sodobnih scenskih umetnosti 
4. AV gradivo iz arhivov nevladnih organizacij 
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Video in filmsko gradivo, ki se nahaja v privatnih arhivih nevladnih organizacij, ni 
evidentirano. V glavnem gre za video posnetke predstav, shranjene na VHS kasetah. Za 
nadaljnjo uporabo bomo VHS kasete v knjižnici digitalizirali in shranili na disk in DVD-je.  
Doseženi cilji: 
V novembru so bili v okviru 30-urnega kulturnega maratona odprti tudi novi prostori Bralnice. 
Delovna skupina je  pripravila dokument Bralnica v Knjižnici Jožeta Mazovca. 
 
Knjižnica – moj azil 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Glavni del projekta naj bi potekal v obdobju od aprila 2010 do leta 2012, s predpripravami pa 
smo začeli že jeseni 2009. Glavni cilji projekta so prosilcem za azil omogočiti lažjo integracijo 
v lokalno okolje, omogočiti lažji stik z matično domovino, v okviru zmožnosti knjižnice in 
glede na izražene želje omogočiti dodatno izobraževanje. 
V predpripravah, ki smo jih začeli izvajati jeseni 2009, smo najprej stopili v stik z vodstvom 
Azilnega doma in z njihovo socialno službo. Od njih smo dobili informacije o številu 
prebivalcev azilnega doma, njihovi nacionalni, jezikovni, verski in starostni sestavi in o 
potrebah, kot jih zaznavajo delavci Azilnega doma, ki so v stiku z njimi vsak dan. V okviru teh 
srečanj smo se dogovorili, da knjižnica Azilnemu domu podari odpisane tujejezične revije, ki 
so po mnenju delavcev Azilnega doma zanimive za populacijo, ki trenutni živi v Azilnem 
domu. Prav tako smo se dogovorili, da jih bomo redno obveščali o dogodkih v Knjižnici 
Prežihov Voranc. Izvedeli smo, da imajo tečaje slovenskega jezika v okviru dogovora s 
centrom Cene Štupar dobro pokrite, obstaja pa povpraševanje po učenju drugih tujih jezikov. 
Stopili smo tudi v stik s potencialnimi izvajalci prireditev, in sicer s Slovensko filantropijo in z 
Jezuitsko službo za begunce, glede izvedbe različnih tečajev pa z Borzo znanja. 
Na podlagi dobljenih informacij smo sestavili vprašalnik, namenjen prebivalcem Azilnega 
doma, anketo bomo izvedli v januarju 2010 s pomočjo zaposlenih v Azilnem domu. Na 
podlagi rezultatov te ankete bomo lahko precej natančno določili potrebe prebivalcev 
Azilnega doma in v skladu s tem organizirali tudi nadaljnji potek projekta. 
Doseženi cilji: 
V fazi predpriprav na izvedbo projekta smo vzpostavili stik z vodstvom Azilnega doma ter s 
potencialnimi izvajalci prireditev. Pridobili smo veliko zelo uporabnih informacij, ki nam bodo 
omogočile kvalitetno izvedbo projekta v letu 2010. 
  
Rastem s knjigo  
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Nosilci projekta so Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in 
šport, in Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju z vsemi splošnimi knjižnicami,  
slovenskimi osnovnimi šolami in zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter zamejskimi osnovnimi šolami.  Učenci sedmih razredov so povabljeni na obisk 
v najbližjo knjižnico, v dar pa dobijo aktualno knjigo slovenskega avtorja. Namen 
vsakoletnega izvajanja projekta, ki je vezan na šolsko leto, je motivacija šolarjev za branje 
slovenskih avtorjev mladinskega leposlovja in spodbujanje obiska splošnih knjižnic. Začetek 
projekta je na mednarodni dan pismenosti 8. septembra. 
V mreži MKL se izvaja projekt Rastem s knjigo v vseh petih območnih enotah in v večini 
krajevnih knjižnic. Knjižničarji z učenci med obiskom v knjižnici izvedemo program, povezan 
z informacijskim opismenjevanjem in z motiviranjem za branje. 
Doseženi cilji: 
- Redno sodelovanje z osnovnimi šolami iz področja. 
- Navezovanje stikov s šolskimi knjižničarji in učitelji slovenskega jezika. 
V šolskem letu 2008/2009 je knjižnice v mreži MKL obiskalo 2761 sedmošolcev. 
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 Število 
7. razredov 

Število 
učencev 

Knjižnica Bežigrad 14 364 
Knjižnica Jožeta Mazovca 24 620 
Knjižnica Otona Župančiča 17 425 
Knjižnica Prežihov Voranc 38 824  
Knjižnica Šiška 25 528 
SKUPAJ 118 2761 
 
Nova postavitev leposlovja za otroke in mladino 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Nova postavitev kritično izrablja vse pozitivne strani starostnih stopenj (se pravi, da upošteva 
sodobna dognanja v razvojni psihologiji in s tem povezanimi pedagoškimi in didaktičnimi 
posledicami), vendar to uporabi kot orodje v ozadju, v središče pozornosti pa postavi tisti 
oblikovni in vsebinski vidik, ki je prepoznavno tipičen za določeno starost bralcev. Postavitev 
po konceptu bralnih perspektiv je namenjena uporabnikom in obiskovalcem knjižnice (v 
našem primeru predvsem otrokom in mladini). Služi pa tako vzgojno-izobraževalni informaciji 
kot reševanju tehnične manipulacije z gradivom. Vsi sodobni postavitveni sistemi dajejo 
prednost vzgojno-izobraževalni in informacijski vlogi pred tehnično-logistično vlogo urejanja 
gradiva: v splošnih knjižnicah gradivo ni zloženo po številkah ali kodah, ampak po vsebinskih 
skupinah. Okolje mora pomagati posamezniku, da doseže največ, kar lahko, mora biti 
stimulativno in estetsko – umetnost je osnova vzgoje in izobraževanja (imperativi Maslowa).  
Doseženi cilji: 
V letu 2009 smo predlog nove postavitve po bralnih perspektivah domislili do te mere, da ga 
v januarju 2010 testno postavimo. Za zdaj je na lokalnem nivoju, po testnem obdobju, lahko 
pa preraste na območje in na nacionalni nivo.  Sprejet je bil s podporo vodstva MKL in je 
uvrščen  v Strateški načrt MKL za leto 2010-2012. Predlog je bil posredovan tudi v pregled in 
v pripombe vodilnim slovenskim strokovnjakom s področja mladinske književnosti, književne 
didaktike, primerjalne književnosti in literarne teorije, razvojne psihologije, tudi bibliotekarstva 
in terminologije, in bil z njihove strani ocenjen kot pozitiven in z minimalnimi korekcijami tudi 
primeren za izvedbo.  
 
Priročnik za branje kakovostne mladinske literature  
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Priročnik ne le sistematično pregleda knjižno produkcijo za otroke in mladino na slovenskem 
knjižnem trgu v določenem letu, temveč jo tudi vrednoti. Najkvalitetnejše knjige so anotirane, 
najboljše med najboljšimi pa so označene z »zlato hruško«.  
V letu 2009, v mesecih od oktobra do decembra,  smo že začeli s pripravo pregleda knjižne 
produkcije za mladino iz leta 2009, ki bo vključena že v naslednji Priročnik 2010.  
Doseženi cilji: 
V letu 2009 je izšel Pogled na drugo stran: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 
2009 - pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2008. Prinaša 810 bibliografskih enot, 
izšel je v nakladi 500 izvodov, obsega 191 str. Priročnik je izšel v tiskani obliki,  dosegljiv pa 
na domači strani MKL. Število uporabnikov je  praktično neomejeno, kar je pomembno glede 
na dejstvo, da je v tiskani obliki hitro pošel. 
 
Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz: Znameniti Slovenci in njihove spominske hiše  
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MEGA kviz je nacionalni projekt (izvajamo ga tudi lokalno na mladinskem oddelku KOŽ), ki 
spodbuja sodobne pismenosti (večrazsežno pismenost) in spoznavanje slovenske kulturne 
dediščine, pa tudi sodobne oblike učenja in (mladinski) kulturni turizem. V njem sodelujejo 
slovenske splošne knjižnice, osnovne šole, Skupnost muzejev Slovenije z muzeji in 
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galerijami, ter Turistična zveza Slovenije. Rešujejo ga učenci druge in predvsem tretje triade 
osnovnih šol v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in v dopolnilnem pouku slovenskega jezika v 
evropskih državah. 
Četrti cikel v šolskem letu 2009/2010: priprava petih sklopov, postavitev na splet, tisk 
plakatov in priprava spremnega gradiva (informativna zgibanka), predstavitev na strokovni 
sredi, na posvetovanju ravnateljev OŠ in drugod.  
Pri pridobivanju avdio gradiva uspešno sodelujemo z RTV Slovenija in njihovo 
Dokumentacijo. Reševanje poteka le še prek spleta (vzrok pomanjkanje finančnih sredstev 
za natis knjižic)  (vprašalnik je dostopen v pdf formatu), in sicer od oktobra 2009 do februarja 
2010 – četrti cikel bo zaključen maja 2010. 
Doseženi cilji: 
Tretji cikel v šolskem letu 2008/2009 je bil dostopen kot tiskani vprašalnik, vsak mesec pa še 
na spletni strani: www.koz.si/megakviz . 
Spodbude za reševanje sprotnih sklopov so bile objavljene na TV Slovenija (Enajsta šola - 
Oddaja za radovedneže) in v reviji PIL. Konec maja smo posneli zaključek projekta in MEGA 
žrebanje. V reševanja tretjega cikla MEGA kviza se je vključilo 55 splošnih knjižnic v 
Sloveniji. Od njih smo prejeli 7.259 rešitev, na spletu pa je reševalo 4.986 reševalcev. Torej 
je skupaj tretji cikel reševalo 12.245 reševalcev, kar je približno enako kot šolsko leto poprej. 
 
Moja naj knjiga  
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Moja naj knjiga je nacionalni projekt (izvajamo ga tudi lokalno na mladinskem oddelku KOŽ), 
ki spodbuja osnovnošolce k branju in glasovanju za “naj” knjigo. Njihove glasove pošiljajo 
mentorji prek spleta: www.naj-knjiga.si. 2. aprila – na mednarodni dan knjig za otroke so v 
MKL podeljena nacionalna priznanja ustvarjalcem »naj« slovenske in prevedene mladinske 
knjige.  
V šolskem letu 2009/2010 glasovanje poteka že trinajstič – in četrtič prek spleta. Z 
glasovanjem smo 15. oktobra 2009, zaključeno pa bo 15. marca 2010. 
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2008/2009 je glasovanje potekalo v 51 splošnih knjižnicah in v šolskih 
knjižnicah na njihovem področju, sodelovali pa so tudi slovenski otroci izven Slovenije.  
Sodelovalo je okrog 150 mentorjev, zbrali smo 23.388 glasov mladih bralcev. 
 
Dnevi evropske kulturne dediščine 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V nacionalni projekt DEKD (del evropskega projekta), ki je bil v letu 2009 posvečen 
inovativnosti, smo se vključili s projektom VEGA je MEGA. Sicer v tem projektu sodelujemo 
že tretje leto, zaradi dobrega odziva bomo v njem sodelovali tudi v prihodnje. Na lokalnem 
nivoju smo pripravili poseben vprašalnik s štirimi vprašanji o Juriju Vegi v želji, da mladi 
reševalci spoznavajo tega velikega Slovenca z uporabo knjižnično-informacijskih virov. 
Obenem pa smo reševalce obveščali o četrtem ciklu Slovenskega knjižnično-muzejskega 
MEGA kviza v šol. letu 2009/2010. 
Doseženi cilji: 
Skupnega reševanja vprašalnika VEGA je MEGA (pa tudi ogleda knjižnice in njenih 
dejavnosti) se je udeležilo osem skupin in nekaj posameznikov (skupaj pribl. 170 
obiskovalcev).  
 
Literarni sprehodi  
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Literarni sprehodi so bibliopedagoška oblika, ki je namenjena predšolskim otrokom in 
otrokom v prvem triletju devetletne osnovne šole. Cilji so: izvajanje knjižne, književne in 
knjižnične vzgojo zunaj zidov knjižnice, spoznavanje različnih kulturnih ustanov, ki jih 
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srečujemo na začrtani in vnaprej pripravljeni poti ter pogovor o njihovi dejavnosti, 
predstavitev zgodovine stare Ljubljane s pomočjo literature, orientacija po mestu, 
predstavitev izbranih poglavij iz literarne in kulturne zgodovine, zlasti predstavitev 
ustvarjalcev, ki imajo svoja spominska obeležja na naši poti, pravljična in igralna ura v mestu.   
Doseženi cilji: 
Literarnih sprehodov so se udeležili tri skupine otrok (60) in deset vzgojiteljic.  
 
Center vseživljenjskega učenja Ljubljana / CVŽU Ljubljana 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MKL je konzorcijski partner v projektu CVŽU, ki ga je razpisalo MŠŠ v okviru Evropskega 
socialnega sklada za obdobje 2008-2013. Prijavitelj in nosilec projekta v LUR je CDI 
Univerzum. MKL koordinira mrežo in izvaja svetovanje za 8 Točk vseživljenjskega učenja v 
splošnih knjižnicah LUR: MKL (Knjižnica Šiška, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica J. Mazovca in 
Knjižnica Otona Župančiča), Matična knjižnica Kamnik, Knjižnica I. Cankarja Vrhnika, 
Knjižnica Litija in Knjižnica Domžale. Projekt bo trajal pet let.  
V obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 smo na vseh točkah vseživljenjskega učenja v mreži 
vzpostavili svetovalno dejavnost. Za udeležence smo organizirali računalniške in jezikovne 
tečaje, ustvarjalne delavnice, predavanja in delavnice s področja zdravja in osebne rasti. Za 
mentorje v TVŽU smo organizirali usposabljanje v okviru EU projekta Easy.  
Ker je eden od ciljev projekta tudi vključevanje ranljivih skupin v procese vseživljenjskega 
učenja, smo oblikovanju vsebin zanje posvetili še dodatno pozornost. V Tednu 
vseživljenjskega učenja smo izvedli skupno akcijo točk VŽU pod naslovom »Kako knjižničarji 
pomagamo iskalcem zaposlitve« (delavnice, predavanja in razstave gradiva, vse prilagojeno 
za brezposelne). Ob mednarodnem dnevu starejših 1. oktobra smo na točkah organizirali 
različne dejavnosti in prireditve, namenjene starejšim (koncert, razstave, brezplačen vpis za 
upokojence, ustvarjalne delavnice). 
Starejšim in brezposelnim udeležencem so prilagojeni nekateri tečaji za osnove 
računalništva in tečaji tujih jezikov za začetnike. 
Doseženi cilji: 
 
Točka vseživljenjskega učenja 1. 1. do 31. 12. 2009 

število udeležencev število ur 
doseženo načrtovano doseženo načrtovano

MKL Knjižnica Jožeta Mazovca 888 240 374 288 
MKL Knjižnica Bežigrad 612 240 221 288 
MKL Knjižnica Šiška 716 240 229,5 288 
MKL KOŽ Enota Nove Poljane 122 240 151 288 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 953 240 307 288 
Matična knjižnica Kamnik 1227 240 550 288 
Knjižnica Domžale 660 240 290,5 288 
Knjižnica Litija 417 240 191,5 288 

 
Easy to join education - Inclusion for all! [www.projecteasy.eu] 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt Easy je za obdobje 2008-2010 prijavilo 10 partnerjev iz 5 držav (Nemčije kot 
prijaviteljice, Finske, Turčije, Bolgarije in Slovenije). Poteka v okviru Programa 
vseživljenjskega učenja ''Grundtvig – Multilateralni projekti''. Iz vsake države sodelujeta dva 
partnerja: zasebni ponudnik izobraževanja odraslih in nevladna oziroma neprofitna ustanova. 
Iz Slovenje sta to Glotta Nova in MKL. Namen projekta je oblikovanje modela izobraževanja 
zaposlenih prek na delovnem mestu v NGO, ki bodo izvajali učne aktivnosti neformalnega 
izobraževanja in priložnostnega učenja za končne uporabnike.  
15. in 16. januarja je potekalo prvo srečanje partnerjev v Helsinkih. 
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14., 15., 15. in 22. aprila je potekalo izobraževanje izobraževalcev (Glotta Nova), 8., 9., 15. in 
16. junija pa coaching z zunanjim izvajalcem. 
Od junija do decembra smo izvedli 15 učnih aktivnosti (5 v obliki neformalnega izobraževanja 
in 10 v obliki priložnostnega učenja). 
Od 5. do 7. oktobra je v Mestni knjižnici Ljubljana, Knjižnici Otona Župančiča, potekalo drugo 
srečanje partnerjev. Srečanje je potekalo pod geslom: 
Učimo se vse življenje! 
Kjerkoli in kadarkoli! 
Predvsem pa v knjižnici! 
Doseženi cilji: 
Izvedba 15 učnih aktivnosti za uporabnike knjižnice. Organizacija srečanja partnerjev v 
Ljubljani. 
 
ENTITLE - Europe's New libraries Together In Transversal Learning Environments 
[http://entitlelll.eu] 
 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mestna knjižnica Ljubljana / Knjižnica Otona Župančiča se je 2008 kot pridružena partnerica 
vključila v projekt ENTITLE, ki ga je 13 partnerje iz 12 držav prijavilo v Program 
Vseživljenjskega učenja, prečni program Diseminacija in širjenje dobre prakse. 
Namen projekta ENTITLE je podpora splošnim knjižnicam pri oblikovanju storitev, ki so 
povezane z učenjem in so namenjene vsem starostnim skupinam uporabnikov iz različnih 
socialnih okolij. V knjižnici je bila opravljena nacionalna raziskava o učnih aktivnostih za 
uporabnike v slovenskih splošnih knjižnicah (http://entitlelll.eu/eng/Country-Surveys). 
V knjižnicah smo navajeni, da ocenjujemo uspešnost učnih aktivnosti prek vložkov in 
izložkov. Vložki so lahko: število vključenih zaposlenih, velikost zbirke, prostor, namensko 
pridobljena sredstva. Izložki so lahko: število izvedenih učnih aktivnosti, število udeležencev, 
izposoja, sklenjena partnerstva. 
V zadnjem času pa je vse večji poudarek na učinkih, ki šele zares izpričujejo učinkovitost 
neke učne aktivnosti. Učinke lahko razdelimo na: ekonomske, socialne, raziskovalne in 
izobraževalne. Za merjenje učinkov smo v projektu uporabili model Generic Learning 
Outcomes (GLOs), ki ga je razvil Raziskovalni center za muzeje in galerije iz Velike Britanije. 
V Mestni knjižnici Ljubljana / Knjižnici Otona Župančiča smo testirali model GLOs na dveh 
učnih aktivnostih: štirih delavnicah za brezposelne v Borzi dela (Razgovor pri delodajalcu, 
Poslovna obleka, Pomen barv pri poslovnem oblačenju, Ne dovoli, da te strrrese služba) in 
tečaju informacijskega opismenjevanja starejših »Od računalnika do gradiva in informacij«.  
Doseženi cilji: 
Rezultati testiranja so bili predstavljeni na srečanju čeških splošnih knjižnic (Praga, 21. maj) 
in na posvetovanju Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS (Ljubljana, 8. junij). 
Knjižnica je pričela pri načrtovanju učnih aktivnosti za uporabnike uporabljati model GLOs. 
Jeseni 2009 so izšle Smernice »Splošne knjižnice in vseživljenjsko učenje«. 
 

8 SODELOVANJE IN PROMOCIJA 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju sodelovanja in promocije 
 
MKL je sodelovala z ustanoviteljem MOL in občinami pogodbenimi partnericami, s partnerji 
na področju promocije branja in s slovenskimi in tujimi knjižnicami in knjižnično stroko ter 
kulturnimi, vzgojnoizobraževalnimi in socialnimi ustanovami.Posebej gre izpostaviti 
sodelovanje z ustanovami, ki skrbijo za ranljive skupine prebivalcev (Zavod za usposabljanje 
Janez Levec, društva invalidov, Zavod za slepo in slabovidno mladino, CUDV Dolfke 
Boštjančič Draga, domovi starejših občanov, dnevni centri aktivnosti za starejše, Azilni dom). 
V letu 2009 beležimo tudi povečan obseg prijav na projekte (19) in s tem povečano 
sodelovanje v partnerstvih. 
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Promocija knjižnice prek medijev je bila v letu 2009 zelo uspešna (112 objav in prispevkov). 
Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi odmevnimi prireditvami, za 
posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki smo vzpostavili novo spletno stran, 
prek elektronskega naslova info@lj.sik.s smo uporabnikom posredovali 540 odgovorov. 
 

8.1 Sodelovanje  
 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2009 vzpostavila različne oblike sodelovanja: 
‐ Sodelovanje s Centrom za razvoj knjižničarstva pri NUK, Ministrstvom za kulturo in JAK, 

s knjižnicami v Ljubljani in drugod po Sloveniji, z Zvezo SK Slovenije, DBL, ZBDS in 
Bralnim društvom Slovenije, Pedagoško in Filozofsko fakulteto (Oddelkom za 
biblikotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ) ter drugimi zavodi na področju 
kulture in izobraževanja. 

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

‐ Sodelovanje na področju promocije branja: v projektu Svetovna prestolnica branja in 
Trubarjeva hiša literature, sodelovanje z British Council Ljubljana. 

‐ Sodelovanje knjižnic in servisov (Borza dela, Borza znanja, Središče za mlade, Središče 
za samostojno učenje, Točke vseživljenjskega učenja) z različnimi dejavniki na lokalni in 
nacionalni ravni: Andragoški center Slovenije, Univerza za tretje življenjsko obdobje, 
Zavod RS za zaposlovanje, Urad za delo Ljubljana, Zaposlitveni kotiček v CIPS-u,  Zavod 
Papilot, Urad za mladino MOL, Urad za mladino RS.  

‐ Sodelovanje na različnih sejmih, festivalih, bazarjih: Informativa (30. – 31.1. 2009), 
Otroški bazar (10 – 13. 9. 2009), Festival za tretje življenjsko obdobje (29.9. – 1. 10. 
2009), Študentska arena (10. – 15.10. 2009). 

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

‐ Sodelovanje na lokalnih prireditvah: Črnuški september, Evropski dan sosedov, Božično-
novoletni bazar, Bučarijada. 

‐ Sodelovanje krajevnih knjižnic in občinskih kulturnih, turističnih in športnih društev. 
‐ Sodelovanje z vzojnoizobraževalnimi ustanovami: vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. 
‐ Sodelovanje z ustanovami, ki so namenjene ljudem s posebnimi potrebami: Zavod za 

usposabljanje Janez Levec, društva invalidov, Zavod za slepo in slabovidno mladino, 
CUDV Dolfke Boštjančič Draga. 

‐ Sodelovanje z ustanovami, ki skrbijo za seniorje: domovi starejših občanov, dnevni centri 
aktivnosti za starejše. 

‐ Sodelovanje z Azilnim domom. 
 
Mednarodno sodelovanje 
 
‐ MKL je v letu 2009 sodelovala kot pridružena partnerica v mednarodnem projektu 

ENTITLE. 
‐ MKL je v letu 2009 sodelovala kot partnerica v mednarodnem projektu Easy. 
‐ Slovanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v 

Pragi (Slovanska knihovna). 
‐ 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 
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projekt tudi Borzo dela, ki organizira vodeno predstavitev servisov MKL in enote KOŽ za 
tuje poklicne svetovalce.  

‐ KJM je poleti 2009 v okviru MIC-a gostila prostovoljce iz Španije, ki so na Fužinah med 
drugim tudi  izvajali tečaj španščine skozi igro za otroke. 

 

8.2 Promocija knjižnice 
 
Za promocijo knjižnice na ravni MKL skrbi strokovna sodelavka za odnose z javnostmi. 
Posamezne območne enote in krajevne knjižnice skrbijo za promocijo storitev in dejavnosti v 
svojem lokalnem okolju prek različnih medijev. 
Promocija Mestne knjižnice Ljubljana je potekala prek medijev, kot tudi strokovne javnosti. 
Medije so najbolj zanimali potek združevanja podatkovnih baz članov in bibliografskih baz 
podatkov, poletna odprtost knjižnic ter mestna kartica Urbana.  
Marca 2009 je v tiskani obliki in novi grafični podobi pričel izhajati Mesečnik prireditev MKL,  
uporabnikom je na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani MKL. Na 20 straneh so 
predstavljene vse prireditve za tekoči mesec, od razstav do prireditev za otroke in odrasle. 
Mesečnik oblikujemo v knjižnici sami. 
V začetku aprila zaživela tudi nova spletna stran Mestne knjižnice Ljubljana, ki je bila 
pozitivno sprejeta med našimi uporabniki. Pripravlja in vodi jo uredniški odbor, ki skrbi, da so 
na portalu MKL redno in ažurno objavljene najnovejše novice, dogodki in predstavitve v 
knjižnici. 
Vsem enotam smo zamenjali zunanje table na pročeljih knjižnice in tako poenotili vizualno 
podobo knjižnic. Z novo celostno podobo smo oblikovali tudi vrečke, ki jih uporabniki lahko 
kupijo, ter svinčnike, balone in priponke z znakom MKL. Ti izdelki so namenjeni za promocijo 
ob večjih dogodkih. 
Knjižnice so pripravile nekaj zelo odmevnih prireditev tako za strokovno kot širšo javnost: 
prireditve v okviru 8. februarja, podelitev nagrade Moja najljubša knjiga ob 2. aprilu,  
strokovne srede Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, razstavo Stabat Mater z 
nastopi glasbenih skupin v Knjižnici Bežigrad, Grški večer v Knjižnici Prežihov Voranc,  
Igrarium in Škotske dneve v Knjižnici Otona Župančiča ter prireditve v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja, ki ga vsako leto pripravlja Andragoški center Slovenije. Prav tako je 
knjižnica sodelovala na sejmih Informativa (januar 2009), Otroški bazar in Študentska arena 
(september) ter Festivalu za 3. življenjsko obdobje (september-oktober). 
MKL je pripravila tudi spot, ki se je oglaševal na displeju Šestica (od 3.12.-18.12.2009). 
 
 

9 SODELOVANJE ZAPOSLENIH V DOMAČIH IN MEDNARODNIH 
STROKOVNIH TELESIH 

 
Leja Borovnjak 
• članica častnega razsodišča DBL 
 
Jelka Gazvoda 
• predsednica skupščine Konzorcija Kamre 
 
Tilka Jamnik 
• članica upravnega odbora Bralnega društva Slovenije 
• podpredsednica  Društva Bralna značka Slovenije-ZPMS 
• predsednica društva Slovenska sekcija IBBY 
• članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
 
Mateja Klarič 



 57

• članica izvršnega odbora DBL 
 
Aleš Klemen 
• član Upravnega odbora Kalanovega sklada ZBDS 
• član nadzornega odbora DBL 
• svetovalec v Sekciji študentov bibliotekarstva 
• član Strokovnega sveta MKL 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
• predsednica  žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
• članica žirije nagrade Izvirna slovenska slikanica 
 
Mateja Ločniškar Fidler 
•   članica komisije za Berčičevo nagrado 
• članica uredniškega odbora revije Šolska knjižnica 
• članica Komisije za katalogizacijo pri NUK 
  
Ida Mlakar 
• članica uredništva revije Ciciban 
• članica žirije natečaja Evropa v šoli 
• članica žirije nagrade Večernica 
• članica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
• Sekcija za mladinsko književnost  ZBDS 
 
Lili Ozim 
• predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Milena Pintar 
• članica strokovnega sveta Osrednje knjižnice Kranj 
 
Anton Praznik 
• nadomestni član častnega razsodišča DBL 
 
Tatjana Pristolič 
• nadomestna članica častnega razsodišča DBL 
 
Simona Resman 
• članica odbora za kulturo Turistične zveze Slovenije 
• članica komisije za izvedbo kulturnega programa Festivala za tretje življenjsko 

obdobje 
 
Marijan Špoljar. 
• Skupščina izvajalcev referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja  
 
Vesna Trobec 
• članica izvršnega odbora DBL 
 
Miro Tržan 
• članica izvršnega odboru konzorcija Kamre 
 
Jagoda Vobič 
• članica žirije natečaja Evropa v šoli 
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10 BIBLIOGRAFIJA ZAPOSLENIH V MKL V 2009 
 

10.1 Strokovni in znanstveni članki 
 
CURHALEK, Tanja. Naj se glasba razlega po knjižnici!: ali Kako smo v Mestni knjižnici 
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LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja. Berčičeva nagrada za najboljša diplomska dela študentov 
bibliotekarstva. Šolska knjižnica, 19 (2-3), 201-204.  
 
LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja & FIDLER Tomaž. Digitalni mediji in elektronska knjiga. Šolska 
knjižnica, 19 (2-3), 134-142. 
 
LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja & MARTINČIČ, Tatjana. Elektronske knjige in bralniki v splošni 
knjižnici : okrogla miza. Knjižničarske novce, 19 (4-5), 23-29.  
 
LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja. E-založbe, e-knjige, bralniki, knjižnice in avtorske pravice. 
Šolska knjižnica, 19 (2-3), 155-158.  
 
MLAKAR, Ida. Knjige, primerne za otroke od 4. do 6. leta starosti in Družinski obisk knjižnice. 
V Branje za znanje in branje za zabavo: priročnik za spodbujanje družinske pismenosti. 
Ljubljana : Andragoški center Slovenije. 
 
MLAKAR, Ida. Pomen knjižnice pri spodbujanju družinskega branja. Kako naj mentor razvija 
bralno zmožnost posameznika – simpozij Bralne značke in revije Otrok in knjiga.  Otrok in 
knjiga, 75. 
 
PRISTOLIČ, Tatjana. "Dober dan" slovenskih splošnih knjižnic v Mestni knjižnici Ljubljana. 
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PRISTOLIČ, Tatjana. Fotografski natečaj Neskončno potovanje: kulturna dediščina sveta. 
Knjižničarske novice, 19 (9), 24-25. 
 
PRISTOLIČ, Tatjana. Mestna knjižnica Ljubjana v vesolju Študentske arene 2009. 
Knjižničarske novice, 19 (10), 16-17. 
 
PRISTOLIČ, Tatjana. Moj pogled, razstava fotografij. Knjižničarske novice, 19 (4-5), 30-31. 
 
PRISTOLIČ, Tatjana. Namesto rož: Svetlana Makarovič, pesnica in pisateljica - razstava v 
Mestni knjižnici Ljubljana, Knjižnici Bežigrad. Knjižničarske novice, 19 (2), 16-17. 
 
RIJAVEC, Veronika. Lutkovno gledališče Beži: ponudba Knjižnice Bežigrad najmlajšim 
obiskovalcem. Knjižničarske novice, 19 (2), 13-14. 
 

10.2 Neobjavljeni referati in predstavitve 
 
ANDRIN, Damjana, LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja & MARTINOVIČ, Dragan. Berem 
napredno, listam e-papir. Referat. 5. strokovnem srečanju Knjižnica – igrišče znanja in 
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JAMNIK, Tilka. Referat v angleščini na mednarodnem simpoziju Sveta Evrope. 8. oktober 
2009. 
 
KLEMEN, Aleš. Predstavitev analize stanja domoznanstva v letu 2007 skupine za 
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2009. 
 
KLEMEN, Aleš. Predstavitev dejavnosti MKL na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, 
oktober 2009. 
 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Referat o Saši Vegri, predstavljen na simpoziju o njej. Mestna 
knjižnica Ljubljana, 9. december 2009. 
 
LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja. Okrogla miza Elektronske knjige in bralniki v splošni knjižnici. 
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LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja. 12. slovenski dnevi knjige v Mariboru. Sodelovanje na okrogli 
mizi Elektronska knjiga – sedanjost in prihodnost. Univerzitetna knjižnica Maribor, 24. aprila 
2009.   
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LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja. 25. slovenski knjižni sejem. Sodelovanje v Debatni kavarni E-
knjige v knjižnicah. Ljubljana, 25. novembra 2009.   
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ŠPOLJAR, Marijan. Predstavitev področja biblioterapije. Strokovna predavanja Instituta RS 
za rehabilitacijo. Ljubljana, september 2009. 
 

10.3 Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
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LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Nagrajene mladinske knjige. V Pogled na drugo stran: 
priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009: pregled knjižne produkcije za mladino 
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PETRIČ, Iztok. Izhajajoč iz originalnih motivov so poiskale nove in uspelo jim je: razstava o 
panjskih končnic Likovnega krožka DU Škofljica.  Glasnik občine Škofljica, 18 (5), str. 21-22. 
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ŠKRABEC V., Katja. Pregledna razstava Fotografske sekcije KUD Škofljica. Glasnik občine 
Škofljica, 18 (1), str. 32-33. 
 
ŠKRLEC, Marjetica. Kaj imajo skupnega pomlad, velika noč in knjižnica. Turistične vesti, 14 
(56), str. 13. 
 
 

11 OBJAVLJENE PUBLIKACIJE  
 
Knjižnica Brezovica : na stičišču. Mestna knjižnica Ljubljana ; uredila Barbara Marinčič ; 
fotografije Andreja Aljančič Povirk, Karolina Harjač Bricelj, KristjanSrpčič. - Brezovica : 
Občina. 
 
Pogled na drugo stran: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009: pregled 
knjižne produkcije za mladino iz leta 2008. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2009. 
 
 

12 KNJIŽNICA V MEDIJIH 
 
Služba za odnose z javnostmi 
MKL želi s promocijo svojih storitev in dejavnosti doseči večjo prepoznavnost ter utrjevati 
ugled in javno podobo knjižnice. Z organiziranim obveščanjem množičnih medijev želimo 
povečati vključenost MKL in njenih storitev v kulturni utrip Ljubljane in okolice. 
 

1. Gorazd Rečnik, Val 202, Informativna oddaja: Pritožba uporabnika Bežigrajske 
knjižnice o zaračunavanju zamudnine tudi v nedeljo, izjava Jelke Gazvoda, 
9.1.2009 ob 11.30 

2. Katja Mederal,  Prednovoletna ustvarjalna delavnica.  
3. Sonja Pirman, Tretja svečka knjižnega kluba«, Oglasnik, občinsko glasilo občine 

Škofljica, januar 2009 
4.  Maja Novak, Odprtje fotografske razstave Kulturno umetniškega društva Škofljica v 

Knjižnici Škofljica. Oglasnik, občinsko glasilo občine Škofljica, januar 2009 
5. Uroš Kokošak, Radio Val 202: Izjava J. Gazvoda v oddaji Kje pa vas čevelj žuli: 

Knjižnice zaračunavajo zamudnino tudi ko so zaprte, 14.1.2009 ob 10.00 
6. Maja Jesenšek, Delo (stran Ljubljana). Vodstvu lekarne skoraj 30.000 evrov. 

Decembrska izplačila funkcionarjem Mestne občine Ljubljana, 23.1.2009. 
7. Peter Pahor, Dnevnik (stran Ljubljana in okolica): Direktorji bolje plačani od župana, 

23.1.2009 
8. www.eljubljana.si: Namesto rož. Svetlana Makarovič, objava članka Tatjana 

Pristolič, 27.1.2009 
9. Radio Slovenija, III. program (program ARS), novinarka Tina Kozin, oddaja Arsov 

forum o bralni kulturi, 29.1. 2009, ob 14. ure, sodelovala Tilka Jamnik 
10. Robert Prebil, igralec in kipar. Mladina, Striptiz,  6. 2. 2009. 
11. Žurnal24 (Ljubljana): Ljubezen do erotike. Vroča literatura, 9.2.2009 
12. Žana Kapetanovič, Revija Jana: O Janezu Drnovšku, 17.2.2009 
13. Živa Rogelj,  TV Slovenija Dnevniku: O Braillovi pisavi – okrogla miza v KOŽ, 

18.2.2009 ob 19.00 
14. Špela Lužar, Info tv: Snemanje izjave J. Gazvoda, 12.2.2009- neobjavljeno! 
15. TV Slovenija, Odmevi: Darwin v Slovanski knjižnici, 12.2.2009 ob 22.00 
16. Objava v mesečniku LJ Kultura, Kultura v Ljubljani. Mestna knjižnica priporoča., 

februar in marec 2009 
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17. Borut Tavčar, Delo (stran Ljubljana):Še kar v prehodnem obdobju. Očitki skupni 
Mestni knjižnici Ljubljana, 18.2.2009,  

18. Delo (stran Ljubljana, rubrika Prejeli smo): Še kar v prehodnem obdobju. Odgovor 
direktorice na članek, 24.2.2009 

19. www.Dnevnik.si: Preizpraševanje erotičnosti, razstava v enoti Kolodvor, 5.3.2009 
20. www.delo.si: Džez v Mediateki Knjižnice Otona Župančiča, 5.3.2009 
21. Uroš Korošak:Radio Slovenija, 1. program: Izjava J. Gazvoda o združitvi in enotni 

članski izkaznici za informativno oddajo ob 13h, 12.3.2009 
22. Radio Antena,  Izjava V.Trobec o najbolj branih knjigah, 12.3.2009 ob 13.00 
23. Dnevnik (Ljubljana): Jelka Gazvoda edina kandidatka za vodenje knjižnice, 

17.3.2009, str. 12.  
24. www.eljubljana.si: Raznovrsten večer grške kulture, 30.3.2009 
25. Rolih, M.: Podobe znanih slovenskih književnikov v Knjižnici Zalog.Turistične vesti, 

14, št. 55 (marec 2009), str. 18 
26. Rolih, M.:Srečanje ob knjigi. Turistične vesti, 14, št. 55 (marec 2009), str. 24 
27. Žurnal 24 (stran Ljubljana):Grška kultura v knjižnici, 1.4.2009 
28. Grška kultura v knjižnici, oddaja na Geatv, napoved v Delu, Dnevniku, Slovenska 

tiskovna agencija (kultura), 1.4.2009 
29. Žurnal 24, Kultura: Nagrada za Pozor pravljice, 1.4.2009, STA. 
30. Radio Kaos: novica o podelitvi Moje najljubše knjige, 1.4.2009 
31. Radio Slovenija International, novica o podelitvi Moje najljubše knjige, 1.4.2009. 
32. Špela Kožar, Info tv: Prispevek o 2. aprilu, Mednarodni dnevu za otroke, Podelitev 

priznanj Moja najljubša knjiga, 2.4.2009 
33. Marko Vrbič, Radio Slovenija, Val 202- oddaja Kulturne drobtinice: O podelitvi 

nagrad Moja najljubša knjiga, 2.4.2009 ob 14.00  
34. Radio Slovenija, 3. program, Ars: Izjava Darje Lavrenčič o 2. aprilu, 2.4.2009 
35. Radio Slovenija International, Maribor, objava 2.4. 2009 med 7. in 9. uro (Darja), 
36. Teja Pelko, Indirekt/Dobro jutro: Najljubša knjiga po izboru mladih bralcev iz zbirke 

Pozor pravljice, 2.4.2009 
37. Večer Kultura: Danes mednarodni dan za otroke, 2.4.2009. 
38. Ob današnjem mednarodnem dnevu knjig za otroke, Večer, 2.4.2009, str. 14, 
39. O Izvirni slovenski slikanici 2009- Dnevnik (Kultura) 2.4.2009- Darja 
40. Simpozij o literarni in mentorski ustvarjalnosti Saše Vegri, Dnevnik (Kultura, 

Odmevi)- Darja, 2.4.2009 
41. Dnevnik (Kultura). Suhadolčanu priznanje za mladinsko knjigo, 2.4.2009 
42. Tanja Jaklič: Delo, Kultura: Vsaka beseda in z njo vsaka stran, 2.4.2009, novinarka 

Tanja Jaklič 
43. Radio Slovenija, 1. program, rubrika »Ali že veste, kakšen dan bo danes?«, 2.4. 

2009, ob 9.10 ure (Darja Lavrenčič Vrabec), 
44. Radio Center, 2.4. 2009, o Moji naj knjigi 2009, na splošno o produkciji mladinskih 

knjig na Slovenskem in branju (Tilka), 
45. Radio Slovenija, novinarka Magda Tušar, Moja naj knjiga 2009, 2.4.2009 
46. www.siol.net/kultura , Moja naj knjiga 2009, Primož Suhodolčan, 
47. www.rtvslo.si , Moja naj knjiga 2009, 2.4.2009 
48. o simpoziju, 8. aprila- Radio Slovenija, III. program, program ARS, novinarka mag. 

Jasna Potočnik, Saša Vegri, njeno življenje in delo, simpozij o literarni in mentorski 
ustvarjalnosti Saše Vegri, ki ga je pripravil Center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, 3.4.2009, ob 14. uri, sodelovala Darja 

49. Mateja Kotnik, Nedelo: Žalostna bi bila, če bi najine knjige samevale. Pisatelj 
Primož Suhadolčan in ilustrator Uroš Hrovat, 5.4. 2009, 

50. Nina Krajčinović, Delo stran Ljubljana: Število izposojenih knjig narašča. Vpliv 
gospodarske krize na nakup in izposojo knjig v mestnih knjižnicah, 7.4.2009 

51. Revija Jana: Kako nastanejo belokranjske pisanice 
52. Radio Agora: Intervju o Borzi znanja in predstavitev Medkulturnega dialoga, 

10.4.2009 
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53. Mladina: objava o razstavi Iztoka Vidmarja v Knjižnici Otona Župančiča, 10.4.2009 
54. Priprava besedil za portal MKL in medije: članska izkaznica, združitev baz, nova 

spletna stran MKL, izločitev knjižnice Medvode 
55. Slavica Brankovič, TV Slovenija, oddaja Tednik: prispevek Jelke Gazvoda o javnih 

delih v knjižnici, 16.4.2009 bo 20.00 
56. Radio Slovenija: O brezplačnem vpisu v knjižnice, 21.4.2009 
57. Alma Vidmar, Dan knjige – potopisno predavanje Uroša Ravbarja. Oglasnik, 

občinsko glasilo občine Škofljica, 23.4.2009 
58.  Iztok Petrič, Izhajajoč iz originalnih motivov so poiskale nove in uspelo jim je. 

Oglasnik, občinsko glasilo občine Škofljica 
59. Ana Porenta, Žurnal24 (stran Ljubljana). Na obisk k lutkam in kačam. Med 

prvomajskimi za otroke pripravljene različne dejavnosti. 24.4.2009. 
60. Urša Kobal, Naša žena: Kako iskati delo v kriznih časih, maj, št. 5/2009 
61. Radio Slovenija, III. program (program ARS), novinarka mag. Jasna Potočnik, 

oddaja Arsov forum Radia Slovenija- Izzivi mladinske književnosti in mladinskega 
knjižničarstva, 13.5.2009, 14.05 (sodelovala Darja Lavrenčič Vrabec, poleg pa še 
dr. Meta Grosman, dr. Igor Saksida, Darka Tancer Kajnih, Manca Perko); 

62. Video Delo.si: Kakšna je prihodnost »klasične« knjige?. Pravi čas za e-knjigo še 
prihaja. Intervju z Marijanom Špoljarjem, 15.5.2009 

63. Igrarium, /7.-9.5.2009, objave v Deloskopu, Dnevnik, napovednik.com, Mladina 
64. Radio Ognjišče, novinarka Damijana Medved, oddaja o nagradi Izvirna slovenska 

slikanica 2009, 16.5.2009, sodelovala Darja Lavrenčič Vrabec, kot vodja Centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo in kot predsednica strokovne žirije za 
omenjeno nagrado;  

65. Janko Petrovec, Radio Slovenija,Škotski dnevi (2.-4.6 2009),  
66. Radioevropa05, oddaja Atlas Evrope: Pogovor z Damijanom Končnikom, v sklopu 

Škotski dnevov, 8.6.2009 
67. Delo, Dnevnik, Večer, Napovednik, com, Žurnal24,etc: napovedniki, 2.-4.6.2009 
68. Napoved razstave Podstrešja in nadzidave na spletni strani Visit Ljubljana, Delo-

deloskop, Dnevnik – napovednik prireditev,  
69. Delo, priloga Delo in dom: Dunajska podstrešja v Ljubljani, 10.6.2009 
70. Delo, Kultura:Razstava fotografiranih dunajskih podstrešij, 12.6.2009 
71. Delo, priloga Ona: Razstava Violete Vujović-Salhofer: Podstrešja in nadzidave na 

Dunaju, 16.6.2009 
72. Delo (stran Ljubljana): Pol milijona za združitev knjižnic. Združevanje mestnih 

knjižnic še vedno ni končano. 17.6.2009, novinarka Maja Jesenšek. 
73. Žurnal24 (stran Ljubljana): Skok v poletno vzdušje, 24.6.2009, novinarka Ana 

Porenta  
74. LJ Kultura, napovednik Kultura v Ljubljani: Mestna knjižnica priporoča. Junij, julij, 

avgust 2009. 
75.  Radio Ognjišče: predstavitev Borze znanja, objava ponudb in povpraševanj, vsak 

ponedeljek 
76. Radio Univox: javljanje v živo, prestavitve aktualnih ponudb in povpraševanj Borze 

znanja, vsak torek 
77. Radio 94: javljanje v živo, prestavitve aktualnih ponudb in povpraševanj Borze 

znanja, vsak ponedeljek in četrtek 
78. Škrlec, M.: Kaj imajo skupnega pomlad, velika noč in knjižnica. Turistične vesti, 14, 

št. 56 (junij 2009), str. 13 
79. Rolih, M.: Razstava likovnih del devetošolke v Knjižnici v Zalogu. Turistične vesti, 

14,št. 56 (junij 2009), str. 21 
80. Živa Rogelj: Kaj slovenci berejo, izjava Aleš Klemen, TV Slovenija, Dnevnik ob 

19.00, 31.7.2009 
81. Tina Bilban: Pogled na drugo stran: priročnik za branje kakovostnih mladinskih 

knjig. Ampak: julij-avgust 2009, št. 7-8, str. 87. 
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82. Suzana Kozel: O izposoji gradiva. Izjava Marijan Špoljar, TV Slovenija, Slovenska 
kronika ob 17.00, 31.7.2009 

83. Samo Petančič, Težave s poletnim urnikom. Kadrovska kriza v ljubljanskih 
knjižnicah po združitvi, 15.7.2009, Delo (Dogodki dneva), str. 4. 

84. Jelka Gazvoda: Težave s poletnim urnikom, Delo. Pisma bralcev in odmevi, 
17.7.2009 

85. Izobraževanje v Borzi znanja. Dnevnik, 31.8.2009 
86. Arsov Forum: Združitev javnih zavodov. Pogovor z Jelko Gazvoda in Blažem 

Peršinom. Radio Slovenija, 3. program Ars, 2.9.2009 ob 13.00 
87. Brane Šalomon: Imeti pajka na steni. Nedeljski dnevnik, 6.9.2009, str. 13 
88. Agata Tomažič: Branje knjig ni prepovedano. Prostovoljstvo z namenom. Delo, 

Panorama, 7.9.2009, str. 10 
89. Sandra Milev: Zatočišče za otroke v stiski. Dnevnik, Slovenija, 10.9.2009 
90. Valvazorjevo delo v mestno knjižnico. Žurnal24, Ljubljana, str. 4, 24.9.2009 
91. Iconotheca Valvasoriana tudi v Mestni knjižnici Ljubljana, 24.9.2009, STA, 

novice24.com 
92. Dnevi srbske kulture v knjižnici. Žurnal24, Ljubljana, str. 5, 23.9.2009  
93. Lea Mederal, Pestre poletne ustvarjalne delavnice, Oglasnik, glasilo občine 

Škofljica, september 2009 
94. Maja Novak, Humanitarna akcija Likovne skupine 2002, Oglasnik, glasilo občine 

Škofljica, september 2009 
95. Dnevi srbske kulture kot predstavitev etnične manjšine. Novice24.com, 24.9.2009 
96. Dnevi srbske kulture kot predstavitev etnične manjšine. www.sta.si, kultura, 24. 

9.2009 
97. Dnevi srbske kulture, www.ljubljana.si– prireditve, 24.9.2009 
98. Rolih, M.: Olja in akvareli Vojteha Gorjupa in likovna dela učencev OŠ Lipoglav v 
99. Knjižnici Zalog. Turistične vesti, 14, št. 57 (september 2009), str. 23 
100. Zbrali podatke o članih. Žurnal24, Ljubljana, str. 7, 1.10.2009 
101. Ena kartica za vse mestne knjižnice. Delo, Ljubljana, , 6.10.2009 
102. Enotna kartica za vse ljubljanske knjižnice. Dnevnik, Ljubljana, str.12, 6.10.2009 
103. Tanja Jaklič: Strel v koleno kulturnega memedžmenta? Delo, Kultura, str. 16, 

9.10.2009 
104. Potujoča knjižnica odslej tudi pred Inštitutom RS za rehabilitacijo. Delo, Ljubljana, 

15.10.2009 
105. Andrej Jaklič: Uporabnikom prijazno. Delo, priloga Polet, 15.10.2009, str. 5, leto 8, 

št.40 
106. Glej, Potujoča knjižnica!. Dnevnik, Antena, št.50/2009, 20.10.2009 
107. Bansi gre v knjižnico. www.bansi.si, 22.10.2009 
108. Katja V. Škrabec, Pregledna razstava Fotografske sekcije KUD Škofljica. Oglasnik, 

glasilo občine Škofljica, oktober 2009  
109. Maja Prijatelj: Znanje in zabava na kolesih. S potujočo knjižnico po okolici Ljubljane. 

Delo, Panorama, 3.11.2009, str. 19. 
110. Melita Forstnerič Hajnšek: Ne priporočilni ne seznam, le strastno napotilo. Večer, 9. 

11. 2009, str. 13.  
111. Zlate hruške. Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig. Revija Bukla, 

november 2009 
112. Maja Jesenšek: Največ spet Jakliču, Janković na tretjem mestu. Delo, Ljubljana, 

24.11.2009, str. 11 
113. Predstavitev potujoče knjižnice, RTV, 1. program Val 202, november 2009 
114. Petkova izvidnica: intervju z Jelko Gazvoda o knjižnici in dnevu splošnih knjižnic, 

Radio Slovenija, Val 202, 20.11.2009 ob 13.00 
115. Intervju z Jelko Gazvoda o Dnevu splošnih knjižnic. Radioevropa05, 20.11.2009 
116. Prostor za globalno učenje, Radio Slovenija, Val 202, 20.11.2009 
117. Petra Vidali: O knjigah za brezposelne in e-knjigah. Debate na 20. slovenskem 

knjižnem sejmu. Večer, kultura, november 2009 
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118. Prispevek o otvoritvi kotička za globalno učenje, TV Slovenija, Kultura, 20.11.2009 
119. Gaja Kos: Marjana Kobe. Literatura, 221, nov. 2009, str. 74-91. 
120. Olajšano iskanje knjig. Mestna knjižnica Ljubljana. Po članih še združitev zbirk 

gradiva. Žurnal24, Ljubljana, 1.12.2009, str. 5 
121. Tanja Jaklič: Vodnik za domišljijske svetove. Priročnik za branje kakovostne 

mladinske literature. Delo, kultura, 6.12.2009 
122. Jelka Gazvoda: Združeni še boljši. Urban, interno glasilo Javnega holdinga 

Ljubljana, javnih podjetij in Mestne občine Ljubljana, let.5, št. 4, december 2009 
123. Novoletno darilo knjižnic: oprostitev stroškov zamudnine. Dnevnik, 10.12.2009 
124. Oprostitev stroškov zamudnine, objava Radio Aktual, 10.12.2009 
125. Mama pravi, da v očkovi glavi…Izšla antologija, Naročje kamenčkov pesnice Saše 

Vegri. MMC RTV Slovenija, 9.12.2009. http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/mama-
pravi-da-v-ockovi-glavi/218783, www.indirekt.si 

126. Maja Bahar: prispevek o kotičku za Globalno učenje. ARS 360, 12.12.2009 
127. Kako Mestna knjižnica Ljubljana slavi knjigo. Pogovor z direktorico mag. Jelko 

Gazvoda. Ljubljana, glasilo MOL, december 2009, št. 9 -12. 
128. Vedrana Grisogono: Ko se otroku pokvari igrača, je ne vrzite v smeti. Bogdan Žorž 

o začaranem krogu razvajenosti. Delo, Globus znanja, 21.12.2009 
129. Večer s pesnico. Slovenske novice, rubrika Specialni efekti, 31.12.2009 
130. Pečavar, L.: Pella v Knjižnici Fužine. Zeleni glas, 12, št. 3, str.6 
131. Rolih, M.: Krajine Rada Romiha. Turistične vesti, 14, št. 58 (december 2009), str. 24 

 
Obveščanja o prireditvah: 
Obveščanje o prireditvah poteka redno v vseh pomembnejših časnikih in spletnih straneh 
različnih medijev (Delo-Deloskop, Dnevnik – Scena, Žurnal 24, Nedelo, Večer, 
www.Eljubljana.si, www.napovednik.com, MMC RTV Slovenija- Prireditve.info, otroške 
prireditve na portalu Lumpi klub (www.mercator.si) in Otroški portal RTV, www.senior .info, 
www.pozitivke.net , Svet in ljudje (www.svetinljudje.si). Vseh e-naslovov je približno 50. 
 
V občinskih glasilih, kakor tudi na spletnih straneh primestnih občin, v katerih delujejo 
knjižnice območne enote KPV, vodje lokalnih knjižnic redno objavljajo prispevke o knjižnih 
novostih in  obveščajo o dogodkih v knjižnicah. Občinska glasila v katerih objavljamo 
knjižnične dogodke in novosti znotraj območne enote KPV so naslednja: 
‐ Knjižnica Ig v Mostiščarju, 
‐ Knjižnica Velike Lašče v Trobli, 
‐ Knjižnica Brezovica in Podpeč v Barjanskem listu, 
‐ Knjižnica Dobrova v Našem časopisu, 
‐ Knjižnica Horjul v Našem časopisu. 
 
Pričeli smo sodelovati tudi z podjetjem Prumaro d.o.o., ki na zaslonih Gem Interactive na 
mestnih avtobusih LPP ter kioskih predvajajo različne vsebine in novice s področja kulture in 
znanosti. V novembru in decembru so brezplačno objavili 10 najbolj zanimivih prireditev MKL 
v rubriki Ne prezrite, ter različna obvestila. Mreža LPP obsega 454 zaslonov na 128 
sodobnih avtobusih LPP in s tem dosega ciljno publiko 220.000 posameznikov. 
 
Oglasi: 
‐ Mestna knjižnica Ljubljana. Knjižnica Jožeta Mazovca (Oglas). Turistične vesti, 14, št.55 

(marec 2009), str.25 
‐ Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Jožeta Mazovca (Oglas). Turistične vesti, 14, št. 56 

(junij 2009), str. 26 
‐ Mestna knjižnica Ljubljana. Knjižnica Jožeta Mazovca (Oglas). Turistične vesti, 14, št. 58 

(december 2009), str. 14 
‐ Oglas Mestne knjižnice Ljubljana, displej Šestica- 3.12. -18.1.2010. 
 
Snemanja v prostorih knjižnice: 
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‐ Snemanje v prostorih KOŽ, Predstavitev Prešernovih nagrajencev – Goran Vojnović, 
3.2.2009 

‐ Jana Ocvirk, POP tv: Snemanje gradiva POP tv za oddajo Preverjeno – o erotični poeziji, 
4.2.2009, oddaja na sporedu 10.2.2009 ob 20.00 

‐ KOŽ 19. december, RTV Slovenija oddaja Skrivnosti glasbe, v prostorih Knjižnice Otona 
Župančiča, oddaja bo na sporedu marca 2010 

‐ Slovanska knjižnica: Minute za jezik, RTV Slovenija, Uredništvo kulturnih oddaj, 3.12, 
.8.12. ter 12.1.2010 

‐ Spet doma, prispevek o novinarju Seku Conde, posneto v KOŽ, 20.12.2009 ob 20.00 
‐ TV Oddaja Enajsta šola: oddaja za mlade radovedneže. Snemanje v prostorih KOŽ 

(mladinski oddelek, Župančičeva spominska zbirka), zaključno žrebanje 3. cikla 
Slovenskega knjižnično- muzejskega MEGA kviza, šolsko leto 2008/2009), sodelovali 
mag. Jelka Gazvoda in Darja Lavrenčič Vrabec, 11. 6. 2009,  ob 16. 25 uri (1. program 
TV Slovenija, ponovitve 12. 6. in 13. 6. dopoldne); 

‐ TV Oddaja Enajsta šola: oddaja za mlade radovedneže. Snemanje prispevkov za 
posamezne sklope 4. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza: 8. 10., 
5.11., 3.12. (oddaje so bile na sporedu en teden kasneje, z več ponovitvami). 
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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  08:00 - 19:30  08:00 - 19:30 08:00 - 19:30 09:00 - 19:30  08:00 - 19:30  08:00 - 13:00 
Knjižnica Črnuče  09:00 - 19:00  13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 09:00 - 15:00  13:00 - 19:00   

Knjižnica dr. F. Škerl  13:00 - 19:00  13:00 - 19:00 09:00 - 15:00 13:00 - 19:00  13:00 - 19:00   

Knjižnica Glinškova pl.  13:00 - 19:00  09:00 - 15:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00    

Knjižnica Savsko n.   13:00 - 19:00 09:00 - 15:00 13:00 - 19:00    

Knjižnica Jožeta 
Mazovca  08:00 - 19:30  10:00 - 19:30 08:00 - 19:30 08:00 - 19:30  08:00 - 19:30  08:00 - 13:00 

Knjižnica Polje 08:00 - 19:30  08:00 - 19:30 08:00 - 19:30 08:00 - 19:30  08:00 - 19:30  08:00 - 13:00 
Knjižnica Fužine 08:00 - 19:30  08:00 - 19:30 08:00 - 19:30 08:00 - 19:30  08:00 - 19:30  08:00 - 13:00 
Knjižnica Zalog 12:00 - 19:00  12:00 - 19:00 12:00 - 19:00 09:00 - 16:00  12:00 - 19:00  09:00 - 13:00 
Knjižnica Jarše 12:00 - 19:00  12:00 - 19:00 12:00 - 19:00 09:00 - 16:00  12:00 - 19:00  09:00 - 13:00 

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

Knjižnica Poljane  10:00 - 18:00  10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00  10:00 - 18:00   

Knjižnica Kolodvor 08:00 - 20:00  08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00  08:00 - 20:00   

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

Knjižnica Prežihov 
Voranc  08:00 - 19:00  08:00 - 19:00 08:00 - 19:00 09:00 - 19:00  08:00 - 19:00  08:00 - 13:00 

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

Knjižnica Rudnik  08:00 - 19:00  08:00 - 19:00 08:00 - 19:00 13:00 - 19:00  08:00 - 19:00  08:00 - 13:00 
Knjižnica Škofljica 08:00 - 19:00  08:00 - 19:00 08:00 - 19:00 12:00 - 19:00  08:00 - 19:00   

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

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

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

Knjižnica Velike Lašče  13:00 - 18:30   09:00 - 14:00 13:00 - 18:30  13:00 - 18:30   

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

Knjižnica Podpeč  14:00 - 19:00 10:00 - 14:00  14:00 - 19:00   

Knjižnica Brezovica 12:00 - 14:00  14:00 - 19:30 10:00 - 14:00 14:00 - 19:30  10:00 - 14:00   

Knjižnica Šiška  08:00 - 19:30  08:00 - 19:30 08:00 - 19:30 10:00 - 19:30  08:00 - 19:30  08:00 - 13:00 
Knjižnica Šentvid  08:00 - 19:30  08:00 - 19:30 08:00 - 19:30 10:00 - 19:30  08:00 - 19:30   

Knjižnica Vodice 12:00 - 18:00  12:00 - 18:00 12:00 - 18:00  12:00 - 18:00   

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

Knjižnica Medvode       

Slovanska knjižnica 08:00 - 20:00  08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00  08:00 - 20:00  08:00 - 12:00 

Potujoča knjižnica  Potujoča knjižnica ima poseben razpored po krajih, ki jih obiskuje. 

 
 
Poletna odprtost (29.06. - 28.08.2009) 
 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

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

Knjižnica Črnuče 9:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 9:00 - 15:00 13:00 - 19:00   

Knjižnica dr. F. Škerl 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 9:00 - 15:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00   

Knjižnica Glinškova p. 13:00 - 19:00 9:00 - 15:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00     

Knjižnica Savsko n.   13:00 - 19:00 9:00 - 15:00 13:00 - 19:00     
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Knjižnica Jožeta 
Mazovca 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 13:00 

Knjižnica Polje 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 8:00 - 14:30 13:00 - 19:30 8:00 - 14:30 8:00 - 13:00 
Knjižnica Fužine 13:00 - 19:30 8:00 - 14:30 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 8:00 - 14:30 8:00 - 13:00 
Knjižnica Zalog 13:00 - 19:30 8:00 - 14:30 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 8:00 - 14:30   

Knjižnica Jarše 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30   

Knjižnica Otona 
Župančiča  13:00 - 20:00 13:00 - 20:00 8:00 - 14:30 13:00 - 20:00 8:00 - 14:30 8:00 - 13:00 

Knjižnica Poljane 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00   
Knjižnica Kolodvor 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00   

Knjižnica Nove Poljane 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00 13:00 - 19:00 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00   

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

Knjižnica Ig 13:00 - 19:00   13:00 - 19:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00   
Knjižnica Rudnik 13:00 - 19:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00   
Knjižnica Škofljica 13:00 - 19:00 8:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 8:00 - 14:00   
Knjižnica Brdo   13:00 - 19:00   13:00 - 19:00 8:00 - 14:00   
Knjižnica Dobrova 8:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00   13:00 - 19:00   
Knjižnica Grba 13:00 - 19:00 8:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 8:00 - 14:00   
Knjižnica Velike Lašče 13:00 - 18:30   9:00 - 14:00 13:00 - 18:30 9:00 - 14:00   
Knjižnica Horjul 9:00 - 14:00   15:00 - 20:00   13:00 - 18:00   

Knjižnica Podpeč  14:00 - 19:00 10:00 - 14:00  14:00 - 19:00  

Knjižnica Brezovica   14:00 - 19:30 10:00 - 14:00 14:00 - 19:30 10:00 - 14:00   

Knjižnica Šiška 13:30 - 19:30 8:00 - 14:00 13:30 - 19:30 8:00 - 14:00 13:30 - 19:30 8:00 - 13:00 

Knjižnica Šentvid 8:00 - 14:00 13:30 - 19:30 8:00 - 14:00 13:30 - 19:30 8:00 - 14:00   

Knjižnica Vodice   12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00     

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

Slovanska knjižnica 
13.07. do 22.08.2009 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 13:00 

Potujoča knjižnica Potujoča knjižnica julija in avgusta ne obiskuje postajališč. 
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PRILOGA 2: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – 
MONOGRAFIJE) 
 
 

 Krajevna knjižnica Prirast izvodov gradiva 
30 Knjižnica Bežigrad 5851 
31 Knjižnica Črnuče 1483 
32 Knjižnica dr. France Škerl 1277 
33 Knjižnica Glinškova ploščad 1246 
34 Knjižnica Savsko naselje 953 

 KB SKUPAJ 10810 
40  Knjižnica Jožeta Mazovca 4414 
41  Knjižnica Polje 2150 
42  Knjižnica Fužine 1944 
43  Knjižnica Zalog 1226 
44  Knjižnica Jarše 1142 

 KJM SKUPAJ 10876 
50 Knjižnica Otona Župančiča 13838 
52 Knjižnica Poljane 700 
53 Knjižnica Kolodvor 0 
54 Knjižnica Nove Poljane 57 

 KOŽ SKUPAJ 14595 
70  Knjižnica Prežihov Voranc 4982 
71  Knjižnica Rudnik 2009 
72  Knjižnica Ig 1249 
73  Knjižnica Brdo 586 
74  Knjižnica Dobrova 612 
75  Knjižnica Velike Lašče 955 
76  Knjižnica Škofljica 1414 
78  Knjižnica Grba 1866 
79  Knjižnica Podpeč 582 
80  Knjižnica Horjul 564 
81  Knjižnica Brezovica 1603 

 Knjižnica Rakitna 134 
 Knjižnica Notranje Gorice 110 
 Knjižnica Polhov Gradec 100 
 Knjižnica Rob 131 
 Knjižnica Šentjošt 143 
 KPV SKUPAJ 17040 

20 Knjižnica Šiška 6675 
21 Knjižnica Šentvid 2828 
22 Knjižnica Medvode - 
23 Knjižnica Vodice 882 
25 Knjižnica Gameljne 1744 

 KŠ SKUPAJ 12129 
60 Slovanska knjižnica 3520 
51 Potujoča knjižnica 2401 

 Skupne službe 14 
 Drugo 1345 
 MKL SKUPAJ 72730 
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PRILOGA 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – VSE 
GRADIVO) 
 

 Krajevna knjižnica Prirast izvodov gradiva 
30 Knjižnica Bežigrad 4968 
31 Knjižnica Črnuče 2019 
32 Knjižnica dr. France Škerl 1721 
33 Knjižnica Glinškova ploščad 1636 
34 Knjižnica Savsko naselje 1141 

 KB SKUPAJ* 5939* 
40  Knjižnica Jožeta Mazovca 4268 
41  Knjižnica Polje 2408 
42  Knjižnica Fužine 2177 
43  Knjižnica Zalog 1376 
44  Knjižnica Jarše 1227 

 KJM SKUPAJ* 5141* 
50 Knjižnica Otona Župančiča 9469 
52 Knjižnica Poljane 13 
53 Knjižnica Kolodvor 262 
54 Knjižnica Nove Poljane 745 

 KOŽ SKUPAJ* 9647* 
70  Knjižnica Prežihov Voranc 4681 
71  Knjižnica Rudnik 2333 
72  Knjižnica Ig 1537 
73  Knjižnica Brdo 684 
74  Knjižnica Dobrova 834 
75  Knjižnica Velike Lašče 1184 
76  Knjižnica Škofljica 1751 
78  Knjižnica Grba 2221 
79  Knjižnica Podpeč 656 
80  Knjižnica Horjul 645 
81  Knjižnica Brezovica 2072 

 Knjižnica Rakitna 162 
 Knjižnica Notranje Gorice 141 
 Knjižnica Polhov Gradec 105 
 Knjižnica Rob 133 
 Knjižnica Šentjošt 142 
 KPV SKUPAJ* 6997* 

20 Knjižnica Šiška 4484 
21 Knjižnica Šentvid 2572 
22 Knjižnica Medvode - 
23 Knjižnica Vodice 918 
25 Knjižnica Gameljne 1763 

 KŠ SKUPAJ* 5018* 
60 Slovanska knjižnica 3614 
51 Potujoča knjižnica 1763 

 Skupne službe 36 
 Drugo 3 
 MKL SKUPAJ 20971* 

* - prirasta naslovov po OE ne smemo seštevati; skupni zneski torej niso vsote, ampak 
pomenijo število novih naslovov v celotni OE. 
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PRILOGA 4: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – 
MONOGRAFIJE) 
 
 

 Krajevna knjižnica Odpis izvodov gradiva 
30 Knjižnica Bežigrad 4875 
31 Knjižnica Črnuče 708 
32 Knjižnica dr. France Škerl 743 
33 Knjižnica Glinškova ploščad 532 
34 Knjižnica Savsko naselje 127 

 KB SKUPAJ 6985 
40  Knjižnica Jožeta Mazovca 5539 
41  Knjižnica Polje 878 
42  Knjižnica Fužine 1458 
43  Knjižnica Zalog 421 
44  Knjižnica Jarše 729 

 KJM SKUPAJ 9025 
50 Knjižnica Otona Župančiča 15605 
52 Knjižnica Poljane 516 
53 Knjižnica Kolodvor 5 
54 Knjižnica Nove Poljane 6 

 KOŽ SKUPAJ 16132 
70  Knjižnica Prežihov Voranc 4467 
71  Knjižnica Rudnik 143 
72  Knjižnica Ig 101 
73  Knjižnica Brdo 188 
74  Knjižnica Dobrova 245 
75  Knjižnica Velike Lašče 248 
76  Knjižnica Škofljica 184 
78  Knjižnica Grba 122 
79  Knjižnica Podpeč 56 
80  Knjižnica Horjul 30 
81  Knjižnica Brezovica 256 

 Knjižnica Rakitna 3 
 Knjižnica Notranje Gorice 8 
 Knjižnica Polhov Gradec 10 
 Knjižnica Rob 5 
 Knjižnica Šentjošt 0 
 KPV SKUPAJ 6066 

20 Knjižnica Šiška 2325 
21 Knjižnica Šentvid 2652 
22 Knjižnica Medvode  
23 Knjižnica Vodice 155 
25 Knjižnica Gameljne 234 

 KŠ SKUPAJ 5366 
60 Slovanska knjižnica 0 
51 Potujoča knjižnica 1913 

 Skupne službe 16 
 Drugo 110 
 MKL SKUPAJ 45613 
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PRILOGA 5: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

 Krajevna knjižnica Aktivni člani Novo vpisani člani 
mladina odrasli SKUPAJ odrasli mladina SKUPAJ

30 Knjižnica Bežigrad 2012 10764 12776 193 1370 1563 
31 Knjižnica Črnuče 749 1833 2582 101 149 250 
32 Knjižnica dr. France Škerl 530 1461 1991 63 129 192 
33 Knjižnica Glinškova p. 487 1450 1937 69 137 206 
34 Knjižnica Savsko naselje 322 809 1131 49 57 106 

 KB SKUPAJ*       475 1842 2317 
40 Knjižnica Jožeta Mazovca 2119 6432 8551 212 626 838 
41 Knjižnica Polje 1405 3201 4606 141 245 386 
42 Knjižnica Fužine 1096 3271 4367 101 304 405 
43 Knjižnica Zalog 735 1099 1834 60 65 125 
44 Knjižnica Jarše 785 940 1725 102 70 172 

 KJM SKUPAJ*       616 1310 1926 
50 Knjižnica Otona Župančiča 2507 23854 26361 338 3771 4109 
52 Knjižnica Poljane 184 1648 1832 31 110 141 
53 Knjižnica Kolodvor 16 378 394 2 44 46 
54 Knjižnica Nove Poljane 146 122 268 28 12 40 

 KOŽ SKUPAJ*       399 3937 4336 
70 Knjižnica Prežihov Voranc 2963 9796 12759 283 1303 1586 
71 Knjižnica Rudnik 1376 2536 3912 228 204 432 
72 Knjižnica Ig 567 702 1269 84 104 188 
73 Knjižnica Brdo 291 459 750 22 14 36 
74 Knjižnica Dobrova 398 523 921 27 32 59 
75 Knjižnica Velike Lašče 340 382 722 39 30 69 
76 Knjižnica Škofljica 1071 1343 2414 135 129 264 
78 Knjižnica Grba 717 1331 2048 85 118 203 
79 Knjižnica Podpeč 239 276 515 31 30 61 
80 Knjižnica Horjul 277 353 630 44 23 67 
81 Knjižnica Brezovica 521 621 1142 322 271 593 

 Knjižnica Rakitna 52 34 86 6 13 19 
 Knjižnica Notranje Gorice 86 164 250 19 17 36 
 Knjižnica Polhov Gradec 29 26 55 5 5 10 
 Knjižnica Rob 35 25 60 2 4 6 
 Knjižnica Šentjošt 79 55 134 4 3 7 
 KPV SKUPAJ*       1336 2300 3636 

20 Knjižnica Šiška 2356 10915 13271 379 1687 2066 
21 Knjižnica Šentvid 1204 4935 6139 123 291 414 
22 Knjižnica Medvode 597 2122 2719 42 54 96 
23 Knjižnica Vodice 270 796 1066 33 47 80 
25 Knjižnica Gameljne 283 835 1118 31 39 70 

 KŠ SKUPAJ*       608 2118 2726 
60 Slovanska knjižnica 8 1679 1687 4 436 440 
51 Potujoča knjižnica 495 1041 1536 68 110 178 

 MKL SKUPAJ* 20684 66760 87444 3506 12053 15559 
* - aktivnih članov po OE ne smemo seštevati, zato so v tabeli seštevki le za novo vpisane 
člane. 
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PRILOGA 6: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH* 
 

 
Krajevna knjižnica 

Izposoja na 
dom 

Izposoja v 
knjižnici 

Obisk 
prireditev SKUPAJ 

mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli 
30 Knjižnica Bežigrad 12576 97793 14 62 1982 1800 14572 99655 
31 Knjižnica Črnuče 6074 17439 4 13 144 0 6222 17452 
32 Knjižnica dr. France Škerl 4197 12849 1 3 195 1800 4393 14652 
33 Knjižnica Glinškova p. 4055 12466 1 1 192 0 4248 12467 
34 Knjižnica Savsko naselje 2013 5861 1 1 127 0 2141 5862 

 KB SKUPAJ 28915 146408 21 80 2640 1800 31576 148288
40  Knjižnica Jožeta Mazovca 13095 49145 3 20 1981 1512 15079 50677 
41  Knjižnica Polje 12271 26418 9 12 2216 347 14496 26777 
42  Knjižnica Fužine 7591 26080 3 8 817 733 8411 26821 
43  Knjižnica Zalog 7097 7753 2 0 1646 275 8745 8028 
44  Knjižnica Jarše 6853 8118 17 13 560 40 7430 8171 

 KJM SKUPAJ 46907 117514 34 53 7220 2907 54161 120474
50 Knjižnica Otona Župančiča 16833 245010 17 2327 2380 6994 19230 254331
52 Knjižnica Poljane 700 7957 0 1 0 193 700 8151 
53 Knjižnica Kolodvor 0 0 0 0 0 126 0 126 
54 Knjižnica Nove Poljane 905 300 0 1 0 0 905 301 

 KOŽ SKUPAJ 18438 253267 17 2329 2380 7313 20835 262909
70  Knjižnica Prežihov Voranc 22094 93850 10 27 2176 14677 24280 108554
71  Knjižnica Rudnik 10029 20634 2 2 537 100 10568 20736 
72  Knjižnica Ig 5266 6983 1 4 323 2787 5590 9774 
73  Knjižnica Brdo 2181 3487 1 1 199 16 2381 3504 
74  Knjižnica Dobrova 4411 5030 0 2 888 338 5299 5370 
75  Knjižnica Velike Lašče 4688 4992 1 3 1288 708 5977 5703 
76  Knjižnica Škofljica 12415 13547 3 0 1168 1659 13586 15206 
78  Knjižnica Grba 8270 14771 2 7 251 916 8523 15694 
79  Knjižnica Podpeč 2394 2566 0 1 473 271 2867 2838 
80  Knjižnica Horjul 3775 4147 0 0 499 282 4274 4429 
81  Knjižnica Brezovica 4874 4469 3 2 415 360 5292 4831 

 Knjižnica Rakitna 401 390 0 0 0 0 401 390 
 Knjižnica Notranje Gorice 611 806 0 0 0 0 611 806 
 Knjižnica Polhov Gradec 194 237 0 0 0 0 194 237 
 Knjižnica Rob 464 168 0 0 0 0 464 168 
 Knjižnica Šentjošt 456 206 0 0 25 8 481 214 
 KPV SKUPAJ 82523 176283 23 49 8242 22122 90788 198454

20 Knjižnica Šiška 22098 112141 5 50 2885 1360 24988 113551
21 Knjižnica Šentvid 7654 28305 1 5 611 0 8266 28310 
22 Knjižnica Medvode 2260 8420 0 2 271 330 2531 8752 
23 Knjižnica Vodice 2355 6664 2 0 384 0 2741 6664 
25 Knjižnica Gameljne 2077 6706 0 1 459 0 2536 6707 

 KŠ SKUPAJ 36444 162236 8 58 4610 1690 41062 163984
60 Slovanska knjižnica 5 2031 1 3597 22 680 28 6308 
51 Potujoča knjižnica 2723 5307 1 1 270 150 2994 5458 

 Skupaj 215955 863046 105 6167 25384 36662 241444 905875
 SKUPAJ 1079001 6272 62046 1147319 

* - podatki kažejo obisk zaradi izposoje gradiva na dom in izposoje gradiva v knjižnici, kakor 
so bili zabeleženi v COBISSu, ter obisk prireditev. 
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PRILOGA 7: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

 
Krajevna knjižnica Knjige Serijske 

publikacije 
Neknjižno 

gradivo SKUPAJ 
mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli 

30 Knjižnica Bežigrad 102332 283744 427 7387 25650 90116 128409 381247 
31 Knjižnica Črnuče 34107 37267 106 1801 15237 21231 49450 60299 
32 Knjižnica dr. France Škerl 25266 26312 83 1588 14232 7449 39581 35349 
33 Knjižnica Glinškova p. 24134 27768 50 1584 9824 10739 34008 40091 
34 Knjižnica Savsko naselje 10978 15685 87 976 1264 1171 12329 17832 

 KB SKUPAJ 196817 390776 753 13336 66207 130706 263777 534818 
40  Knjižnica Jožeta 

Mazovca 75235 148146 55 981 9815 23654 85105 172781 
41  Knjižnica Polje 54860 76014 50 2313 10349 11014 65259 89341 
42  Knjižnica Fužine 39339 59574 270 1654 11795 13663 51404 74891 
43  Knjižnica Zalog 23746 22039 39 795 5156 1407 28941 24241 
44  Knjižnica Jarše 23023 22000 32 448 3302 3641 26357 26089 

 KJM SKUPAJ 216203 327773 446 6191 40417 53379 257066 387343 

50 Knjižnica Otona 
Župančiča 167935 696786 580 23467 42679 250214 211194 970467 

52 Knjižnica Poljane 4178 21309 0 27 31 1190 4209 22526 
53 Knjižnica Kolodvor 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 Knjižnica Nove Poljane 3393 575 54 50 790 125 4237 750 

 KOŽ SKUPAJ 175506 718670 634 23544 43500 251529 219640 993743 
70  Knjižnica Prežihov 

Voranc 124035 283622 361 8296 25670 75397 150066 367315 
71  Knjižnica Rudnik 48244 69479 138 1754 8081 10743 56463 81976 
72  Knjižnica Ig 21635 20769 75 2079 7042 6200 28752 29048 
73  Knjižnica Brdo 10419 12655 16 322 2621 1308 13056 14285 
74  Knjižnica Dobrova 15643 12608 44 1343 4663 3664 20350 17615 
75  Knjižnica Velike Lašče 20049 14633 138 1591 5134 3350 25321 19574 
76  Knjižnica Škofljica 39632 40106 338 2392 11355 9171 51325 51669 
78  Knjižnica Grba 31131 35442 188 2413 9285 10717 40604 48572 
79  Knjižnica Podpeč 11379 7318 15 375 2054 972 13448 8665 
80  Knjižnica Horjul 13853 10462 23 851 3158 3222 17034 14535 
81  Knjižnica Brezovica 16217 11473 12 391 5615 3440 21844 15304 

 Knjižnica Rakitna 1263 630 0 0 415 322 1678 952 
 Knjižnica Notranje Gorice 3000 2065 0 0 432 157 3432 2222 
 Knjižnica Polhov Gradec 827 874 0 0 5 0 832 874 
 Knjižnica Rob 962 595 0 0 35 0 997 595 
 Knjižnica Šentjošt 1017 447 0 0 33 0 1050 447 
 KPV SKUPAJ 359306 523178 1348 21807 85598 128663 446252 673648 

20 Knjižnica Šiška 198411 396160 15 6602 31421 64614 229847 467376 
21 Knjižnica Šentvid 71129 88619 23 1099 8275 11484 79427 101202 
22 Knjižnica Medvode 22483 29060 5 667 4182 2651 26670 32378 
23 Knjižnica Vodice 29363 22303 0 744 4377 3197 33740 26244 
25 Knjižnica Gameljne 19943 23040 1 77 3107 2948 23051 26065 

 KŠ SKUPAJ 341329 559182 44 9189 51362 84894 392735 653265 
60 Slovanska knjižnica 272 5273 0 116 1 22 273 5411 
51 Potujoča knjižnica 24855 22346 0 6 8135 5849 32990 28201 

 SKUPAJ 1314288 2547198 3225 74189 295220 655042 1612733 3276429

 SKUPAJ 3861486 77414 950262 4889162 
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PRILOGA 8: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE 
 
Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 
Literarni dogodki Knjižnica Bežigrad 18 

Knjižnica Jožeta Mazovca 27 
Knjižnica Polje 14 
Knjižnica Fužine 4 
Knjižnica Zalog 13 
Knjižnica Jarše 2 
KOŽ 66 
Knjižnica Prežihov Voranc 7 
Knjižnica Ig 3 
Knjižnica Dobrova 1 
Knjižnica Velike Lašče 6 
Knjižnica Škofljica 10 
Knjižnica Grba 2 
Knjižnica Brezovica 3 
Knjižnica Šiška 4 
Slovanska Knjižnica 11 
Borza dela (v KOŽ) 6 

Skupaj 197 
Razstave Knjižnica Bežigrad 15 

Knjižnica Črnuče 12 
Knjižnica dr. France Škerl 16 
Knjižnica Savsko naselje 12 
Knjižnica Glinškova ploščad 14 
Knjižnica Jožeta Mazovca 13 
Knjižnica Fužine 12 
Knjižnica Zalog 6 
Knjižnica Jarše 2 
Knjižnica Otona Župančiča 30 
Knjižnica Poljane 3 
Knjižnica Kolodvor 12 
Knjižnica Prežihov Voranc 11 
Knjižnica Ig 22 
Knjižnica Dobrova 4 
Knjižnica Velike Lašče 2 
Knjižnica Škofljica 12 
Knjižnica Grba 11 
Knjižnica Brezovica 3 
Knjižnica Podpeč 2 
Knjižnica Horjul 1 
Knjižnica Šiška 18 
Knjižnica Šentvid 10 
Knjižnica Medvode 2 
Slovanska knjižnica 7 
Potujoča knjižnica 1 
Borza znanja 22 

Skupaj 275 
Strokovna predavanja Knjižnica Jožeta Mazovca 2 

Knjižnica Fužine 11 
Knjižnica Zalog 4 
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Knjižnica Otona Župančiča 57 
Knjižnica Prežihov Voranc 3 
Knjižnica Rudnik 1 
Knjižnica Ig 3 
Knjižnica Velike Lašče 2 
Knjižnica Škofljica 11 
Knjižnica Grba 7 
Knjižnica Brezovica 1 
Središče za mlade 5 

Skupaj 107 
Potopisna predavanja Knjižnica Bežigrad 8 

Knjižnica dr. France Škerl 8 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Fužine 6 
Knjižnica Jarše 1 
Knjižnica Otona Župančiča 4 
Knjižnica Poljane 6 
Knjižnica Prežihov Voranc 7 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Brezovica 1 
Knjižnica Šiška 31 
Knjižnica Medvode 3 
Središče za mlade 8 
Borza znanja 5 

Skupaj 93 
Glasbene prireditve Knjižnica Bežigrad 8 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 
Knjižnica Otona Župančiča 13 
Knjižnica Prežihov Voranc 1 
Knjižnica Velike Lašče 1 
Knjižnica šiška 1 
Središče za mlade 1 

Skupaj 27 
Filmske in video projekcije Knjižnica Jarše 3 

Knjižnica Otona Župančiča 46 
Skupaj 49 

Gledališke predstave 
 

Knjižnica Bežigrad 1 
Borza znanja 3 

Skupaj 4 
Delavnice Knjižnica Bežigrad 1 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 
Knjižnica Fužine 6 
Knjižnica Otona Župančiča 30 
Knjižnica Ig 1 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Podpeč 1 
Knjižnica Horjul 1 
Knjižnica Brezovica 3 
Knjižnica Šiška 16 
Slovanska Knjižnica 9 
Središče za mlade 9 
Borza znanja 23 
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Skupaj 110 
Natečaji in tekmovanja Knjižnica Bežigrad 1 

Knjižnica Medvode 1 
Skupaj 2 
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PRILOGA 9: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE 
Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 
Literarni dogodki 
(večeri, okrogle mize, klubi, 
predstavitve (novih) 
mladinskih knjig,…) 

Knjižnica Bežigrad 4 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Polje 3 
Knjižnica Fužine 2 
Pionirska in mladinski 
oddelek KOŽ 

1 

Knjižnica Dobrova 1 
Knjižnica Velike Lašče 1 

SKUPAJ 15 
Razstave Knjižnica Bežigrad 18 

Knjižnica Črnuče 12 
Knjižnica dr. France Škerl 12 
Knjižnica Savsko naselje 12 
Knjižnica Glinškova ploščad 12 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2 
Knjižnica Fužine 1 
Knjižnica Zalog 1 
Pionirska in mladinski 
oddelek KOŽ 

41 

Knjižnica Kolodvor 6 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Dobrova 3 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Horjul 5 
Knjižnica Šiška 5 

SKUPAJ 134 
Pravljične, bralne ure Knjižnica Bežigrad 28 

Knjižnica Črnuče 32 
Knjižnica dr. France Škerl 31 
Knjižnica Savsko naselje 32 
Knjižnica Glinškova ploščad 29 
Knjižnica Jožeta Mazovca 33 
Knjižnica Polje 33 
Knjižnica Fužine 33 
Knjižnica Zalog 34 
Knjižnica Jarše 33 
Pionirska in mladinski 
oddelek KOŽ 

71 

Knjižnica Prežihov Voranc 63 
Knjižnica Rudnik 37 
Knjižnica Ig 9 
Knjižnica Brdo 9 
Knjižnica Dobrova 9 
Knjižnica Škofljica 57 
Knjižnica Grba 12 
Knjižnica Podpeč 17 
Knjižnica Brezovica 18 
Knjižnica Šentjost 1 
Knjižnica Šiška 32 
Knjižnica Šentvid 30 
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Knjižnica Gameljne 26 
Knjižnica Medvode 12 
Potujoča knjižnica 8 

SKUPAJ 729 
Predstave (lutkovne, 
gledališke, glasbene, ipd.) 

Knjižnica Bežigrad 1 
Knjižnica Glinškova ploščad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Zalog 1 
Knjižnica Jarše 1 
Knjižnica Prežihov Voranc 1 
Knjižnica Ig 2 
Knjižnica Dobrova 1 
Knjižnica Šiška 1 
Knjižnica Šentvid 1 
Knjižnica Gameljne 1 
Knjižnica Vodice 1 

SKUPAJ 17 
Ustvarjalne delavnice Knjižnica Bežigrad 22 

Knjižnica Fužine 2 
Knjižnica Zalog 7 
Knjižnica Otona Župančiča 2 
Knjižnica Prežihov Voranc 5 
Knjižnica Ig 6 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Velike Lašče 1 
Knjižnica Škofljica 4 
Knjižnica Grba 4 
Knjižnica Podpeč 3 
Knjižnica Horjul 2 
Knjižnica Brezovica 4 
Knjižnica Šiška 10 

SKUPAJ 74 
Uganke, kvizi Knjižnica Bežigrad 15 

Knjižnica Črnuče 15 
Knjižnica dr. France Škerl 15 
Knjižnica Savsko naselje 15 
Knjižnica Glinškova ploščad 15 
Knjižnica Jožeta Mazovca 5 
Knjižnica Polje 8 
Knjižnica Fužine 3 
Knjižnica Zalog 5 
Pionirska in mladinski 
oddelek KOŽ 

13 

Knjižnica Prežihov Voranc 15 
Knjižnica Brdo 12 
Knjižnica Velike Lašče 5 
Knjižnica Škofljica 11 
Knjižnica Horjul 6 
Knjižnica Brezovica 1 
Knjižnica Šiška 10 
Knjižnica Medvode 3 

SKUPAJ 172 
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PRILOGA 10: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 
 
Dogodek Enota knjižnice Število izobraževanj 
Bibliopedagoško delo 
(vodeni obiski knjižnice, …) 

Knjižnica Bežigrad 3 
Knjižnica Jožeta Mazovca 14 
Knjižnica Otona Župančiča 29 
Pionirska in mladinski 
oddelek KOŽ 

77 

Knjižnica Poljane 2 
Slovanska Knjižnica 7 
Potujoča knjižnica 19 
SSU 30 
Borza znanja 30 
Borza dela (v KOŽ) 30 

SKUPAJ 241 
Računalniško 
opismenjevanje (tečaji, 
delavnice,…) 

Knjižnica Bežigrad 100  
Knjižnica Jožeta Mazovca 14 
Knjižnica Otona Župančiča 2 
Knjižnica Škofljica 12 
Knjižnica Šentjošt 1 
Knjižnica Šiška 1 
SSU 17 

SKUPAJ 147 
Tečaji (jezikovni tečaji, …) Knjižnica dr. France Škerl 180  

Knjižnica Fužine 27 
SSU 11 

SKUPAJ 218 
Izobraževalne delavnice Knjižnica Bežigrad 8 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 
Knjižnica Fužine 6 
Pionirska in mladinski 
oddelek KOŽ 

11 

Knjižnica Dobrova 2 
Središče za mlade 1 
Borza dela (KOŽ) 28 

SKUPAJ 62 
Strokovne konference in 
simpoziji 

Pionirska in mladinski 
oddelek KOŽ 

1 

SKUPAJ 1 
Samostojno učenje 
(izvajanje mentorstva v 
SSU, TVŽU, povezave v BZ) 

Knjižnica Bežigrad 128 
Knjižnica Jožeta Mazovca 158 
SSU 3843 
Borza znanja 1056 
TVŽU (K. Oton Župančič) 20 
TVŽU (K. Jožeta Mazovca) 22 
TVŽU (K. Bežigrad) 21 
TVŽU (K. Šiška) 22 

SKUPAJ 5270 
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PRILOGA 11: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE 
 
Dogodek Enota knjižnice Število izobraževanj 
Bibliopedagoško delo 
(vodeni obiski knjižnice, 
Rastem s knjigo, Literarni 
sprehodi po Ljubljani,…) 

Knjižnica Bežigrad 47 
Knjižnica Jožeta Mazovca 87 
Knjižnica Polje 93 
Knjižnica Fužine 41 
Knjižnica Zalog 53 
Knjižnica Jarše 30 
Knjižnica Otona Župančiča 22 
Pionirska in mladinski 
oddelek KOŽ 

77 

Knjižnica Prežihov Voranc 45 
Knjižnica Rudnik 11 
Knjižnica Ig 53 
Knjižnica Brdo 9 
Knjižnica Dobrova 18 
Knjižnica Velike Lašče 6 
Knjižnica Škofljica 8 
Knjižnica Grba 9 
Knjižnica Horjul 1 
Knjižnica Rakitna 4 
Knjižnica Polhov Gradec 1 
Knjižnica Šentjošt 3 
Knjižnica Šiška 67 
Knjižnica Šentvid 11 
Knjižnica Gameljne 2 
Knjižnica Vodice 2 
Slovanska knjižnica 2 
Potujoča knjižnica 16 

SKUPAJ 718 
Računalniško 
opismenjevanje (tečaji, 
delavnice, ...) 

Knjižnica Bežigrad 22 
Knjižnica Nove Poljane 140 
Pionirska in mladinski 
oddelek KOŽ 

40 

Knjižnica Šiška 28 
SKUPAJ 230 

Tečaji (jezikovni tečaji, …) Knjižnica Šiška 9 
SKUPAJ 9 

Izobraževalne delavnice Knjižnica Fužine 1 
Knjižnica Zalog 2 
Knjižnica Jarše 10 
Knjižnica Otona Župančiča 2 
Knjižnica Šiška 6 

SKUPAJ 21 
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PRILOGA 12: VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO O IZVEDBI POSEBNIH 
NALOG OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE ZA LETO 2009 
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