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1 UVOD  
 
 
Mestna knjižnica Ljubljana je za leto 2011 spet pripravila ambiciozen program, s katerim 
želimo slediti našim strateškim ciljem in se v javnem prostoru mesta Ljubljana uveljavljati kot 
prepoznavna institucija na področju kulture. Z rednimi programi in programskimi projekti 
aktivno oblikujemo javno službo na področju splošnega knjižničarstva, z brezplačnimi 
dogodki in prireditvami za široko javnost pa uspešno vstopamo na področje ljubljanske 
kulturne ponudbe. Zavedamo se, da bo zaradi gospodarske krize naše delovanje v letu 2011 
izjemno oteženo in tudi tega, da bodo od financerjev pridobljena sredstva težko zadoščala za 
izpeljavo vseh načrtovanih programov in projektov. Ta programski načrt je zato tudi ogledalo 
naših trenutnih strokovnih ambicij, s katerimi želimo za prebivalstvo poleg optimalne izbire in 
obsega knjižničnega gradiva ter osnovnih informacijskih storitev izvajati tudi vzporedne 
brezplačne dejavnosti, ki zlasti v času krize ponujajo tudi tistim, ki jih je le-ta najbolj 
prizadela, možnosti za neformalno izobraževanje, kulturno rast in zanimivo preživljanje 
prostega časa. Kljub krizi želimo aktivno usmerjati knjižnico v prihodnost in tudi z novimi 
tehnološkimi storitvami (npr. storitvami na daljavo, e-bralniki ipd.) držati korak s časom. 
Začrtane strategije se odražajo v pričujočem programu dela za leto 2011. 
 
Od združitvenih projektov, ki jih še potrebujemo za vzpostavitev enotnega delovanja 
institucije, bo imelo v prihodnjem letu prednost uvajanje enotnega sistema tiskanja in 
fotokopiranja za uporabnike. Drugi skupni projekti bodo bolj organizacijskega in 
promocijskega značaja. 
 
Tudi v letu 2011 bomo aktivno sodelovali v projektu Svetovne prestolnice knjige. Poleg 
projektov »Knjiga za vsakogar« in »Trubarjeva hiša literature« pripravljamo tudi več lastnih 
projektov, ki bodo odražali naše strateške usmeritve za prihodnja leta. V okviru SPK je 
knjižnica pridobila v dar dragoceno zbirko knjižnih miniatur, ki jo je mestu Ljubljana podaril dr. 
Martin Žnideršič, nam pa jo je zaupal v hranjenje in predstavljanje. S to zbirko bomo v letu 
2011 kot nadaljevanje SPK izvajali izobraževalno-razstavne projekte, ki bodo naše 
uporabnike na drugačen način seznanjali s kulturno vrednostjo knjige in njenimi vsebinskimi 
in umetnostnimi vidiki. 
 
Za MKL je pomembno tudi, da vseskozi uspešno gradi svojo knjižnično zbirko in jo 
posodablja z novimi publikacijami, ki izhajajo na slovenskem knjižnem trgu. Za leto 2011 smo 
predvideli nakup 225 enot na 1000 prebivalcev, s čimer bi dosegli že 90 odstotkov standarda 
za splošne knjižnice. Vključevali bomo tudi nove posebne zbirke, digitalizacija bo prispevala 
k delovanju hibridne knjižnice, vzpostavljeni repozitorij pa bo razbremenil naše knjižnice 
neaktualnega gradiva in olajšal dostopnost novega.  
 
Načrtujemo, da se bo število obiskovalcev in uporabnikov naših storitev, zlasti izposoje 
gradiva in posredovanja informacij, še naprej povečevalo, čeprav se zavedamo, da so 
možnosti za to vse bolj omejene zaradi končnega števila prebivalcev ter konkurence 
svetovnega spleta in drugih medijev. Knjižnica bo izvajala številne projekte, zlasti za otroke 
in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti. V javnost 
želimo posredovati sporočilo, da sodi obiskovanje knjižnice med temeljne pogoje za kvaliteto 
življenja.  
 
Kot že preteklo leto tudi za 2011 poudarjamo izjemen pomen vzdrževanja in posodabljanja 
naših prostorov in opreme. Tudi pri naših novih in sodobnih knjižnicah se že pojavljajo 
potrebe po obnovi in dopolnjevanju opreme, krajevne knjižnice pa so v veliki meri premajhne 
in »obrabljene«. Potrebe po investicijskem vzdrževanju, nakupu opreme in investicijah so 
zelo velike, saj se je v preteklih obdobjih v knjižnice premalo vlagalo. Vse bolj se tudi 
soočamo z zastarevanjem računalniške opreme na delovnih mestih zaposlenih, saj smo v 
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preteklih letih načrtno vlagali samo v izgradnjo enotnega informacijskega sistema. Posebej 
poudarjamo, da knjižnica ni sposobna samo z lastnimi sredstvi zagotavljati ohranjanja 
vrednosti stavb in opreme in je zato nujno, da se v delu proračuna MOL, ki se nanaša na 
knjižnico, zagotovijo tudi ustrezna sredstva za investicije, opremo in investicijsko vzdrževanje 
(kar je tudi zakonska dolžnost ustanovitelja, ki jo določa 27. člen ZUJIK). Knjižnic nismo 
dolžni posodabljati le zaradi zakonske obveznosti ohranjanja vrednosti kulturne 
infrastrukture, ampak zlasti zaradi potreb in pričakovanj uporabnikov, naših bralcev, ki 
upravičeno pričakujejo v vseh naših knjižnicah primerljive prostorske razmere. Skupaj z 
ustanoviteljem smo zato dolžni zagotoviti prijazne, udobne in zdrave prostore, ki bodo 
spodbujali uporabo naših zbirk in bodo primerni za to, da jih bodo bralci sprejeli kot svoj 
»tretji prostor«. 
 
Zaposleni v Mestni knjižnici Ljubljana bomo program dela v letu 2011 izvajali z zavestjo, da 
bo od našega skupnega dela odvisen končni rezultat. Trudili se bomo, da bo program 
izpeljan v največji možni meri in bomo k temu prispevali po svojih najboljših močeh. Od 
ustanovitelja pa si želimo, da bi nas pri tem spremljal s podporo in primernimi finančnimi 
sredstvi. 
 
 

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 in 70/08), Pravilnik o 
osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03), Pravilnik o razvidu knjižnic 
(Uradni list RS, št. 105/03), Pravilnik o izdaji dovoljenj za vzajemno katalogizacijo (Uradni 
list RS, št.107/08), Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki 
zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list 
RS, št. 19/03) 

3. Zakon o obveznem izvodu publikacij (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, 56/08 in 4/10) 
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, 16/08 in 19/10) 
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 v Republiki Sloveniji in Kolektivna pogodba za 

negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji  
8. Interni pravilniki o delovanju knjižnice 
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1.2 Funkcija knjižnice  

 
- Je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL 

(279.653 prebivalcev, podatki Zavoda RS za statistiko 1.1. 2010) 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 (44.962 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (524.151 
prebivalcev) z osmimi osrednjimi knjižnicami (Knjižnica Domžale, Knjižnica Logatec, 
Matična knjižnica Kamnik, Knjižnica Litija, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode), za katere 
izvaja naloge območnosti: zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in informacij, strokovna pomoč knjižnicam na območju, koordinacija 
zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva in usmerjanje izločenega 
knjižničnega gradiva s svojega območja. 

- Izvaja naloge potujoče knjižnice (44 postajališč). 
- Izvaja naloge specialne knjižnice – Slovanska - Center za domoznanstvo in specialne 

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

Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
- Izvaja naloge na področju vseživljenjskega učenja – Center za vseživljenjsko učenje. 
- Razvija bralno kulturo in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem 

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

 

1.3 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 sodelovanje med splošnimi 
knjižnicami v osrednjeslovenski regiji.  
 
S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno in pestro knjižnično zbirko za 
prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja. S kakovostno strokovno obdelavo 
gradiva  bo nudila širok vir informacij o zbirki in omogočila njeno učinkovito uporabo. Z 
uveljavljanjem koncepta hibridne knjižnice, torej fizične in virtualne hkrati, bo zagotovila 24-
urni oddaljeni dostop do gradiva in informacij. Poleg tega bo v naslednjih letih zagotovila 
trajen dostop do vsega svojega starejšega in manj aktualnega gradiva v enem izvodu v 
repozitoriju MKL. 
 
Še posebej vestno bo oblikovala ustrezno zbirko gradiva in informacijske vire ter razvijala 
storitve za svoje uporabnike, tudi za ranljive skupine prebivalstva (starejši, etnične manjšine, 
brezposelni, uporabniki s posebnimi potrebami). 
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala  gradivo in informacije o svoji lokalni 
skupnosti in s tem ohranjala lokalno dediščino.  V ta namen bo knjižnica  vzpostavila enotno 
domoznansko službo. Obstoječe domoznansko gradivo bo digitalizirala in omogočila dostop 
do njega širokemu krogu uporabnikov. 
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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. 
 

1.4 Letni cilji knjižnice  

 
Na področju strokovnega dela knjižnice: 
Program knjižnice zasleduje cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se odražajo v 
posameznih vsebinskih sklopih. Najpomembnejši so: 
- dopolnjevanje knjižnične mreže, prenova in modernizacija prostorov in opreme, 
- nadaljnja izgradnja kvalitetne in k uporabnikom usmerjene knjižnične zbirke, 
- prepoznavna domoznanska dejavnost, 
- delovanje repozitorija za manj aktualno gradivo, 
- zagotavljanje dostopnosti vseh enot knjižnice, knjižničnih storitev in informacijskih virov, 
- sodelovanje s knjižnicami regije v vlogi osrednje območne knjižnice, 
- intenzivno delo na razvoju digitalne knjižnice, 
- razvoj nekaterih novih informacijskih storitev, 
- usmeritev knjižnice v permanentno učečo se organizacijo prek delovanja učnega centra 
- prireditve in druge dejavnosti knjižnice za izboljšanje bralne kulture in informacijske 

pismenosti, 
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- promocijske dejavnosti za izboljšanje prepoznavnosti knjižnice, s poudarkom na odnosih 
z mediji in celostni grafični podobi. 

- nadaljnja integracija notranjih knjižničnih sistemov, zlasti informacijskega in poslovnega 
- krepitev učinkovitosti delovnih procesov, 
- medsebojno sodelovanje ter vzpostavljanje nove notranje kulture in pripadnosti skupni 

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

uporabnikov in pridobiti nove člane, 
- sodelovanje v projektu MOL »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige«, 
- sodelovanje v programski shemi Trubarjeve hiše literature, 
- izvedba tedna MKL z dejavnostmi za zaposlene, uporabnike in širšo javnost. 
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2 KNJIŽNIČNA MREŽA IN PROSTOR 
 
Strateške usmeritve 
‐ Prostorske prenove v območnih enotah MKL za posodobitev in poenotenje poslovanja, 

modernizacija uporabniških prostorov v skladu s strokovnimi trendi ter ohranjanje 
vrednosti stavb. 

‐ Pridobivanje novega ali dodatnega knjižničnega prostora krajevnih knjižnic v MOL in na 
drugih območjih delovanja knjižnice, kjer mreža ni ustrezna. 

‐ Prostorska razbremenitev vseh knjižnic z izločitvijo neaktivnega gradiva ter delovanje 
repozitorija MKL. 

 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2011 bodo lahko nekoliko dopolnjeni ali spremenjeni glede 
na interes ustanovitelja in drugih akterjev, ki lahko vplivajo na časovne okvire izgradnje in 
prenove posameznih knjižnic. 
 
V letu 2011 načrtujemo pričetek prostorskega urejanja v naslednjih knjižnicah: 

1. Pričetek prenove Knjižnice Jožeta Mazovca. 
2. Vzpostavitev nove Knjižnice Zadvor (Sostro). 
3. Knjižnica Šmartno (prenos iz leta 2010): idejni načrt, načrtovanje opreme, organizacija 

kadrov in poslovanja. Čas izgradnje in začetka delovanja je odvisen od izvedbe 
investicije s strani zasebnega investitorja v dogovoru z MOL. Po končani izgradnji te 
knjižnice bo MKL v dogovoru z MOL ukinila krajevno knjižnico v Gameljnah, njeno 
gradivo pa preselila v nove prostore. 

4. Knjižnica Zalog: sodelovanje z ustanoviteljem glede na termin izgradnje (dokončanje v 
letu 2011 ni zagotovljeno, če pa bo realizirano, bo potrebno izdelati idejni načrt, načrt 
opreme, pripraviti organizacijo zbirke, nakupiti dodatno gradivo ter organizirati 
poslovanje).  

5. Knjižnica Polje: dogovor o selitvi na novo lokacijo.  
6. Knjižnica Črnuče: dogovor in idejni načrt za razširitev prostorov. 
 
V letu 2011 načrtujemo integracijo Knjižnice Jurij Vega Dol v mrežo MKL v dogovoru z 
Občino Dol pri Ljubljani in v skladu z zakonodajo. MKL bo predvidoma za občino izvajala 
dejavnost po pogodbi. Podatkovne zbirke te knjižnice so že vključene v enotno zbirko MKL 
 
V letu 2011 bo pričel z rednim delovanjem repozitorij MKL, ki bo omogočal praviloma trajno 
hranjenje enega izvoda vsakega neaktivnega naslova iz zbirk knjižnic MKL.  
 
Pričakovani učinki: 
- Modernizacija prostora za kvalitetnejše oblikovanje zbirk in izvajanje informacijskih 

storitev.  
- Z rednim delovanjem repozitorija pričakujemo sprostitev prostora za gradivo v vseh 

knjižnicah za izboljšanje dostopnosti novega gradiva. 
- Znižanje stroškov prostora za hranjenje gradiva.  
- Izboljšanje kvalitete in aktualnosti celotne knjižnične zbirke.  
- Nadaljnja dosegljivost enega izvoda vsakega naslova za uporabnike. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Povečanje obiska in izposoje.  
- Povečanje obiska prireditev.  
- Povečanje uporabe knjižnice na daljavo.  
- Izboljšanje podobe knjižnice v javnosti (ankete).  
- Izboljšanje počutja uporabnikov v knjižnicah (ankete). 
- Večja izposoja aktualnega gradiva (starost gradiva do 5 let).  
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- Večje število ljudi v prostorih knjižnice.  
- Uporaba gradiva iz repozitorija tudi izven mreže MKL (po pošti). 
 

2.1 Knjižnična mreža 

 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 21 knjižnic (pet območnih enot s 16 krajevnimi 
knjižnicami) v MOL in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, 
specialna knjižnica ter 44 postajališč potujoče knjižnice. 
 
- Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana  

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

- Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana  
 Knjižnica Polje, Zadobrovška 1, Ljubljana – Polje  
 Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana  
 Knjižnica Zalog, Zaloška 220, Ljubljana  
 Knjižnica Jarše, Clevelandska 17–19, Ljubljana 

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

- Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47/a, Ljubljana 
 Knjižnica Rudnik, Dolenjska c. 11, Ljubljana  
 Knjižnica Brdo, Brdnikova 14, Ljubljana  
 Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  
 Knjižnica Ig, Ig  
 Knjižnica Dobrova,  
 Knjižnica Šentjošt,  
 Knjižnica Polhov Gradec, 
 Knjižnica Škofljica,  
 Knjižnica 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  

- Potujoča knjižnica s postajališči 
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2.2 Knjižnični prostor 

 
Skupne službe Mestne knjižnice Ljubljana 
- V letu 2011 načrtujemo izgradnjo povezave med stavbama Kersnikova 2 in Slovenska 

47. 
- V centralni stavbi MKL ob prenovi celotne zgradbe za potrebe Knjižnice Otona Župančiča 

ni bila prenovljena tudi streha nad garažo bibliobusa, zato bomo obnovili začetek leta 
2011. Ob vsakem daljšem obdobju padavin se je v garažo vsul del ometa, kar je bilo 
nevarno za ljudi, lahko bi nastala škoda na bibliobusu in avtomobilih, ki so tam parkirani. 
V tem delu stavbe je še en neobnovljen prostor, ki ga bomo sanirali zaradi potrebe po 
skladiščnem prostoru. 

 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
- Knjižnica Fužine je pridobila en prostor na sedanji lokaciji, v postopku pa je vloga za še 

en prostor v isti stavbi. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
- V KOŽ načrtujemo preureditev prostora v pritličju, kar bo omogočalo novo vsebinsko 

razvrstitev gradiva v tujih jezikih. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
- Knjižnica Prežihov Voranc (centralna stavba): načrtujemo prenovo kotlovnice in 

priključitev na novo napeljavo daljinskega ogrevanja; v skladu z usmeritvami in razvojnimi 
smernicami MKL načrtujemo v letu 2011 tudi vzpostavitev oddelka za mladostnike in 
ureditev multimedijskega gradiva.  

- Knjižnica Brdo: Knjižnica razpolaga le s 54 m2 površine (nahaja se v 1. nadstropju), kar je 
za pričakovani nivo knjižničnih storitev v Ljubljani nesprejemljivo,  in obsega okoli 15.000 
enot knjižničnega gradiva. Ena izmed možnosti prostorske širitve bi bila v isti stavbi, tako 
da bi Oddelek MOL za lokalno samoupravo, da bi knjižnici odstopil v uporabo del svojih 
prostorov, do ugodne rešitve ni prišlo, zato je nujno začeti pogovore o novi lokaciji. 

- Knjižnica Dobrova: Knjižnica Dobrova deluje na 200 m2 mansardne površine v 
neprimernih, zastarelih in sanitarno, varnostno ter statično vprašljivih prostorih. V letu 
2011 se je potrebno z občino dogovoriti o izvedbi meritev nosilnosti tal, v nasprotnem 
primeru bomo primorani knjižnico zapreti. 

- Knjižnica Polhov Gradec: Občina Dobrova-Polhov Gradec je MKL obvestila o nameravani 
izgradnji doma za starejše občane v Polhovem Gradcu, v katerem bi tudi knjižnica dobila 
svoje prostore. Idejni načrt je bil izdelan že leta 2009. Če bo do realizacije prišlo leta 
2011, načrtujemo v tem letu selitev knjižnice v nove prostore in njeno posodobitev. 

 
Knjižnica Šiška 
- V Knjižnici Šentvid se kaže velika potreba po temeljiti prenovi prostorov. Knjižnica v 

obstoječih prostorih deluje od leta 1991 in v tem času  je prišlo tudi do iztrošenosti 
opreme, še posebej zato, ker smo v tem času uvajali velike tehnološke spremembe in 
nenehno prilagajali opremo. V letu 2011 bomo pripravili projekt prenove prostorov in 
nakupa nove opreme. 

- Knjižnica Gameljne že vse od leta 1992 deluje v prostorih v domu krajanov. S porastom 
in razvojem dejavnosti so prostori postali pretesni. Glede na napredovanje gradnje 
poslovne stavbe v Šmartnem v letu 2011 bomo pripravili projekt opreme nove knjižnice v 
Šmartnem, kamor bomo preselili gradivo iz Knjižnice Gameljne. 
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2.3 Odprtost knjižnice 

 
Odprtost območnih enot, krajevnih knjižnic in Potujoče knjižnice temelji na Uredbi o osnovnih 
storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003) in Standardih za splošne knjižnice (za obdobje 
od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). Obratovalni čas knjižnic MKL je določen v še veljavnih 
pravilnikih bivših knjižnic in posebnih sklepih; v letu 2011 bomo pripravili nov pravilnik 
odprtosti knjižnic.  
 
V nekaterih knjižnicah načrtujemo podaljševanje odpiralnega časa, vendar bo to izpeljano 
glede na analize kadrovskih zmožnosti. Podaljšani  odpiralni čas načrtujemo v naslednjih 
knjižnicah: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Potrebe in želje uporabnikov so povečati odprtost v enotah oz. krajevnih knjižnicah: 
- Knjižnica Glinškova ploščad: petek od 13.00 do 19.00. 
- Knjižnica Savsko naselje: petek od 9.00 do 15.00 ali od 13.00 do 19.00. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
- Nova Knjižnica Zadvor bo predvidoma poslovala 3x tedensko, ob ponedeljkih od 12.00 

do 19.00, ob sredah in petkih od 10.00 do 17.00. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
- Knjižnica Grba: četrtek od 10.00 do 19.00. 
- Knjižnica Brezovica: torek in četrtek od 13.30 do 19.30. 
- Knjižnica Podpeč: torek in petek od 13.00 do 19.00. 
- Knjižnica Rudnik: zmanjšanje za eno uro, knjižnico bomo ob četrtkih odpirali ob 13.00. 
 
Knjižnica Šiška 
- Knjižnica Vodice: ponedeljek, torek in petek od 12.00 do 18.00; sreda od 13.30 do 19.30.  

Z novim urnikom želimo dejavnosti približati večjemu številu uporabnikov, predvsem 
tistim, ki se z dela vračajo v poznih popoldanskih urah. Število ur odprtosti pa ostaja 
enako. 
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3 RAZVOJ IN OBMOČNOST 

 
Služba za razvoj in območnost 
 
Službo za razvoj in območnost (SRO sestavljata oddelek za razvoj in območnost in oddelek 
za informatiko. SRO skrbi za koordinacijo strokovnega dela med območnimi enotami, 
službami in oddelki, za uresničevanje ciljev Strateškega načrta 2010-2012 in za izvajanje 
ciljev strateških področij: Izgradnja digitalne knjižnice, Povezovanje z okoljem in promocija 
knjižnice ter Knjižnica kot učeča se ustanova in nova notranja organiziranost. 
 
Naloga SRO je tudi priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2011 bomo pripravili: 
polletno poročilo o delu 2011, letno poročilo o delu 2010, program dela 2012, zbirnik 
statističnih podatkov 2010 za CeZAR. V letu 2011 bo SRO sodelovala pri pripravi temeljnih 
dokumentov MKL: 
- upravljanje s knjižnično zbirko,  
- učni center,  
- izvajanje dejavnosti za uporabnike,  
- model prostovoljstva v splošni knjižnici,  
- izposoja knjižničnega gradiva v bolnišnicah, 
- storitve za uporabnike s posebnimi potrebami. 
 
Analize notranjega in zunanjega okolja krajevnih knjižnic predstavljajo temelj načrtovanja 
dejavnosti ter njihovega razvoja. Služba za razvoj in območnost je oblikovala predloge 
segmentiranja podatkov in v letu 2011 namerava izdelati zbirnike podatkov za vsako 
območno enoto in krajevno  knjižnico. Zbrani podatki bodo predstavljali preteklo in sedanje 
stanje ter usmeritve za prihodnost. Podatke bomo pridobivali iz lastnih in iz javno dostopnih 
virov ter po potrebi na zahtevo. Za preverjanje stanja oz. za izdelavo kvalitativnih analiz bo 
Služba za razvoj in območnost izvajala anketiranje uporabnikov ter pripravljala anketne 
vprašalnike v sodelovanju z izvajalci ali pobudniki različnih dejavnosti v knjižnici.  
 
SRO bo koordinirala prijave na nacionalne razpise MOL, MK, JAK, MŠŠ in MVZT ter 
mednarodni razpis European Cultural Foundation. 
 
V SRO bomo vodili projekte MKL: Vpeljava RFID v mrežo knjižnic MKL, Sistem za 
samostojno tiskanje in fotokopiranje v mreži knjižnic MKL, Storitve za uporabnike s 
posebnimi potrebami, Model prostovoljstva v MKL, Učni center MKL. 
 
Oddelek za informatiko bo skrbel za izgradnjo spletno informacijskega sistema MKL, nakup 
IKT opreme, delovanje in nadaljnjo izgradnjo spletne strani knjižnice, razvoj e-servisov, 
podporo uporabnikom in zaposlenim, tehnično podporo prireditvam, oblikovanje info in 
promocijskih gradiv knjižnice. V letu 2011 izpostavljamo: 
- načrt vpeljave RFID v mreži knjižnic MKL, 
- vzpostavitev sistema za samostojno tiskanje in fotokopiranje v mreži knjižnic MKL. 
 
Zaposleni v SRO se bodo aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj in objavljali v 
strokovnih publikacijah. 
 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Matična knjižnica 
Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 
V SRO bomo za področje območnosti pripravili letno poročilo 2010 in program 2012, izvajali 
in koordinirali bomo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 2011: 
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Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
Poudarek bo na nabavi elektronskih virov, obdržali bomo 5 – 6 naslovov, ki bodo najbolj 
ustrezali potrebam regije. Uporabniki knjižnic regije bodo lahko tudi v nadalje dostopali s 
pomočjo programa EZProxy do elektronskih virov in servisov, ki so dostopni preko statičnih 
IP-jev ali gesel kar z domače lokacije. 
Stalnica je nakup gradiva s področja bibliotekarstva in informatike, kakor tudi s področja 
otroškega in mladinskega knjižničarstva. Gradivo v tujih jezikih bomo nabavljali prek 
katalogov in na mednarodnih knjižnih sejmih. 
Načrtujemo nakup strokovne literature s področja storitev za uporabnike s posebnimi 
potrebami in sodelovanje s strokovnjaki s tega področja.  
Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
Pripravili bomo »Priročnik primerov dobre prakse storitev za uporabnike s posebnimi 
potrebami«. Narejen bo zbirnik podatkov o knjižnicah regije, svetovali bomo knjižnicam regije 
pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, pri 
prijavi na različne razpise Ministrstva za kulturo. V povezavi z izvajanjem tretje naloge bomo 
pripravili izobraževanje s področja obdelave slikovnega domoznanskega gradiva in 
izobraževanje o trajnem ohranjanju digitalnih virov. Načrtujemo izvedbo izobraževanja o 
študijskih krožkih v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije. Organizirali bomo 
srečanja direktorjev knjižnic regije, ki imajo svetovalni in posvetovalni namen. V promocijske 
namene načrtujemo izdajo brošure o mreži splošnih knjižnic osrednje Slovenije in 
promocijskega filma. 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Izvedli bomo digitalizacijo sklopa humorističnih časnikov iz konca 19. in začetka 20. stoletja.  
Nadaljevali bomo s projektom »Moja ulica«, ki bo predstavljal ulično podobo mest in krajev 
osrednjeslovenske regije iz različnih zornih kotov in ga razširili na sklop raziskovanja 
pomembnih ljudi v lokalnem prostoru.  
Izvajali bomo redakcijo, organizacijo in koordinacijo dela na portalu Kamra za potrebe regije. 
Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovanja lokalnim urednikom vsebin. 
Sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 
Izvedli bomo analizo popisa stanja domoznanstva v knjižnicah regije, ki je bil izveden v letu 
2010. 
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. Z navodili za izločanje gradiva iz leta 2010 bomo 
usmerjali izločeno knjižnično gradivo iz knjižnic osrednjeslovenske regije. 
 
Podroben program izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega programa in 
njegov sestavni del. 
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4 DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 
 
Dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana izhajajo iz 3. člena Uredbe o osnovnih storitvah 
knjižnice (Uradni list RS, št. 29/03). 
Knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve za uporabnike: 
- vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo, 
- uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga, in drugih 

podatkovnih zbirk in informacijskih virov, 
- dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo, 
- posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva, 
- izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom, 
- medknjižnično izposojo, 
- usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice, 
- pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice, 
- seznanjanje z novostmi v knjižnici, 
- preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice, 
- rezerviranje knjižničnega gradiva, 
- uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom, 
- dostop do svetovnega spleta, 
- dostop do dejavnosti in prireditev. 
 

4.1 Nabava, pridobivanje gradiva in obveznega izvoda, bibliografska obdelava in 
zaščita gradiva  

 
Strateške usmeritve 
Knjižnica v letu 2011 za pridobivanje knjižničnega gradiva ravna po treh prioritetah, 
določenih v strateškem načrtu 2010-2012 za to področje: 
‐ Zagotavljanje širokega izbora vseh vrst knjižničnega gradiva za uporabnike knjižnice v 
metropoli. 
‐ Ohranjanje izbora knjižničnega gradiva, ki ustreza osrednji knjižnici regije in obenem 
vzdržuje aktualnost knjižnične zbirke. 
‐ Odzivanje na posebne potrebe uporabnikov. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2011 
‐ Definiranje enotne nabavne politike pridobivanja knjižničnega gradiva – nadaljevanje iz 
2010. 
‐ Izbor in nakup izbrane založniške produkcije, primerne za splošno knjižnico po nabavni 
politiki MKL. 
‐ Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva. 
‐ Vzdrževanje vsebinske aktualnosti in učinkovite izrabe knjižničnega gradiva z izločanjem 
in odpisom knjižničnega gradiva. 
‐ Oblikovanje zbirke osrednje območne knjižnice in pridobivanje obveznega izvoda. 
‐ Izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva za posebne potrebe uporabnikov z 
oblikovanjem posebnih knjižničnih zbirk in virov. 
‐ Organizacija dejavnosti s knjižničnim gradivom in uporabniki knjižnice. 
 
Pričakovani učinki 
‐ Zagotavljanje optimalne dostopnosti knjižničnega gradiva za vse uporabnike in učinkovita 
razporeditev knjižničnega gradiva. 
‐ Enakomerna obremenitev knjižnične infrastrukture. 
‐ Poenostavljeno poslovanje nabavne in računovodske službe. 
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‐ Dostopnost vse relevantne založniške produkcije uporabnikom splošne knjižnice. 
‐ Urejen bibliografski katalog knjižničnega gradiva MKL. 
‐ Aktualnost ponudbe knjižničnega gradiva in boljša izraba knjižničnih prostorov. 
‐ Urejen katalog zaloge knjižničnega gradiva MKL. 
‐ Uresničevanje posebnih nalog OOK, ki izhajajo iz Pravilnika o osrednjih območnih 
knjižnicah. 
‐ Obsežnejša in relevantnejša zbirka referenčnega in strokovnega gradiva. 
‐ Večji in raznovrstnejši fond ljubljanike in domoznanskega gradiva iz osrednjeslovenske 
regije v Centru za domoznansko dejavnost in specialne humanistične zbirke. 
Kazalniki uspešnosti 
‐ Uravnoteženi rezultati knjižničnega poslovanja med enotami. 
‐ Učinkovito servisiranje uporabniških zahtev. 
‐ Informacijska učinkovitost kataloga tako za uporabnike kot informatorje. 
‐ Učinkovita ponudba relevantnega gradiva v prostem pristopu. 
‐ Dvig članstva, povečana obisk in izposoja gradiva. 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
Izbor in nakup novega knjižničnega gradiva za leto 2011 bo izvajala Služba za pridobivanje 
knjižničnega gradiva,  ki po kriterijih nabavne politike knjižnice redno pregleduje novosti 
založniške produkcije.  
Služba prav tako ureja pridobivanje novega gradiva iz obveznega izvoda, ki ga knjižnica 
pridobi po Zakonu o obveznem izvodu. 
Služba ureja prirast darov bralcev in drugih darovalcev, ki jih pristojni knjižničarji uvrstijo v 
knjižnično zbirko. 
Služba bo zagotovila standardizirano bibliografsko obdelavo v letu 2011 pridobljenega  
knjižničnega gradiva v elektronskem katalogu COBISS. Prav tako bo za vse pridobljene 
enote zagotovila ustrezno opremo in zaščito novega gradiva za potrebe izposoje. 
Služba bo sodelovala z ostalimi enotami knjižnice pri vseh procesih urejanja zaloge, kot so 
izbor knjižničnega gradiva, inventure, odpis gradiva, urejanje postavitvenega sistema za 
prosti pristop, načrtovanje novih zbirk itd. 
 

4.1.1 Predviden nakup novih enot knjižničnega gradiva (po zvrsteh) 

 
Knjižnica načrtuje prirast knjižničnega gradiva na podlagi Standardov za splošne knjižnice 
(za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015) in na podlagi Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). 
V letu 2011 načrtujemo nakup 225 enot knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev, kar je 
90% po navedenem standardu. Ob tem planiramo postopno doseganje polnega standarda 
do leta 2015, ko je predviden prirast 250 enot na 1000 prebivalcev.  
 
Tako za 2011 na celotnem območju MKL načrtujemo nakup 74.240 enot knjižničnega 
gradiva. 
 
Predviden nakup novih enot knjižničnega gradiva (po zvrsteh) 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
60.887 10.975 2.378 74.240 

 
 
Predviden nakup na območju Mestne občine Ljubljana 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
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50.461 9.936 1.901 62.298 
 
 
Predviden nakup na območju primestnih občin 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
10.426 1.039 477 11.942 

 
Predviden nakup gradiva po zvrsteh (naslovi – stroka/leposlovje) 
 

Stroka Leposlovje Skupaj 
6.151 4.100 10.251 

 
Predviden nakup gradiva po zvrsteh (naslovi – mladina/odrasli) 
 

Odrasli Mladina Skupaj 

7.688 2.563 10.251 
 

 
Razdelitev gradiva v mreži 
 
  KNJ NBM SER SKUPAJ 
Bežigrad 5.601 1.095 169 6.865 
Brdo 583 117 31 731 
Črnuče 1.684 322 12 2.018 
France Škerl 1.334 256 12 1.602 
Fužine 1.486 294 66 1.846 
Gameljne 1.258 239 3 1.500 
Glinškova ploščad 1.364 261 12 1.637 
Grba 1.537 303 63 1.903 
Jarše 852 170 45 1.067 
Kolodvor 2 2 10 14 
KOž 9.913 1.948 353 12.214 
Moste 3.524 693 130 4.347 
Nove Poljane 81 17 8 106 
Pionirska CMKK 729 151 67 947 
Poljane 533 107 30 670 
Polje 1.677 337 100 2.114 
Rudnik 1.654 331 91 2.076 
Savsko n. 901 172 5 1.078 
Slovanska knjižnica 1.151 246 143 1.540 
Šentvid 2.399 459 18 2.876 
Šiška 5.673 1.107 159 6.939 
Vič 4.646 937 295 5.878 
Zadvor 955 187 30 1.172 
Zalog 924 185 49 1.158 
          
Vodice 927 90 7 1.024 
Škofljica 1.679 171 99 1.949 
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Ig 1.284 131 77 1.492 
Dol 1.058 106 38 1.202 
Podpeč 780 78 26 884 
Rakitna 256 25 4 285 
Notranje Gorice 213 21 7 241 
Brezovica 901 90 30 1.021 
Polhov Gradec 130 11 7 148 
Dobrova 1.273 112 71 1.456 
Šentjost 129 12 0 141 
Horjul 434 45 26 505 
Frana Levstika 693 74 77 844 
Rob 80 8 3 91 
Bibliobus 589 65 5 659 
          
SKUPAJ 60.887 10.975 2.378 74.240 

 
Občine, ki imajo postajališča bibliobusa MKL, prispevajo sorazmeren delež prirasta za enoto 
Potujoča knjižnica. Delež za Potujočo knjižnico je določen na podlagi razmerij prebivalcev iz 
občin z bibliobusnimi postajališči po spodnji tabeli. 
 
 Prebivalci 

delež izvodi
Brezovica          10.806 

3,13% 21
Dobrova-PG      7.287 

2,11% 14
Dol                   5.342 

1,55% 10
Horjul               2.872 

0,83% 5
Ig                     6.631 

1,92% 13
Ljubljana           279.653 

80,97% 533
Škofljica           8.661 

2,51% 17
Velike Lašče 4.154 

1,20% 8
Vodice              4.551 

1,32% 9
Medvode           15.393 

4,46% 29
Bibliobus skupaj:     659

 
 

4.1.2 Sredstva za nakup knjižničnega gradiva 

 
Ker sredstva za nakup knjižničnega gradiva zagotavljata občinski in državni proračun, 
planiramo sofinanciranje knjižničnega gradiva s strani Ministrstva za kulturo v višini 32% in s 
strani vseh občin v višini 67%. Knjižnica bo za knjižnično gradivo v letu 2011 prispevala tudi 
22.279,00 € lastnih sredstev. Celotna planirana vrednost novega knjižničnega gradiva v letu 
2011 je 1.707.527 € z deležniki po spodnji tabeli: 
 
Pričakovan delež Ministrstva za kulturo 544.221 € 32%
Pričakovan delež primestnih občin 146.811 € 9%
Pričakovan delež Mestne občine 
Ljubljana 994.216 € 58%
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Lastna sredstva: 22.279 € 1%
SKUPAJ: 1.707.527 € 100%

4.2 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 

 
Strateške usmeritve 
‐ Vzdrževanje in promocija obstoječih ter novih storitev za uporabnike.  
‐ Zagotavljanje ustrezne odprtosti knjižnic glede velikosti posamezne knjižnice in lokalnega 

okolja.  
‐ Usklajevanje pravil poslovanja za uporabnike in zaposlene. 
‐ Vzpostavitev enot MKL kot prostorov kulturnega in izobraževalnega srečevanja za vse 

prebivalce in obiskovalce Ljubljane.  
‐ Oblikovanje izvirne in dostopne kulturne in izobraževalne ponudbe glede na ciljne 

skupine. 
‐ »Aktiviranje gradiva« v vseh prireditvenih dejavnostih s ciljem vzpodbujanja branja 

kvalitetne literature. 
‐ Razvijanje vseživljenjskega učenja v okviru Učnega centra za vse enote MKL. 
‐ Integracija storitev knjižnice v vsakodnevno življenje prebivalcev mesta. 
‐ Oblikovanje novih storitev tako v fizičnem kot virtualnem okolju knjižnice, ki bodo služile 

uporabnikom  kot navdih za lastno ustvarjalnost. 
‐ Oblikovanje takšne ponudbe knjižnice, ki bo relevantna za celotno populacijo v mestu. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto2011 
‐ Priprava Pravilnika o odpiralnem času enot  MKL. 
‐ Izvajanje dejavnosti za uporabnike – elaborat. 
‐ Razvoj knjižnic MKL kot kulturnih, multimedijskih in izobraževalnih središč.  
‐ Oblikovanje brošur, zloženk in plakatov za različne ciljne skupine uporabnikov.  
‐ Oblikovanje drugih promocijskih materialov. 
‐ Mesečno obveščanje uporabnikov o prireditvah s tiskanim in e-Mesečnikom. 
‐ Dopolnjevanje in ažuriranje spletne strani MKL, podstrani in profila MKL na Facebooku 

kot promocija in način komunikacije z javnostmi. 
‐ Nove storitve in dejavnosti za člane in obiskovalce. 
‐ Darilni bon za članarino. 
‐ Vzpostavitev sodelovanja z Kliničnim centrom Ljubljana.  
‐ Ureditev zvočnih kotičkov za poslušanje zvočnih knjig v knjižnicah.  
‐ Sodelovanje s projekti pri programu Ljubljana – svetovna prestolnice knjige 2010 – 2011.  
‐ Koordinacija in prodaja knjig v knjižnicah, projekt »Knjige za vsakogar«.  
‐ Vsebinski program za Trubarjevo hišo literature v Ljubljani.  
‐ Sodelovanje na nekaterih sejmih in festivalih v Ljubljani. 
‐ Spodbujanje branja in izposoje gradiva s projekti za ciljne skupine. 
‐ Nove storitve na področju učnih aktivnosti. 
 
Pričakovani učinki 
‐ Povečanje števila uporabnikov.  
‐ Večja uporaba knjižničnih servisov.  
‐ Večja udeležba na kulturnih prireditvah in izobraževanjih. 
‐ Kakovostni prireditveni in promocijski programi.  
‐ Dvig zavesti o pomenu knjižnic ter njihove kulturne in izobraževalne vloge v mestu.  
‐ Večja prepoznavnost Mestne knjižnice Ljubljana. 
‐ Tesnejše sodelovanje z zunanjimi izvajalci in kulturnimi ustanovami.  
 
Kazalniki uspešnosti 
‐ Število novo vpisanih članov.  
‐ Obisk knjižnic in povečana izposoja gradiva.  
‐ Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj. 
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‐ Objave v medijih in odzivi strokovne javnosti.  
‐ Povečanje in obogatitev kulturne in izobraževalne ponudbe mesta.  
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke  
 
Temeljno poslanstvo Službe za delo z uporabniki (SDU) je skrb za vse uporabnike – člane in 
obiskovalce – MKL, ki obsega široko paleto dejavnosti. Od priprave in uskladitve pravil 
poslovanja, ureditve internih pravilnikov poslovanja, do zagotavljanja primerne odprtosti 
knjižnic glede na potrebe okolja in razpoložljiv kader. Pri delu z uporabniki je pomembno 
učinkovito in pravočasno informiranje, promoviranje dejavnosti MKL (klasično in elektronsko), 
organiziranje kulturnih prireditev in učnih aktivnosti, spodbujanje zaposlenih k aktivnemu delu 
z uporabniki, razvoj in kvalitetno delovanje centrov, servisov in oddelkov znotraj SDU. 
Služba za delo z uporabnik in posebne zbirke pokriva širok spekter oddelkov in servisov, ki 
samostojno delujejo znotraj Mestne knjižnice Ljubljana: oddelek za knjižnične dejavnosti in 
prireditve, medknjižnična izposoja, Pionirska - center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, Potujoča knjižnica, Slovanska knjižnica – center za domoznanstvo in 
specialne humanistične zbirke in Učni center. 
 
V letu 2011 bo SDU sodelovala z vsem omenjenimi servisi, službami, območnimi enotami in 
krajevnimi knjižnicami MKL ter skrbela za program in promocijo prireditev in dejavnosti za 
uporabnike v celotni mreži MKL. Uvajali bomo nove storitve za uporabnike, razširjali 
izobraževalno dejavnost in skrbeli za obstoječe in nove uporabnike knjižnice. Nadaljevali 
bomo s sodelovanjem pri številnih lokalnih in nacionalnih projektih ter širi sodelovanje z 
mnogimi institucijami, zavodi, društvi in posamezniki v ljubljanski regiji. Skrbeli bomo za 
promocijo celotne mreže MKL tudi na sejmih, festivalih in ulicah mesta Ljubljana. Z vsemi 
oblikami prireditev bomo zasledovali cilj aktiviranja gradiva za spodbujanje kvalitetnega 
branja. 
 

4.2.1 Članstvo 

 
Metodologija štetja aktivnih članov je z združeno bazo postala poenotena. 
V letu 2011 pričakujemo nekoliko višje število aktivnih članov kot leta 2010, to je okrog 
90.000, kar pomeni predvidoma 2% rast. Predvidevanje je narejeno na podlagi analize 
notranjega in zunanjega okolja knjižnice ter gibanja podatkov v preteklih letih; usmerili smo 
se predvsem na gibanje članstva v zadnjih dveh letih ter upoštevali objektivne okoliščine:  
‐ Knjižnica Medvode je postala samostojen zavod, 
‐ število prebivalstva v MOL in primestnih občinah narašča, 
‐ selitveni prirast prebivalcev med občinami je vsako leto višji, 
‐ demografski podatki pa kažejo tudi na možnost manjšega prirasta osnovnošolcev in 

srednješolcev med člani knjižnice zaradi manjšega naravnega prirasta prebivalstva. 
Pri projekciji upoštevamo načrtovane dejavnosti, ki vplivajo na uporabo knjižnice. 
 

4.2.2 Obisk 

 
Poenoteni kriteriji zbiranja podatkov ter enotni bazi gradiva in uporabnikov nam omogočajo 
izdelavo ustreznih analiz notranjega in zunanjega okolja knjižnice. Z letom 2010 so podatki 
postali primerljivi in pregledni ter omogočajo ustrezna predvidevanja in načrtovanje za 
prihodnja obdobja. Število obiskovalcev knjižnice, ki ga lahko beležimo, je vsako leto 
nekoliko večje. V letu 2011 lahko pričakujemo, da bo knjižnico obiskalo okrog 1.600.000 
obiskovalcev (fizični obisk), kar pomeni glede na primerjalno analizo preteklega obdobja 2% 
rast. Predvidevanje smo naredili glede na primerjavo podatkov prejšnjih let ter na temelju 
delnih rezultatov za leto 2010. Skupaj s fizičnim obiskom se veča tudi obisk virtualne 
knjižnice in njenih storitev (dostop na daljavo do elektronskih virov, opravljanje storitev prek 
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servisa Moja knjižnica in Bibliofon, pridobivanje informacij o knjižnici in njenem delovanju, e-
izobraževanje, projekti…). V letu 2010 je virtualni obisk predstavljal 20% vsega obiska, če bi 
enotno merili fizični in virtualni obisk. V letu 2011 predvidevamo rast tudi na tem področju: 
virtualni obisk lahko doseže vsaj 25% skupnega obiska. 
Podatke pridobivamo po metodologiji, ki jo glede na standarde predvideva Center za razvoj 
knjižnic. 
 

4.2.3 Izposoja gradiva 

 
Trend števila izposoje gradiva je bil zadnja leta sicer v porastu; glede na analizo stanja in 
delne podatke za leto 2010 lahko v letu 2011 pričakujemo podobno izposojo. Predvidevamo, 
da si bodo naši uporabniki izposodili vsaj 4.500.000 enot gradiva, kar pomeni vsaj 1% rast 
glede na preteklo obdobje, predvsem zaradi razširjene ponudbe raznovrstnih gradiv za 
različne potrebe in okuse ter izposoje novih nosilcev kot so bralniki e-knjig. Ob načrtovanju 
izposoje slednjih velja upoštevati dejstvo, da gre za uporabniku prijazno in tržno zanimivo 
storitev. 
 

4.2.4 Posredovanje informacij 

 
MKL pri opravljanju svojega osnovnega poslanstva in dela, ki je v knjižnicah najbolj pogosto 
in najobsežnejše, do sedaj ni uporabljala nobene metodologije za ugotavljanje dejanskega 
števila podanih informacij. Gre za informacije uporabnikom o gradivu, iz gradiva iz 
elektronskih virov ter splošne informacije o knjižnici in drugih knjižničnih temah. Podajane so 
dnevno v velikem številu s strani zaposlenih, ki neposredno delajo z uporabniki in tudi tistih, 
ki z njimi delajo posredno. Informacije zaposleni v MKL posredujejo osebno v knjižnici, 
osebno preko telefona, pisno preko elektronskih medijev in pisno po običajni pošti. 
V prvi polovici leta 2011 bomo pripravili metodologijo za štetje in zbiranje posredovanih 
informaciji iz gradiva in o gradivu. Potrebno je izdelati vsebinske kriterije (tip informacije, 
način posredovanja) in oblikovati spletno aplikacijo, ki bo knjižničarjem omogočala hitro in 
enostavno beleženje posredovanih informacij. Beležili bomo tudi splošne informacije o 
knjižnici in njenih storitvah. 

4.2.5 Prireditve 

 
Kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2011 odvijale v Mestni knjižnici Ljubljana, bodo 
namenjene spodbujanju bralne kulture ter širjenju drugih kulturnih vsebin. S prireditvami 
želimo vzpodbuditi naše uporabnike in vse prebivalce Ljubljane in okolice, da kakovostno 
preživljajo prosti čas ter jim omogočiti boljši, celostni dostop do kulturnih dogodkov in vsebin 
v knjižnicah MKL, ki jih pojmujemo kot del sodobne urbane kulture. 
Prireditvena dejavnost Mestne Knjižnice Ljubljana postaja čedalje pomembnejši segment 
njenega delovanja tako na področju širjenja bralne kulture kot tudi na področju dogodkov in 
prireditev, ki bogatijo kulturno ponudbo mesta Ljubljane. S prireditvami s področja literature 
(predstavitve knjig, literarna srečanja, itd.) želimo vzpodbujati bralno kulturo, olajšati 
samostojno uporabo raznolikega knjižničnega gradiva, informirati, ter krepiti ustvarjalnost 
naših uporabnikov. Na razstavnem in prireditvenem področju želimo s svojo raznoliko 
ponudbo kulturnih dogodkov, kot so različne predstave, koncerti, likovne in fotografske 
razstave, raznovrstna predavanja itd. postati eden pomembnejših dejavnikov ponudbe 
kulturnih in izobraževalnih vsebin mesta Ljubljane. 
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Prireditve za odrasle 

Število predvidenih prireditev za odrasle po vrstah prireditev: 
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 153 
Razstave 211 
Strokovna in poljudna predavanja 161 
Potopisna predavanja 125 
Glasbene prireditve 21 
Filmske in video projekcije 52 
Gledališke predstave 7 
Delavnice 54 
Natečaji in tekmovanja 7 
SKUPAJ 791 

 
Število predvidenih kulturnih prireditev za odrasle po enotah knjižnice: 
 

Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 
Literarni dogodki Knjižnica Bežigrad 15 

Knjižnica Jožeta Mazovca 15 
Knjižnica Fužine 10 
Knjižnica Zalog 10 
Knjižnica Zadvor 2 
Knjižnica Otona Župančiča 40 
Knjižnica Prežihov Voranc 16 
Knjižnica Rudnik 1 
Knjižnica Ig 6 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 1 
Knjižnica Škofljica 9 
Knjižnica Grba 10 
Knjižnica Brezovica 1 
Knjižnica Šiška 5 
Slovanska knjižnica 8 
Borza znanja 2 

SKUPAJ 153 
Razstave Knjižnica Bežigrad 19 

Knjižnica Glinškova ploščad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 12 
Knjižnica Polje 6 
Knjižnica Fužine 12 
Knjižnica Zalog 6  
Knjižnica Jarše 10 
Knjižnica Zadvor 2 
Knjižnica Otona Župančiča 30 
Knjižnica Poljane 2 
Knjižnica Kolodvor 10 
Knjižnica Prežihov Voranc 12 
Knjižnica Ig 10 
Knjižnica Dobrova 4 
Knjižnica Frana Levstika 4 
Knjižnica Škofljica 9 
Knjižnica Podpeč 2 
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Knjižnica Brezovica 5 
Knjižnica Šiška 15 
Slovanska knjižnica 13 
Potujoča knjižnica 2 
Borza znanja 24 

SKUPAJ 211 
Strokovna in poljudna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 6 
Knjižnica Jožeta Mazovca 8 
Knjižnica Fužine 20 
Knjižnica Zalog 5 
Knjižnica Jarše 3 
Knjižnica Zadvor 2 
Knjižnica Otona Župančiča 41 
Knjižnica Prežihov Voranc 6 
Knjižnica Rudnik 3 
Knjižnica Ig 4 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 1 
Knjižnica Škofljica 5 
Knjižnica Grba 4 
Knjižnica Podpeč 3 
Knjižnica Horjul 2 
Knjižnica Brezovica 2 
Knjižnica Šiška 15 
Knjižnica Gameljne 4 
Slovanska Knjižnica 20 
Borza znanja 2 
Borza dela 3 

SKUPAJ 161 
Potopisna predavanja Knjižnica Bežigrad 8 

Knjižnica Črnuče 3 
Knjižnica dr. France Škerl 8 
Knjižnica Jožeta Mazovca 10 
Knjižnica Fužine 10 
Knjižnica Jarše 2 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Otona Župančiča 14 
Knjižnica Poljane 6 
Knjižnica Prežihov Voranc 8 
Knjižnica Rudnik 9 
Knjižnica Ig 2 
Knjižnica Dobrova 1 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Horjul 4 
Knjižnica Brezovica 2 
Knjižnica Šiška 10 
Knjižnica Šentvid 10 
Knjižnica Vodice 9 
Knjižnica Gameljne 4 
Borza znanja 2 

SKUPAJ 125 
Glasbene prireditve Knjižnica Bežigrad 1 

Knjižnica Jožeta Mazovca 5 
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Knjižnica Otona Župančiča 7 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Šiška 5 
Borza znanja 1 

SKUPAJ 21 
Filmske in video projekcije Knjižnica Bežigrad 5 

Knjižnica Jarše 26 
Knjižnica Otona Župančiča 4 
Knjižnica Nove Poljane 10 
Knjižnica Šiška 2 
Slovanska knjižnica 5 

SKUPAJ 52 
Gledališke predstave Knjižnica Jožeta Mazovca 2 

Knjižnica Zalog 1 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Šiška 1 

SKUPAJ 7 
Delavnice Knjižnica Bežigrad 2 

Knjižnica Jožeta Mazovca 5 
Knjižnica Polje 2 
Knjižnica Fužine 5 
Knjižnica Otona Župančiča 10 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Šiška 4 
Borza znanja 24 

SKUPAJ 54 
Natečaji in tekmovanja Knjižnica Bežigrad 1 

Knjižnica Fužine 3 
Knjižnica Otona Župančiča 2 
Knjižnica Prežihov Voranc 1 

SKUPAJ 7 
 

Prireditve za otroke  

Otroci so v Mestni knjižnici Ljubljana deležni posebne pozornosti, kajti zavedamo se 
pomembnosti branja v tem starostnem obdobju. Pravljične ure, ustvarjalne delavnice, 
gledališke in lutkovne predstave ter drugi dogodki, ki jih izvajajo zaposleni in tudi zunanji 
sodelavci, razvijajo otrokovo zanimanje za bralno kulturo ter jih spodbujajo k ustvarjalnemu 
razmišljanju in jim razvijajo čut za lepo in dobro. 
 
Število predvidenih kulturnih prireditev za otroke po vrstah prireditev:  
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 97 
Razstave 147 
Pravljične, bralne ure 910 
Predstave 54 
Ustvarjalne delavnice 184 
Uganke, kvizi 137 
SKUPAJ 1529 

 
Število predvidenih dogodkov, namenjenih otrokom po enotah knjižnice:  
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Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 
Literarni dogodki 
(večeri, okrogle mize, klubi, 
predstavitve (novih) 
mladinskih knjig,…) 

Knjižnica Bežigrad 4 
Knjižnica Jožeta Mazovca 15 
Knjižnica Polje 5 
Knjižnica Fužine 3 
Knjižnica Zalog 3 
Knjižnica Otona Župančiča 65 
Knjižnica Dobrova 2 

SKUPAJ 97 
Razstave Knjižnica Bežigrad 3 

Knjižnica Glinškova ploščad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 12 
Knjižnica Polje 5 
Knjižnica Fužine 3 
Knjižnica Zalog 3 
Knjižnica Jarše 15 
Knjižnica Otona Župančiča 60 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 
Knjižnica Rudnik 10 
Knjižnica Dobrova 4 
Knjižnica Šiška 12 
Knjižnica Šentvid 6 
Knjižnica Gameljne 6 
Potujoča knjižnica 2 

SKUPAJ 147 
Pravljične, bralne ure Knjižnica Bežigrad 36 

Knjižnica Glinškova ploščad 32 
Knjižnica Črnuče 32 
Knjižnica Savsko naselje 32 
Knjižnica dr. France Škerl 32 
Knjižnica Jožeta Mazovca 40 
Knjižnica Polje 110 
Knjižnica Fužine 50 
Knjižnica Zalog 120 
Knjižnica Jarše 33 
Knjižnica Zadvor 10 
Knjižnica Otona Župančiča 58 
Knjižnica Prežihov Voranc 50 
Knjižnica Rudnik 36 
Knjižnica Ig 9 
Knjižnica Brdo 9 
Knjižnica Dobrova 9 
Knjižnica Frana Levstika 18 
Knjižnica Škofljica 45 
Knjižnica Grba 9 
Knjižnica Podpeč 9 
Knjižnica Horjul 18 
Knjižnica Brezovica 9 
Knjižnica Šiška 32 
Knjižnica Šentvid 30 
Knjižnica Gameljne 30 
Potujoča knjižnica 12 

SKUPAJ 910 
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Predstave (lutkovne, 
gledališke, glasbene, ipd.) 

Knjižnica Bežigrad 6 
Knjižnica Glinškova ploščad 2 
Knjižnica dr France Škerl 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 6 
Knjižnica Polje 3 
Knjižnica Fužine 3 
Knjižnica Zalog 3 
Knjižnica Jarše 3 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Otona Župančiča 8 
Knjižnica Prežihov Voranc 5 
Knjižnica Ig 2 
Knjižnica Dobrova 1 
Knjižnica Frana Levstika 1 
Knjižnica Škofljica 1 
Knjižnica Horjul 1 
Knjižnica Brezovica 1 
Knjižnica Šiška 2 
Knjižnica Šentvid 1 
Knjižnica Gameljne 1 
Knjižnica Vodice 2 

SKUPAJ 54 
Ustvarjalne delavnice Knjižnica Bežigrad 25 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Polje 3 
Knjižnica Fužine 3 
Knjižnica Zalog 5 
Knjižnica Otona Župančiča 35 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 
Knjižnica Rudnik 6 
Knjižnica Ig 8 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 2 
Knjižnica Škofljica 3 
Knjižnica Grba 4 
Knjižnica Podpeč 2 
Knjižnica Horjul 4 
Knjižnica Brezovica 3 
Knjižnica Šiška 42 
Knjižnica Šentvid 15 
Knjižnica Gameljne 15 

SKUPAJ 184 
Uganke, kvizi Knjižnica Bežigrad 13 

Knjižnica Jožeta Mazovca 10 
Knjižnica Polje 10 
Knjižnica Fužine 10 
Knjižnica Zalog 6 
Knjižnica Jarše 6 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Otona Župančiča 15 
Knjižnica Prežihov Voranc 3 
Knjižnica Brdo 10 
Knjižnica Dobrova 1 
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Knjižnica Škofljica 11 
Knjižnica Podpeč 10 
Knjižnica Brezovica 5 
Knjižnica Šiška 15 
Knjižnica Gameljne 11 

SKUPAJ 137 
 
 

4.3 Dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana 

 
Mestna knjižnica bo v letu 2011 poskrbela za številne dejavnosti za različne ciljne skupine. 
Ker je pet ljubljanskih splošnih knjižnic do nedavnega delovalo samostojno in ker je vsaka 
razvila določene dejavnosti, se v MKL trudimo ohranjati tradicijo teh knjižnic. Veliko pa je 
skupnih dejavnosti za otroke, mladostnike in odrasle, ki jih bomo izvajali v celotni mreži 
knjižnic MKL tudi v letu 2011: 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Stalne knjižne razstave na oddelkih z leposlovjem in na oddelkih s strokovnim gradivom, 

ki opozarjajo na aktualne dogodke, svetovne dneve, obletnice in druge teme. 
- Redne knjižne razstave nominiranih in nagrajenih del za slovenske literarne nagrade 

Kresnik, Rožančeva nagrada, Dnevnikova fabula). 
- Literarne večere s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Strokovna, potopisna in poljudna predavanja. 
- Likovne razstave slikarjev in ilustratorjev. 
- Fotografske razstave. 
- Informacijsko opismenjevanje za odrasle in starostnike. 
- Podarjanje izločenega in odpisanega gradiva ob priložnostnih dnevih. 
- Priporočilni seznami leposlovja, kjer bomo izpostavili kvalitetne knjižne novosti, 

opremljene s kratkimi anotacijami.  
- Seznam gradiva priporočenega branja za poletne mesece. 
- Priporočilni seznam s področja strokovne literature. 
- Strokovno vodenje po knjižnici za različne skupine odraslih obiskovalcev. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Pravljične ure v slovenskem jeziku. 
- Pravljične ure v tujih jezikih (angleškem, italijanskem, španskem). 
- Stalne knjižne razstave na oddelkih za otroke in mladostnike, ki opozarjajo na obletnice, 

praznike, letne čase in druge teme. 
- Lutkovne in druge gledališke predstave. 
- Ustvarjalne delavnice. 
- Nacionalni projekti: Mega kviz, Moja naj knjiga, Rastem s knjigo za sedmošolce in 

Rastem s knjigo za dijake prvih letnikov. 
 
 
 

4.3.1 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Izpostavljamo tiste dejavnosti, ki se bodo odvijale v posameznih knjižnicah in so še posebej 
zanimive. 
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Knjižnica Bežigrad 
 
Dejavnosti za odrasle 
 
‐ Literarni pogovori: »Knjižna doživetja«. V sodelovanju z zunanjo sodelavko in članico 

knjižnice, Tanjo Grunfeld tudi v tem letu načrtujemo pogovore o prebranih leposlovnih 
knjigah. Načrtujemo 8 srečanj.  

‐ Predstavitev novih mladinskih knjig – predstavitev novitet za starše in stare starše v 
osrednji Knjižnici Bežigrad poteka štirikrat letno od oktobra do maja. 

‐ V Knjižnici Glinškova ploščad bomo postavili  razstavi ilustracij Ančke Gošnik Godec in 
Jelke Godec Schmidt (v okviru leta Kristine Brenkove) ter Andreje Borin.  

‐ V letu 2011 bomo v preddverju Knjižnice Bežigrad pripravili pet razstav vezanih pretežno 
na projekt Leto Kristine Brenkove. Razstave bomo prenesli tudi v krajevne knjižnice.  

‐ V letu 2011 bodo štiri razstave v okviru SPK z naslovom »Beri širše – beri Slovence!« 
(avtorji mag. Mateja Ločniškar - Fidler, Igor Andrin in Tanja Curhalek). Projekt bo potekal 
hkrati v vseh območnih enotah (Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica 
Otona Župančiča, Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Šiška), krožile pa bodo tudi po 
krajevnih knjižnicah Knjižnice Bežigrad. V letu 2011 bomo v sklopu Ljubljane kot 
Svetovne prestolnice knjige predstavili slovensko literaturo, film in glasbo v okviru 
posameznih slovenskih pokrajin. 

‐ Načrtujemo en glasbeni večer v decembru (praznični koncert). 
‐ V Knjižnici Bežigrad imamo dve lokaciji, kjer je v času odprtosti knjižnice omogočen ogled 

filmov na DVD nosilcih. V dvorani Knjižnice Bežigrad načrtujemo video projekcije kultnih 
filmov oz. filmov, ki so zmagovali na svetovnih filmskih festivalih. 

‐ V sodelovanju z Borzo znanja bomo pripravili predvidoma dve delavnici. 
‐ Vizualni natečaj Kristine Brenkove: »Vizualna podoba Kristine Brenkove« je zasnovan v 

sklopu projekta Kristina Brenk v Knjižnici Bežigrad, ki poteka od leta 2010.  
‐ Oktobra 2011 se bo v Knjižnici Bežigrad zaključil projekt »Kristina Brenkova v Knjižnici 

Bežigrad«. Zaključek projekta bo obeležen s slavnostno prireditvijo v okviru katere bomo 
odprli razstavo, posebno zbirko Kristine Brenkove v Knjižnici Bežigrad in podelili nagrade 
iz natečaja »Vizualne podobe Kristine Brenk«. 

‐ Antikvarna prodaja knjižnega gradiva; knjižnica redno prodaja odpisano gradivo po 
ugodnih cenah. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
 
‐ Načrtujemo tri večje razstave: »Čebelica«, Izvirna slovenska slikanica, Marlenka Stupica 

v preddverju knjižnice Bežigrad. 
‐ Ob kulturnih dogodkih bomo povabili lutkovna gledališča za otroke. Vključili smo se v 

predšolsko bralno značko Palček bralček. Ob zaključku bomo izvedli predstave s 
podelitvijo priznanj.  

‐ Literarni kviz Miškova uganka – nagradna uganka za mlade reševalce se pripravlja vsak 
drugi mesec, Mala uganka – mesečna likovna nagradna uganka za najmlajše bralce, ki 
še ne znajo pisati. 

‐ Bralne značke – za osnovne šole na področju Bežigrada pripravljamo priporočilne 
sezname za bralne značke, ekološka bralna značka, bralne iskrice in predšolska bralna 
značka. 

‐ Kolekcije knjig bomo pripravljali za vrtce in šole po njihovih željah in izbranih temah. 
 
 
 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
 
Dejavnosti za odrasle 
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‐ Filmska šola za odrasle v knjižnici Jarše. 
‐ Bralna srečanja v KJM, Fužinah in Zalogu. 
‐ Pridobitev dodatnega prostora za KJM, Bralnice in mediateke, je omogočila, da lahko v 

Mostah prireditve obišče več udeležencev. Gre zlasti za prireditve, ki jih organiziramo v 
Točki vseživljenjskega učenja, katere statistika bo, tako upamo, tudi v prihodnje 
pokazatelj dobrega dela in zanimive ponudbe.  

‐ Lani začeto sodelovanje z Zavodom EnKnap želimo nadgraditi s postopnim ustvarjanjem 
digitalizirane zbirke s plesno in scensko tematiko, ki bi bila uporabnikom na voljo v 
mediateki, v kolikor bo naš partner za to prejel potrebna sredstva. Veseli smo, da se z 
Zavodom EnKnap usklajujemo glede terminov prireditev ter v prihodnje načrtujemo nekaj 
skupnih, poudarek je na glasbenih, plesnih in likovnih temah.  

‐ Z novim prostorom mediateke bomo uporabnikom nudili preglednejšo in bolje 
predstavljeno ponudbo neknjižnega gradiva.  

‐ Z možnostjo šahiranja v knjižnici pod strokovnim vodstvom novega sodelavca želimo 
oživiti preživljanje prostega časa in druženje ob namiznih igrah.  

‐ S sodelovanjem v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja bomo tudi v bodoče nudili 
informacije širšemu krogu uporabnikov preko spleta. 

‐ Poleg bralnih skupin, katerih srečanja potekajo v enotah knjižnice, bomo nadaljevali z 
bralnimi srečanji v Domu starejših občanov Fužine ter obiski na domu za bralce, ki v 
knjižnico težko pridejo sami.  

‐ V Knjižnici Fužine bodo še naprej potekala srečanja članov društva »Naravni začetki«.  
‐ V drugi polovici leta želimo v Knjižnici Fužine odpreti tudi informacijsko točko Borze dela 

in v okolju, kjer je brezposelnost visoka, nuditi nove možnosti za iskalce zaposlitve pod 
strokovnim vodstvom.  

‐ Še naprej bomo tesno sodelovali s Četrtno skupnostjo Moste ter se tudi v letu 2011 z 
našo ponudbo udeležili prireditev »Evropski dan sosedov«, »Sosed sosedu« ter 
»Fužinska fešta«. 

‐ Novo priložnost sodelovanja knjižnice z lokalnim okoljem vidimo v pobudi Odseka za 
razvoj podeželja MOL za vzpostavitev Vaške učne točke Janče in sodelovanje s 
Knjižnico Zalog pri oblikovanju kulturne ponudbe in kolekcije knjižničnega gradiva. 

‐ V naši novi enoti, Knjižnici Zadvor, bomo načrtovali dejavnosti v sodelovanju s krajani in 
oblikovali ponudbo prireditev na podlagi pobud iz lokalnega okolja, zagotovo pa bodo 
med njimi knjižne in tematske razstave, predavanja in druga srečanja. 

‐ Zlasti pa želimo ostati pozorni na obiskovalce s posebnimi potrebami, saj se njih in nas 
obiski skupin iz VDC Tončke Hočevar ter Društva Altra v knjižnici dotaknejo na drugačen, 
posebno lep način in poslanstvo knjižničarja dodatno osmislijo. 

 
Dejavnosti za mladostnike 
 
‐ Ponudbo za mlade bomo razširili s projektom »Lahko matiraš dedka?«, kjer se bodo med 

počitniškimi delavnicami mladi lahko naučili ali dodatno izpopolnili v igranju šaha ter ob 
zaključku projekta odigrali turnir med generacijami.  

‐ Še naprej se bomo posebej posvečali obiskovalcem s posebnimi potrebami iz Zavoda 
Janeza Levca, ki nas pogosto obiščejo. Na novo pa smo zastavili sodelovanje s 
Produkcijsko šolo Jarše, ki s poslanstvom pomoči mladostnikom, da dokončajo šolanje, 
vidi v povezavi z nami dobro priložnost za pomoč pri tem. 

‐ V knjižnici Fužine bomo nadaljevali s sodelovanjem pri projektu »Skala«, ki v naših 
prostorih izvaja učno pomoč šolski mladini. 

‐ V Knjižnici Zalog bodo s pomočjo zunanje sodelavke potekale delavnice v angleškem 
jeziku za mladostnike na tematiko, ki jih zanima in jo bodo sami predlagali. 

‐ V enoti Jarše se bodo tudi v prihodnje posvečali filmski vzgoji mladih v Filmski šoli. 
 
Dejavnosti za otroke 
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‐ Spomladi prvič načrtujemo skupno podelitev priznanj in prireditev malčkove bralne 
značke Palček bralček za otroke iz vrtcev, ki so vpisani v našo knjižnico. 

 
 
 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
 
Dejavnosti za odrasle 
 
‐ Antikvarna prodaja knjižnega gradiva; knjižnica redno prodaja odpisano gradivo, ki je na 

voljo v posebnih steklenih omarah. 
‐ Načrtujemo pripravo razstave Nobelovih nagrajencev za literaturo zadnjih desetih let.  
‐ K sodelovanju bomo povabili znane Slovence, člane MKL, naj priporočajo svojih deset 

najljubših leposlovnih del, katere bomo razstavili.  
‐ V mesecu marcu bomo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravili 

obsežnejšo razstavo monografskih publikacij in člankov z naslovom Mednarodno leto 
gozdov. Razstavo bomo ponovili v mesecu novembru, ob zaključku fotografskega 
natečaja in odprtju fotografske razstave Pogled na gozd. 

‐ V mesecu oktobru bomo v počastitev Evropskega leta prostovoljstva v sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami in prostovoljnimi društvi pripravili razstavo gradiva in člankov s 
spremljajočo zloženko. 

‐ Pesem tedna oziroma meseca; v tiskani obliki bo predstavljena pesem tedna ali meseca. 
Plakat z natisnjeno pesmijo (verzom, aforizmom, citatom) bomo nalepili na osrednji 
steber na evidenci izposoje, za kratkočasje uporabnikom, ki čakajo v vrsti na evidenci 
izposoje in za promocijo poezije. 

‐ Razstave: pripravili bomo razstavo Fotodokumentacija Druge godbe, v sodelovanju z 
Zavodom Druga godba. Pripravili bomo razstavo ovitkov 10-ih najbolj gledanih filmov v 
letu 2010. Dopolnili bomo razstavo ovitkov 144-ih igranih filmov (obdobje 1994 – 2008), s 
36 ovitki kvalitetnih igranih filmov (obdobje 2009 -2010). To so filmi, ki jih filmofili ne 
smejo spregledati. Dopolnili bomo tudi razstavo ovitkov 36-ih priporočenih animiranih 
filmov.  

‐ Načrtujemo izvedbo tematskega sklopa prireditev »Indijski dnevi«: nastop glasbenih 
skupin, literarni večeri, potopisna predavanja (Svet med nami / World among us). 

‐ Literarni večeri: nadaljevali bomo z mesečnimi pesniškimi večeri »Brez imena«, z 
mladimi, še neuveljavljenimi ustvarjalci. Pripravili  bomo literarne večere v sodelovanju z 
raznimi založbami, načrtujemo izvedbo literarnih dogodkov ob Slovenskem kulturnem 
prazniku in Dnevu slovenskih splošnih knjižnic. 

‐ Tematski pogovori ob knjigah »Berem, torej mislim«. Dejavnost, ki smo jo pričeli v letu 
2010, nameravamo v prihodnjem letu nadgraditi. Z bibliotekarko bodo potekali pogovori 
ob knjigah, zbranih na določeno temo, podprti s seznami obravnavane literature in 
predvidoma forumom za vprašanja in izmenjavo mnenj, dostopnim preko portala MKL. 
Srečanja bodo potekala enkrat mesečno. 

‐ Skriti zakladi: v poletnih mesecih bomo uporabnikom ponudili v izposojo vnaprej 
pripravljene pakete s tremi gradivi, dvema leposlovnima in enim strokovnim, vezanimi na 
določeno tematiko. Pakete bomo opremili z nalepkami z znakom, ki simbolizira določeno 
tematiko. S tem želimo opozoriti na strokovna in leposlovna dela, ki so premalo 
izposojena. 

‐ Slovenščina za tujce: tudi v KOŽ opažamo povečano povpraševanje po gradivu za 
učenje slovenskega jezika za tujce. Zato nameravamo omenjeno gradivo odbrati iz 
skupine 811 slo, spremeniti postavitveni UDK, preopremiti z novimi nalepkami in ga 
postaviti kot samostojno UDK skupino. 

‐ V knjižnici Poljane bomo nadaljevali z dopolnjevanjem tematskega kotička Samostojni 
popotnik in organizirali 6 potopisnih predavanj. 
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‐ S Tehniškim muzejem bomo organizirali razstavo njihovega eksponata in organizirali 2 
razstavi izdelkov naših uporabnikov. 

‐ Z novim letom začenjamo v knjižnici Kolodvor testno izposojo gradiva na dom. Gradivo 
smo izbrali med darovi. V knjižnici bomo tudi v letu 2011 organizirali 10 likovnih razstav. 

‐ V knjižnici Nove Poljane bomo predvajali zanimive otroške filme.  
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
 
‐ Na mladinskem oddelku KOŽ smo v začetku leta 2010 na novo postavil mladinsko 

leposlovje, tako da bo v letu 2011 zaključena evalvacija testne postavitve, ki jo bo izvedla 
Pionirska - CMKK s sodelovanjem mladinskega oddelka in z Oddelkom za bibliotekarstvo 
Filozofske fakultete v Ljubljani. 

‐ Načrtujemo OPAC katalog za otroke, nižji kot je sedanji, ki je za odrasle, nanj bomo 
naložili "zlate hruške«. Datoteka, po kateri bo mogoče listati in pregledovati knjige, ki so 
dobile hruško Pionirske - CMKK, se bodo kreirale iz Male knjižnice. Izbran naslov bo 
pokazal celoten zapis v obliki, kot je v Mali knjižnici z anotacijo in ustrezno veliko 
naslovnico.  

‐ Predstavitev, projekcija, analiza ter diskusija na temo mladinske fantastike v filmih danes.  
‐ Predstavitev šahovskega portala Gameknot, z namenom seznanjanja otrok z 

»drugačnimi« igrami, kot so vajeni. Možnost včlanitve oz. igranje spletnega šaha za 
interesente.  

‐ Organizirali bomo tudi šahovski turnir po kategorijah za otroke. 
 
 
 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
Dejavnosti za odrasle: 
 

Poleg ustaljenih in dobro obiskanih prireditev, kot so razstave in potopisna predavanja, ki 
so postale stalnica že v večini enot Knjižnice Prežihov Voranc, načrtujemo v letu 2011 
razvijanje naslednjih dejavnosti: 

- Knjižnega kluba v knjižnicah Grba in Škofljica. 
- Bralna srečanja Očarljivo skupinsko branje v Knjižnici Prežihov Voranc. 
- Nadaljnje sodelovanje v projektu TVŽU in organiziranje različnih delavnic (zelo veliko je 

povpraševanje po učenju kaligrafije) ter jezikovnih tečajev. 
- Nadaljevali bomo s pilotno premično zbirko v Azilnem domu Vič, s čimer bomo po 

evalvaciji projekta Knjižnica – moj azil v primeru pozitivnih rezultatov nadaljevali vse leto 
2011. 

- Načrtujemo preureditev Oddelka za film in glasbo v Knjižnici Prežihov Voranc, saj želimo 
poenotiti postavitev gradiva knjižnic MKL.  

- V poletnih mesecih, ko je KPV odprta le del dneva, načrtujemo celodnevno odprtost 
čitalnice, ki ima svoj vhod in s tem uporabnikom omogočiti vračanje gradiva, prebiranje 
dnevnega časopisja tako v notranji čitalnici kot tudi v atriju knjižnice. 

- Poletne tedne bomo tematsko obarvali. Začeli bomo s turistično ponudbo Slovenije in ob 
tej priložnosti ponudili turistične in planinske vodiče, zemljevide, kolesarske vodiče, 
zemljepisne knjige, domoznansko gradiva. Naslednje tedne bomo namenili predstavitvi 
posamezne celine: npr. teden Evrope, teden Afrike, teden Azije.  

 
 
 
 
Dejavnosti za mladostnike 
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- Nadaljevali bomo s projektom Dajmo jim vetra, ki vključuje knjižno razstavo, poletno 
ustvarjalno delavnico, natečaj in razglasitev rezultatov natečaja ob kulturnem prazniku. 

- Še naprej bomo izvajali tekmovanje za mlade bralce Robinzonijada v informacijski 
džungli, ki je zabaven preizkus iznajdljivosti pri iskanju informacij v knjižnici. Za zaključek 
s podelitvijo nagrad načrtujemo gledališko predstavo, namenjeno mladostnikom od 11. 
do 14. leta. 

 
Dejavnosti za otroke 
 
- Pravljične ure Palček Sanjalček bomo izvajali v vseh enotah KPV enkrat tedensko 

oziramo enkrat mesečno. 
- Predšolska bralna značka Palček Bralček je promocija branja, bralne značke in knjižnice. 

V letu 2011 pričakujemo, da bo v njej sodelovalo 1300 otrok. 
 
 
 
 
Knjižnica Šiška 
 
Dejavnosti za odrasle 
 
- Nadaljevali bomo s predavanji, ki se ukvarjajo z aktualnimi temami iz naravoslovja, 

humanistike, družboslovja in mejnih znanosti. Poudarek bo na tematiki povezani z 
Mednarodnim letom gozdov, stoletnici osvojitve južnega tečaja, okoljskih temah in 
kulturnih temah, ki obravnavajo slovensko in svetovno kulturno dediščini, zgodovino… 

- Organizirali bomo ustvarjalne delavnice v sodelovanju z Borzo dela. 
- Ob novem letu bomo pripravili večjo glasbeno prireditev, pa tudi sicer bomo organizirali 

glasbene prireditve, ki bodo vsebovale tudi didaktične elemente.  
- Poleg dobro utečenih in obiskanih potopisnih predavanj bomo v okviru TVŽU organizirali 

različna predavanja in srečanja z ustvarjalci ter likovne in fotografske razstave. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
 
- Plan dejavnosti mladinskega oddelka v letu 2011 je kontinuirano nadaljevanje že 

utečenih in s strani uporabnikov dobro sprejetih dejavnosti.  
- Uvajamo novo izobraževalno dejavnost Moj prvi italijanski besednjak, kjer se bodo otroci 

od 7. leta dalje učili italijanskega jezika.  
- Za vse ljubitelje psov bomo 1x mesečno prirejali »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 urico vodi knjižničarka, ki se v 
prostem času ukvarja s kinologijo. 

- Računalniška delavnica »Kako si sam poiščem knjigo?« je izobraževalna delavnica, pri 
kateri se otroci naučijo poiskati knjižnično gradivo v računalniškem katalogu, se seznanijo 
z Univerzalno decimalno klasifikacijo (UDK) in sistemom postavitve gradiva v knjižnici.  

- Vsak mesec za otroke in mladostnike pripravimo »Knjižno uganko«. Tematika uganke se 
navezuje na nek aktualni dogodek v tistem času, npr.: obletnica rojstva ali smrti, nagrada, 
nominacija znanega mladinskega ustvarjalca. Otroci morajo pisno odgovoriti na tri 
vprašanja in svoj odgovor oddati v skrinjico. Na koncu meseca izžrebamo srečneža, ki 
prejme knjižno nagrado. 

- »Malčkovo bralno značko« že šestnajstič organiziramo za predšolske otroke in otroke 
prvih razredov. 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 
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svojim vzgojiteljicam oz. učiteljicam. Ob koncu šolskega leta vse sodelujoče povabimo v 
knjižnico in jim pripravimo zaključno prireditev ter podelimo priznanja. 

- Bibliopedagoško delo: individualno svetovanje mladim uporabnikom za učinkovito izrabo 
knjižničnega gradiva, pomoč mladim uporabnikom ob iskanju literature za individualno 
uporabo (strokovno gradivo), pomoč mladim uporabnikom pri uporabi kataloga Cobiss in 
svetovnega spleta. 

- Bibliopedagoško delo s skupinami mladih uporabnikov: priprava in izvajanje 
bibliopedagoških ur za vrtce, osnovne šole, srednje šole in različne zavode - predstavitev 
knjižnice in njene dejavnosti, priprava in izvajanje bibliopedagoških ur za vrtce in osnovne 
šole, 2 x mesečno nas obiščejo varovanci Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar. 

- Na mladinskem oddelku redno pripravljamo knjižne razstave, ki so namenjene tako 
otrokom kot njihovim staršem. Uporabnikom na ogled postavimo kvalitetne knjižne 
novosti, jih opozorimo na kakšen poseben datum oz. jubilej, predstavljamo nominirane in 
nagrajene knjige. 

- Knjižnica Šiška že drugo leto sodeluje v Unicefovem projektu Varna točka. V knjižnici 
smo pripravljeni otrokom svetovati, jim nuditi osnovne informacije in pomoč in jih v danem 
trenutku zaščititi. 

 
 
 
Potujoča knjižnica 
 
Potujoča knjižnica obiskuje 44 postajališč: 40 krajev, 2 zapora, 1 dom za upokojence, 1 
center za rehabilitacijo invalidov.  
V letu 2011 bomo v Potujoči knjižnici pričeli uresničevati cilje, zapisane v dokumentu »Načrt 
razvoja Potujoče knjižnice MKL 2011 →«, ki se nanašajo na bibliobusno mrežo, knjižnično 
gradivo, bibliobus/vozilo kot ponudbo za uporabnike, kadre in delovne naloge. 
Za leto 2011 izpostavljamo: 
- Vzpostavitev novega postajališča Center starejših Trnovo. 
- Vzpostavitev sodelovanja z Zavodom za gluhe in naglušne. 
- Nadaljevanje sodelovanja s Sekcijo za potujoče knjižničarstvo ZBDS pri projektu 

»Potujoče novice«, glasilu potujočih knjižničarjev Slovenije. 
- Sodelovanje na strokovni ekskurziji slovenskih potujočih knjižnic. 
- Sodelovanje na Luninem festivalu za otroke, Tednu MKL. 
- Predstavitve Potujoče knjižnice v VVZ Sonček Šentvid, Sonček Podgorica, Sapramiška 

Črnuče. 
- Izvedba projekta »Poletna filmska noč za mlade«. 
 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
Dejavnosti za odrasle 
 
- Domoznanske prireditve sestavlja cikel domoznanskih razstav, s katerimi želimo ohraniti 

ciklično dejavnost, ki smo jo uvedli v letu 2010 na način 4 razstav v okviru enotnega 
vsebinskega sklopa. Vsako razstavo uvaja otvoritveno predavanje ali okrogla miza na 
temo razstave. Razstave pripravljamo z namenom kasnejše prestavitve v virtualno okolje 
in objave v obliki publikacije celega vsebinskega cikla ter z namenom povezovanja s 
sorodnimi institucijami. 

- Vsebinski sklop za leto 2011: »Ljubljančani Ljubljani« bo ponujal predstavitve kulturno 
pomembnih osebnosti s predstavitvijo njihovega ustvarjanja, biografije in z navezavo na 
gradivo (fotografije, rokopisi), ki ga knjižnica o njih hrani. V okviru sklopa načrtujemo 
dodatni dve gostovanji zunanjih razstav o fotografu Petru Lampiču in knjižničarju Cirilu 
Štuklju. 
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- V okviru domoznanske dejavnosti načrtujemo sklop pogovornih večerov z naslovom 
Ljubljanske večernice, ki se navezuje na nekoč živahne Slovanske večernice v tej 
knjižnici, s katerimi želimo oživiti dejavnost predstavljanja pisateljskih imen ali imen 
ustvarjalcev z drugih kulturnih področij in za to narediti večjo promocijo v neposrednem 
lokalnem okolju, tako da bi se sčasoma ustvaril stalen krog obiskovalcev tovrstnih 
prireditev. Predstavljati in spodbujati želimo literarno ustvarjalnost v Ljubljani in dvigovati 
bralno in kulturno ozaveščenost, prav tako pa tudi ohranjati spomin na nekdanji utrip 
življenja, stare ljubljanske običaje in navade. Večere bo vodila zunanja sodelavka. 
Povabila bo goste in predstavila njihova dela, rdeča nit večerov pa je Ljubljana, njena 
dediščina, običaji, ustvarjalnost, literatura. 

- Predstavili bomo rusko kulturo, z namenom negovanja tradicionalne usmerjenosti 
Slovanske knjižnice in odprtost navzven, povezave z zunanjimi partnerji (društvo RUSLO 
in Veleposlaništvo Ruske federacije v Ljubljani) ter vzdrževanje stikov s številčno in 
aktivno populacijo priseljencev v Ljubljani. Sem spada tudi ruski filmski abonma, v okviru 
katerega bomo pripravili 4 projekcije različnih ruskih filmov s podnapisi: »Prvi učitelj«,  
»Letijo žerjavi«, »Ana Pavlova«, »Novoletna komedija«. 

- Fotografska razstava ob 50. obletnici vesoljskega poleta Jurija Gagarina bo tematska 
fotografska razstava, ki jo bo spremljalo predvajanje ruskega dokumentarnega filma s 
slovenskim prevodom.  

- Literarna večera: en literarni večer bo posvečen srečanju z prevajalcem iz ruskega jezika 
Borutom Kraševcem, drug pa predstavitvi ene od tematik ruske literarne zgodovine. 

- Razstava in promocija miniaturnih knjig: Slovanska knjižnica ob koncu 2010 prejema v 
hrambo dragoceno zbirko miniaturnih knjig prof. dr. Martina Žnideršiča, ki jih bo hranila 
kot corpus separatum. Ena od osnovnih nalog knjižnice je skrb za razstavljanje in 
promocijo te zbirke, vsakič se razstavi drug del zbirke. Knjižnica bo za potrebe 
razstavljanja prejela posebne vitrine od Mestnega muzeja, ki jih bo verjetno postavila po 
različnih mestih v knjižnici, večino pa v predprostoru dvorane. Razstavljeni korpus gradiv 
se postavi v obliki tematske ali podobne razstave, opremi z ustreznimi komentarji in 
spremnimi informacijami. Po določenem času se razstava preseli v katero od drugih 
knjižnic v mreži MKL, v SLK pa se postavi nova. 

- Debatni večer Slovenija in slovanski svet. S to prireditvijo želi Slovanska knjižnica 
izkoristiti povezavo z nekaterimi aktualnimi intelektualci, ki so tudi uporabniki knjižnice ter 
obenem razstaviti prevode del Draga Jančarja v tuje jezike, ki nam jih je pred kratkim 
poklonil avtor sam. Načrtujemo, da bi večer pripravili v sodelovanju s Forumom 
slovanskih kultur in založbo Beletrina. 

- Večeri za seniorje, v sodelovanju z Društvom ex libris Sloveniae, želi knjižnica gostiti tudi 
prireditve, ki pritegujejo predvsem populacijo starejših občanov. Društvo ex libris je 
zavezano dvigu knjižne in splošne kulture in sodeluje pri organizaciji kvalitetnih 
izobraževalnih prireditev. 

- Slovanski večer v sodelovanju s Filozofsko fakulteto. Tudi v 2011 načrtujemo prireditev, 
ki privabi veliko število obiskovalcev, saj se na njej predstavijo lektorati slovanskih jezikov 
na FF s posebnim programom. Knjižnica sodeluje pri promociji in poskrbi za manjšo 
pogostitev. 

 
 
Pionirska - Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
- Program Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo predvideva 

projekte in dejavnosti, ki potekajo v okviru MKL in so namenjeni prebivalcem Ljubljane, 
pa tudi projekte in dejavnosti, ki izvirajo iz poslanstva Pionirske in po nameri pripadajo 
obči knjižnični stroki ter vsej Sloveniji in zainteresiranim v tujini. S svojim delom se tesno 
povezuje z oddelkom za otroke in mladostnike v KOŽ, kjer se njene teoretične zamisli 
praktično uresničujejo (npr. projekt nove postavitve gradiva na mladinskih oddelkih 
splošnih knjižnic). 



 34

- Do aprila 2011 načrtujemo evalvacijo nove postavitve leposlovja na mladinskem oddelku 
KOŽ, s pomočjo ankete in interaktivne igre (sestavljanke) za mlade bralce in načrtovanje 
metod in podatkov za evalvacijo s pomočjo Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo ter izsledki seminarskih in diplomskih nalog na temo nove 
postavitve leposlovja na mladinskem oddelku KOŽ. 

- Strokovne srede bodo potekale kot do sedaj, vsako 2. sredo v mesecu. Letošnjo rdečo nit  
lahko strnemo v  naslov »Kaj je kvalitetna mladinska knjiga?« (več pod točko 5.3). 

- 2. april, na Mednarodni dan knjig za otroke, bo v  dvorani KOŽ podelitev priznanja Moja 
najljubša knjiga in razglasitev poslanice Slovenske sekcije IBBY. Razstavo o življenju in 
delu pisateljice, urednice in prevajalke Kristine Brenkove prispeva Knjižnica Bežigrad.   

- V letu 2011 bomo nadaljevali s pripravo Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 
(pregled produkcije za leto 2010) in naredili še dodatne korake naprej v smeri dodelave 
orodja, ki je temelj za delovanje Priročnika, to je Male knjižnice. Predviden izid je 
septembra 2011 v tiskani obliki. 

- Prizadevamo si, da bi Mala knjižnica (internetni katalog mladinskih knjig ter hkrati orodje 
za izdelavo priporočilnega seznama in baza podatkov za internetno glasovanje Moja 
najljubša knjiga) sproti obdelovala novosti ter postala široko dostopna vsem 
uporabnikom, zlasti mentorjem branja pa tudi otrokom, njihovim staršem, vzgojiteljem, 
učiteljem. Načrtujemo ureditev vzdrževanja in nadgradnjo tega orodja v letu 2011. 

- Iz celostne podobe »zlata hruška«: nalepke, razglednice, kazalke, priznanja in plakati 
načrtujemo tudi nagrado Prenosni pokal zlata hruška, namenjen najboljšemu založniku 
preteklega leta.  

- Skupaj z območno koordinatorko domoznanske dejavnosti iz Službe za razvoj in 
območnost ter z Zbornico za arhitekturo in prostor bomo sodelovali  pri projektu Moja 
ulica, s katerim želimo zbrati pisano zbirko različnih pričevanj o posameznih ljubljanskih 
ulicah. Izbrali smo Tavčarjevo ulico in k sodelovanju povabili učence in pedagoge z 
bližnjih osnovnih šol.  

- Načrtujemo projekt Tisoč in ena knjiga, kronološki in tematski pregled najboljših izvirno 
slovenskih in v slovenščino prevedenih leposlovnih del za mladino zadnjih 60 let. V letu 
2011 načrtujemo pripravo koncepta, razširitev uredniškega odbora z zunanjimi 
strokovnjaki, iskanje ustrezne založbe.  

- V letu 2011 dokončujemo izid DVD-ja z naslovom Knjiga te čaka. Poišči jo! V sodelovanju 
z RTV Slovenija. 

- Pionirska bo do konca šolskega leta 2010/2011 izvedla projekte Slovenski knjižnično 
muzejski MEGA kviz, Moja naj knjiga in Bralni krog.  

- Sodelujemo tudi v okviru projekta Kulturna zavest in izražanje (Center za vseživljenjsko 
učenje), ki ga vodi dr. Vida Medved Udovič s Pedagoške fakultete v Kopru in je namenjen 
izobraževanju slovenskih pedagoških delavcev. Pokrivamo področje Bralne kulture.  

 
 
Center za vseživljenjsko učenje 
 
Center za vseživljenjsko učenje je del Službe za delo z uporabniki in posebne zbirke in ga 
sestavljajo servisi za ciljne skupine: Borza znanja, Središče za samostojno učenje, Borza 
dela in Točke za vseživljenjsko učenje. 
 
Borza znanja (BZ) 
 
Borza znanja je informacijsko središče, v katerem zbiramo, urejamo in posredujemo podatke 
o ljudeh, ki znanje iščejo, in o ljudeh, ki znanje ponujajo. Predmet ponudbe in povpraševanja 
predstavljajo znanja, vedenja, veščine, spretnosti in informacije s kar najrazličnejših področij.  
 
Cilj dejavnosti je: 
- Koordinacija Borz znanja v Sloveniji 
- Sejem znanja slovenskih borz znanja 2011 na Primorskem. 
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- Aktivno pridobivanje novih članov. 
- Sodelovanje na izobraževalnih sejmih v Ljubljani. 
- 2 x letno srečanje in izobraževanje mreže Borz znanja in 1 x letno obisk ostalih Borz 

znanja v Sloveniji. 
- Promocija in predstavitev dejavnosti v medijih, redno oglaševanje na komercialnih 

radijskih postajah. Promoviranje BZ prek Facebooka, promocija BZ na fakultetah. 
- Prevod vsebin spletne strani v angleški jezik. 
- Predstavitev dejavnosti BZ v obliki delavnic v ostalih enotah MKL. 
- Načrtujemo 24 razstav in 24 kreativnih delavnic. 
- Sodelovanje in skupne predstavitve različnih kulturnih društev in predstavitev njihove 

kulture in s tem krepitev medkulturnega dialoga. 
- Delovanje Borze znanja bomo tudi v prihodnje predstavljali vodenim skupinam na ogledu 

KOŽ. 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
 
Cilj dejavnosti SSU bo tudi v letu 2011 pridobivanje novih udeležencev, podpora pri njihovem 
samostojnem učenju, vzpodbujanje njihove potrebe po učenju in spodbujanje njihove aktivne 
vloge v samem Središču. Poleg rednega mentorskega in svetovalnega dela v Središču bodo 
naše aktivnosti obsegale: 
- Koordinacija SSU v Sloveniji. 
- Brezplačne delavnice (učenje učenja, računalništvo, tuji jeziki). 
- Spletno glasilo OSU – Organizirano samostojno učenje, bo izšlo trikrat letno in bo 

vsebovalo rezultate našega delovanja, članke s področja izobraževanja odraslih, utrinke 
iz naših brezplačnih delavnic ter poučne rubrike za krajšanje prostega časa. Glasilo bo 
objavljeno na spletnem portalu MKL ter poslano po elektronski pošti udeležencem SSU. 

- Bogatitev zbirke učnih gradiv z gradivi za tuje jezike in gradivi, prilagojenimi osebam s 
posebnimi potrebami (gibalnimi, vidnimi ali slušnimi ovirami). 

- Uganka meseca (zabavne uganke za urjenje spomina, abstraktnega mišljenja). Objava 
uganke in zbiranje rešitev v prostorih SSU, izžrebanec bo nagrajen s knjigo. 

- Udeleženec meseca (izbran bo udeleženec, ki se je v SSU v določenem mesecu 
samostojno učil največje število ur, udeleženec bo nagrajen, intervju z udeležencem bo 
objavljen v OSU). 

- Udeleženec leta (izmed vseh že izbranih udeležencev meseca bo izbran udeleženec 
leta). 

- Čajanke v SSU (namenjene izmenjavi izkušenj med udeleženci SSU in tistimi, ki se še 
odločajo za samostojno učenje ter neposrednemu preizkušanju gradiv).  

- Posodobitev in dopolnitev internih e-gradiv za samostojno učenje. 
 
Nadaljevali bomo sodelovanje z Andragoškim centrom RS (izobraževanja za zaposlene v 
Središču), British Council Slovenija (brezplačna pridobitev učnih gradiv za pripravo na izpite 
iz angleškega jezika Univerze Cambridge, informacije o rokih izpitov, prijavah na izpit), 
Zavodom RS za zaposlovanje, Zaposlitvenim kotičkom (promocija Središča s pomočjo 
svetovalcev pri osebnih razgovorih z brezposelnimi, predstavitev Središča vsem 
obiskovalcem), Centrom za slovenščino kot drugim/tujim jezikom (brezplačna pridobitev 
učnih gradiv za učenje slovenščine), z okoliškimi društvi upokojencev (predstavitev 
dejavnosti SSU), Nacionalnim centrom Europass, Mladinskim cehom (skupna promocija). 
V letu 2011 bomo izvajali tudi naloge koordinacije Mreže središč za samostojno učenje. V 
sklopu tega bomo: oblikovali skupno promocijo (spletna stran, zloženka), organizirali letno 
srečanje, skrbeli za izmenjavo izkušenj, koordinirali komunikacije z MŠŠ, ACS, spremljali 
delo središč in poročanje financerju, skrbeli za spletno aplikacijo Mreže SSU. 
Število izobraževalnih delavnic: Skupaj: 53; (Računalniških: 15, Jezikovnih: 36, Učenje 
učenja: 5). 
 
Borza dela (BD) 
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Cilj dejavnosti je: 
- V letu 2011 bomo nadaljevali z delom v Infotočki Borza dela Kolodvor.  
- V letu 2010 smo odprli Info točko Borzo dela v Knjižnici Bežigrad in z delom te točke 

bomo nadaljevali tudi v 2011.  
- Dogovarjamo se za novo Info točko Borzo dela v Knjižnici Fužine. Odprtje točke 

predvidevamo v prvi polovici leta 2011.  
- Izvedli bomo tri izobraževalne delavnice v Mariborski knjižnici in Knjižnici Velenje. 
- Tri strokovna predavanja za uporabnike v Knjižnici Otona Župančiča. 
- Načrtujemo deset izobraževalnih delavnic, ki jih bomo izvedli v Knjižnici Otona 

Župančiča, v Knjižnici Bežigrad in v Knjižnici Fužine. 
- Načrtujemo obisk skupine tujih zaposlitvenih svetovalcev v okviru projekta Academia, ki 

ga v Sloveniji izvaja Zavod RS za zaposlovanje.  
- Na podlagi obiska skupin v letu 2010 načrtujemo v letu 2011 obisk petih skupin iskalcev 

zaposlitve. 
- Za uspešno izvedbo programa bomo na Nacionalnem razpisu javnih del prijavili pet 

javnih del za MKL, enega za Mariborsko knjižnico in enega za Knjižnico Mirana Jarca 
Novo mesto, s katero bomo vzpostavili tudi tesnejše sodelovanje na področju dela z 
brezposelnimi..  

- Za uspešno izvajanje Nacionalnega javnega dela bomo izvedli v MKL izobraževanje 
novih sodelavcev tako za Informacijski servis Borzo dela v MKL kot za zaposlene v 
Mariborski knjižnici in Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.  

- Za promocijo Borze dela bomo sodelovali na Študentski areni. Namen le tega je 
promocija Borze dela med mladimi.  

- Zaposleni v Informacijskem servisu Borza dela se bomo udeležili internih in zunanjih 
izobraževanj. V letu 2011 predvidevamo udeležbo na konferenci o veščinah vodenja 
kariere in konferenci o veščinah poklicne orientacije. 

- Borza dela bo v letu 2011 aktivno sodelovala z vsemi servisi v okviru MKL ter ostalimi 
službami in oddelki za promocijo našega dela med uporabniki knjižnice. 

 
Točka vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
 
Cilj dejavnosti je: 
- Točke VŽU bodo v letu 2011 nadaljevale z izobraževanjem odraslih, predvsem mladih, 

brezposelnih, šibkejših skupin zaposlenih in starejših občanov. Poudarek bo na večjem 
vključevanju ranljivih skupin prebivalstva v različne oblike učenja in informiranju o 
možnostih učenja in prednostih, ki jih le to prinaša.  

- Udeležencem bomo ponudili tako individualno svetovanje in pomoč mentorice pri uporabi 
računalnika za učenje, komunikacijo in iskanje informacij kot tudi raznovrstna predavanja 
in tečaje. Med drugim bo v Knjižnici Jožeta Mazovca potekal nadaljevalni tečaj 
angleščine, v Knjižnici Bežigrad začetni in nadaljevalni tečaj francoščine in španščine, v 
Knjižnici Rudnik tečaji kaligrafije, potopisna in strokovna predavanja, v Knjižnici Šiška pa 
nadaljevalni tečaj italijanščine. 

- Za spodbujanje in promocijo učenja bomo še naprej skrbeli z objavami novic, prireditev 
na točkah in koristnih informacij na spletnem portalu http://www.cvzu-lur.si/  

 
Knjižnica bo izvajala program v tem sklopu za leto 2011 glede na višino pridobljenih sredstev 
in v skladu s prioritetnimi nalogami. 
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5 IZOBRAŽEVANJE 
 
Strateške usmeritve 
‐ Izobraževalna vloga je ena od štirih vlog, ki jih ima  splošna knjižnica v lokalnem okolju; 

strateške usmeritve MKL na področju izobraževanja uporabnikov v procesu 
vseživljenjskega učenja so: učenje za osebnostni razvoj, učenje za socialno vključenost 
in učenje za večjo zaposljivost in učenje za aktivno državljanstvo. Učne aktivnosti 
knjižnica oblikuje, organizira in izvaja za vse ciljne skupine uporabnikov na področju 
neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja in so za končne uporabnike 
brezplačne. Kadar so učne aktivnosti podprte z napredno IKT, bomo uveljavljali koncept 
spleta 2.0 z aktivnim vključevanjem uporabnikov. MKL usposablja uporabnike za 
samostojno uporabo knjižnice in storitev. 

‐ Delovanje knjižnice kot učeče se organizacije temelji na štirih glavnih dejavnostih: 
pridobivanju znanja, distribuciji informacij, interpretaciji informacij in organizacijskem 
spominu. V knjižnici poteka proces nenehnega učenja na ravni posameznikov, na ravni 
skupin in organizacije kot celote.  

‐ Knjižnica s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih skrbi za njihovo 
usposobljenost za delo v hibridni knjižnici ter sodeluje s primerno izobraženimi 
prostovoljci, jih strokovno usposablja in izmed njih izbira najboljše za redno zaposlitev. 

 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2011 
- Vzpostavitev Centra za vseživljenjsko učenje MKL, ki ga sestavljata izobraževanje 

uporabnikov z informacijskimi servisi (Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno 
učenje in Točke vseživljenjskega učenja) in programi izobraževanja uporabnikov v 
enotah MKL ter Učni center, ki je namenjen izobraževanju zaposlenih ter knjižničarjev 
osrednjeslovenske regije in Slovenije.  

- Analize stanja in oblikovanje temeljni dokumentov za delo Centra vseživljenjskega učenja 
MKL. 

- Aktivna promocija dejavnosti Centra za vseživljenjsko učenje MKL v javnosti in med 
zaposlenimi v MKL. 

- Pregled obstoječe ponudbe, analiza potreb uporabnikov in oblikovanje celovite ponudbe 
izobraževanja v enotah MKL. 

- Oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine 
uporabnikov. 

- Osredotočanje na še neaktivne ciljne skupine ali t. i. lov za neuporabniki. 
- Uvajanje novih učnih vsebin. 
- Vključitev zaposlenih v procese izobraževanja uporabnikov. 
- Povezovanje izobraževalnih aktivnosti z vsemi dejavnostmi MKL (izposoja in promocija 

gradiva, kulturne prireditve, bibliopedagoško delo, nabava gradiva ipd.). 
- Merjenje vplivov in učinkov izobraževanja pri uporabnikih in v lokalni skupnosti. 
- Izobraževanje uporabnikov za aktivno državljanstvo: knjižnica bo vzpodbujala razvoj 

znanj in spretnosti, ki omogočajo sodelovanje v družbenih procesih in vključevanje v 
različne dejavnosti civilne družbe (prostovoljno delo, delo v lokalni skupnosti, vzgoja za 
demokracijo, človekove pravice). 

- Oblikovanje ključnih kompetenc za zaposlene MKL: določitev projektne skupine, ki bo 
vodila procese oblikovanja modela kompetenc, določitev ključnih kompetenc in 
implementacija sistema ključnih kompetenc v delovanje knjižnic. 

- Uvedba modela stalnega strokovnega izpopolnjevanja (SSI) za zaposlene v knjižnici: 
pregled dosedanjega izobraževanja zaposlenih, seznam zunanjih ponudnikov 
izobraževanja in določitev potrebnih znanj na podlagi analize potreb in želja po 
izobraževanju. 

 
Pričakovani učinki 
- Vzpostavitev Centra za vseživljenjsko učenje MKL. 
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- Podpora procesom vseživljenjskega učenja in dvig informacijske pismenosti v družbi. 
- Premagovanje izključenosti ranljivih skupin prebivalcev. 
- Nove metode izobraževanja (e-učenje in učenje na daljavo) bodo omogočile mentorjem 

in udeležencem v izobraževanju aktivno sodelovanje ter hiter dostop in izmenjavo učnih 
vsebin.  

- Vzpostavitev knjižnice kot pomembnega prostora za neformalno izobraževanje in 
priložnostno učenje v lokalnem okolju. 

- Širitev izvajanja učnih aktivnosti za uporabnike po celi mreži MKL. 
- Uveljavitev koncepta podpornikov učenja / learning suporters med zaposlenimi v knjižnici, 

ki pripravljajo učne aktivnosti neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja za 
končne uporabnike knjižnice. 

- Model kompetenc bo pomagal knjižnici uresničevati poslovno strategijo in cilje in se bo 
uporabljal kot kriterij v različnih kadrovskih procesih. Dal bo smernice za izobraževanje 
zaposlenih in tako povečal motiviranost zaposlenih in omogočal delitev znanja in izkušenj 
med zaposlenimi. 

- Pridobitev znanj na področjih, ki se bodo v analizi pokazala kot najbolj zapostavljena.  
- Izvajanje Pravilnika o prostovoljnem delu in usposabljanju na delovnem mestu bo 

povečalo vključevanje prostovoljcev v knjižnico.  
- Uveljavitev mentorstva in coachinga pri usposabljanju na delovnem mestu. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Število uporabnikov vključenih v izobraževanje. 
- Število izvedenih ur izobraževanja za uporabnike.  
- Število dostopov pri e-učenju na daljavo. 
- Izmerjen vpliv in učinek, ki ga ima izobraževanje uporabnikov za posameznika in lokalno 

skupnost z uporabo orodja Generic Learning Outcomes. 
- Indeks zadovoljstva uporabnikov (ankete). 
- Število zaposlenih, ki sodelujejo pri izobraževanju uporabnikov. 
- Izvedba rednih letnih razgovorov z zaposlenimi. 
- Število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega. 
- Indeks zadovoljstva zaposlenih. 
- Spremljanje delovne uspešnosti, nagrajevanja in napredovanja. 
- Število objav, predavanj in aktivne udeležbe na strokovnih posvetih. 
- Število prostovoljcev. 
- Odstotek celotnega proračuna knjižnice namenjen izobraževanju zaposlenih. 
 

5.1 Izobraževanje uporabnikov 

 
Mestna knjižnica Ljubljana omogoča in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem 
vseživljenjsko neformalno izobraževanje in priložnostno učenje. Pri oblikovanju in izvajanju 
učnih aktivnosti se bomo osredotočali na vse starostne skupine in zajemali raznolika 
vsebinska področja. Tako bomo skrbeli za podporo procesom vseživljenjskega učenja, 
dvigali informacijsko pismenost pri uporabnikih, zmanjševali izključenost ranljivih skupin, 
oblikovali nove programe izobraževanja, vzpodbujali samoizobraževanje in uporabo gradiv 
knjižnice. 
 
V letu 2011 bomo: 
- izpeljali analizo potreb uporabnikov (anketiranje uporabnikov), 
- analizirali obstoječo izobraževalno ponudbo v enotah MKL, 
- razširili primere dobrih praks iz posameznih enot tudi v druge enote MKL, 
- povečali vključenost knjižničarjev pri izvajanju izobraževanja uporabnikov, 
- povezali sorodne aktivnosti in oblikovali celovito ponudbo za uporabnike v MKL, 
- k sodelovanju bomo pritegnili društva, institucije, šole, fakultete in zavode. 
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Izobraževanja za odrasle 

 
Dogodek Število prireditev 

Bibliopedagoško delo  159 
Računalniško opismenjevanje  53 
Tečaji 11 
Izobraževalne delavnice 79 
Strokovne konference in simpoziji  
SKUPAJ 302 

Samostojno učenje  

96 (izobraževanj z mentorjem TVŽU) 
3800 (obiskov SSU) 
1000 (povezav med povpraševalci in 
ponudniki znanja - BZ) 

 
 
Dogodek Enota knjižnice Število izobraževanj 
Bibliopedagoško delo 
(vodeni obiski knjižnice) 

Knjižnica Bežigrad 40 
Knjižnica Jožeta Mazovca 8 
Knjižnica Fužine 8 
Knjižnica Jarše 5 
Knjižnica Otona Župančiča 55 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 
Knjižnica Šiška 8 
Slovanska knjižnica 16 
Potujoča knjižnica 15 

SKUPAJ 159 
Računalniško 
opismenjevanje (tečaji, 
delavnice, ...) 

Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 20 
Knjižnica Fužine 10 
Knjižnica Otona Župančiča 2 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Šiška 2 
Središče za samostojno 
učenje 

15 

SKUPAJ 53 
Tečaji (jezikovni in drugi) Knjižnica Bežigrad 4 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Šiška 2 

SKUPAJ 11 
Izobraževalne delavnice Knjižnica Jožeta Mazovca 6 

Knjižnica Zalog 3 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 
Knjižnica Dobrova 4 
Knjižnica Frana Levstika 1 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Horjul 2 
Knjižnica Šiška 4 
Slovanska knjižnica 2 
Borza dela (KOŽ, KB, 
Fužine) 

10 

Središče za samostojno 41 
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učenje 
SKUPAJ 79 

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

TVŽU v MKL 96 izobraževanj z 
mentorjem v TVŽU 

Središče za samostojno 
učenje 

3800 obiskov SSU 

Borza znanja 1000 povezav med 
povpraševalci in ponudniki 

znanja 

Izobraževanja za otroke 

 
Dogodek Število izobraževanj 

Bibliopedagoško delo  708 
Računalniško opismenjevanje  44 
Tečaji 8 
Izobraževalne delavnice 66 
SKUPAJ 826 

 
 
Dogodek Enota knjižnice Število izobraževanj 
Bibliopedagoško delo 
(vodeni obiski knjižnice, 
Rastem s knjigo, Literarni 
sprehodi po Ljubljani,…) 

Knjižnica Bežigrad 20 
Knjižnica Glinškova ploščad 5 
Knjižnica Črnuče 5 
Knjižnica Savsko naselje 5 
Knjižnica dr. France Škerl 5 
Knjižnica Jožeta Mazovca 73 
Knjižnica Polje 60 
Knjižnica Fužine 18 
Knjižnica Zalog 10 
Knjižnica Jarše 7 
Knjižnica Zadvor 5 
Knjižnica Otona Župančiča 200 
Knjižnica Prežihov Voranc 45 
Knjižnica Rudnik 18 
Knjižnica Ig 2 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 2 
Knjižnica Škofljica 30 
Knjižnica Grba 5 
Knjižnica Podpeč 36 
Knjižnica Horjul 2 
Knjižnica Brezovica 8 
Knjižnica Šiška 84 
Knjižnica Šentvid 35 
Knjižnica Gameljne 6 
Knjižnica Vodice 2 
Slovanska knjižnica 10 
Potujoča knjižnica 8 

SKUPAJ 708 
Računalniško 
opismenjevanje (tečaji, 
delavnice, ...) 

Knjižnica Bežigrad 1 
Knjižnica Fužine 5 
Knjižnica Šiška 28 
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Slovanska knjižnica 10 
SKUPAJ 44 

Tečaji (jezikovni tečaji, …) Knjižnica Šiška 8 
SKUPAJ 8 

Izobraževalne delavnice  Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Zalog 10 
Knjižnica Otona Župančiča 35 
Knjižnica Prežihov Voranc 10 
Knjižnica Šiška 8 

SKUPAJ 66 
 
 

5.2 Izobraževanje zaposlenih  

 
Znanja, ki jih pridobivamo knjižničarji skozi redno šolanje in delovne izkušnje, ne zadoščajo 
več za opravljanje poklica, zato je potrebno knjižnico v celoti usmeriti v permanentno učečo 
se organizacijo: eksterna in interna izobraževanja, izvajanje mentorstva, aktivna udeležba na 
strokovnih posvetih in sodelovanja v strokovnih telesih, usposabljanje prostovoljcev za delo v 
knjižnici, uvajanje novih metod izobraževanja (e-učenje in učenje na daljavo) in vzpodbujanje 
publicistične dejavnosti zaposlenih. Vzpostavitev Centra za vseživljenjsko učenje MKL in v 
njegovem okviru Učnega centra za izobraževanje knjižničarjev bo pripomogla k bolj 
sistematičnemu programu izobraževanja in oblikovanju posameznih izobraževalnih paketov 
(strokovne srede, prostovoljstvo v splošnih knjižnicah, vaje iz AIK in UDK). Na podlagi 
analize dosedanjih izobraževanj zaposlenih in upoštevanja potreb knjižnice in vsakega 
posameznika v prihodnje (anketni vprašalnik) bo oblikovan model stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja zaposlenih, ki bo prispeval k razvoju kariere vsakega zaposlenega in 
uspešnosti celotne knjižnice. 
 
Eksterna izobraževanja 
V MKL načrtujemo na podlagi strateških usmeritev in ciljev naslednja izobraževanja: 
- Uvedba sistema ključnih kompetenc z zunanjim izvajalcem. 
- Delavnica z zunanjim izvajalcem za podpornike učenja, ki pripravljajo učne aktivnosti 

neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja za končne uporabnike knjižnice. 
- Delavnica z zunanjim izvajalcem: 7 praktičnih nasvetov kako povečati obisk in število 

uporabnikov v knjižnicah. 
- Neverbalna komunikacija in znakovni jezik za osnovno sporazumevanje z gluhimi. 
- Tečaji, ki jih organizirata IZUM in IBC NUK. 
- Strokovna srečanja z aktivno udeležbo zaposlenih MKL: Posvetovanje ZBDS, Knjižnica – 

igrišče znanja in zabave,  Konferenca IZUM, knjižni sejmi. 
 
Interna izobraževanja 
V MKL je oblikovan tim trenerjev za pripravo in izvedbo internega izobraževanja zaposlenih 
(6 knjižničarjev z mednarodnim certifikatom ECDL). V letu 2011 pripravljamo: 
- Uporaba podatkovnih baz 
- Oblikovanje e-gradiv za uporabo podatkovnih baz 
- E-uprava, e-bančništvo, e-storitve 
- Delavnice za aktivno uporabo intraneta 
- Delavnice za vnos e-vsebin (fotografija, zvočni posnetki) 
- Interni tečaji za pripravo na izpite za pridobitev mednarodnih certifikatov ECDL 
- Enodnevne delavnice računalniškega opismenjevanja, ki bodo razdeljene na dve stopnji 

predznanja. Osnovni sklop: Osnove računalništva in Windows XP, Word 2003, Outlook 
2003, Excel 2003. Napredni sklop: Napredna uporaba Windows XP, Word 2003 (tabele, 
naprednejše oblikovanje, makri, spajanje dokumentov…), Outlook 2003 (podrobnejša 



 42

predstavitev menija »Možnosti«, filtriranje, arhiviranje, dajanje v skupno rabo, 
sledenje….), Excel 2003 (napredna uporaba funkcij, vrtilna tabela, uporaba makrov za 
izločanje določenih podatkov, grafi…). 

- Predstavitev izsledkov raziskave, opravljene v okviru magistrske naloge, s katero smo 
želeli ugotoviti ustreznost kataložnih zapisov o dokumentih v knjižničnem katalogu 
COBISS/OPAC, morebitne težave in vplive drugih informacijskih virov na iskalne 
strategije uporabnikov, kakor tudi vpliv uporabniške izkušnje uporabniškega vmesnika 
kataloga na (ne)zaupanje v dobljene rezultate iskanj. 

 

5.3 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic 

 
V Učnem centru načrtujemo v letu 2011 vzpostavitev programa izobraževanja knjižničarjev, 
ki bo namenjen: 
- Izobraževanju knjižničarjev regije (osrednjeslovenska regija) in Slovenije. 
- Izobraževanju šolskih in mladinskih knjižničarjev ter učiteljev na nacionalni ravni. 
- Mentorstvu študentom bibliotekarstva in prostovoljcem. 
 
Rdečo nit strokovnih sred, izobraževanja šolskih in mladinskih knjižničarjev na nacionalni 
ravni, lahko za leto 2011 strnemo v naslov KAJ JE KVALITETNA MLADINSKA KNJIGA?: 
- 12. januar – Literarno vrednotenje mladinske književnosti (literarni teoretiki, književni 

didaktiki, psihologi …) 
- 09. februar – Založniki, uredniki, ilustratorji, prevajalci, lektorji, oblikovalci – kako do 

kakovostne knjige  za otroke in mladino?  
- 09. marec – Predsedniki strokovnih žirij s področja mladinske književnosti in njihov 

pogled na vrednotenje  
- 13. april – (mednarodni simpozij o življenju in delu Kristine Brenkove) 
- 11. maj – Strokovna ekskurzija 
- 14. september – Predstavitev nove bralne sezone, projektov, poudarkov: JAK, Bralna 

značka Slovenije, Bralno društvo Slovenije, Pionirska (tudi evalvacija nove postavitve 
mladinskega leposlovja) … 

- 12. oktober – Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 
- 09. november – Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011 
- 14. december – Podelitev priznanj zlata hruška 
 
Čez celo leto bomo prek strokovnih sred predstavljali primere priložnostnega učenja, na 
zadnji strokovni sredi v decembru 2011 pa bo predstavitev projekta Easy in pomembnosti 
pripravljanja aktivnosti priložnostnega učenja v knjižnicah in šolah. 
 
Vaje AIK in UDK 
MKL bo kot osrednja območna knjižnica organizirala dvakrat letno (pred spomladanskimi in 
jesenskimi strokovnimi izpiti) praktične vaje iz AIK in UDK za knjižničarje osrednjeslovenske 
regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje bo izvajala Služba za pridobivanje in 
bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. 
 
Za knjižničarje osrednjeslovenske regije za leto 2011 pripravljamo: 
- Izobraževanje o študijskih krožkih v sodelovanju z Andragoškim centrom Republike 

Slovenije 
- Delavnica o obdelavi domoznanskega slikovnega gradiva 
- Izobraževanje s področja trajnega hranjenja digitalnih virov 
- Spletno učenje za vnos na regijski domoznanski portal Kamra  
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5.4 Mentorstvo in prostovoljstvo 
 
Mentorske programe za novo zaposlene, prostovoljce, dijake srednjih šol ter študente 
bibliotekarstva in drugih študijskih smeri bomo v letu 2011 izvajali v skladu s Pravilnikom o 
prostovoljnem delu in usposabljanju na delovnem mestu. V letu 2011, ki ga je EU proglasila 
za evropsko leto prostovoljstva, pripravljamo Model prostovoljstva v MKL. 
 
Tudi v letu 2011 bomo namenili posebno pozornost prostovoljcem, ki bodo v MKL opravljali 
različne oblike prostovoljnega dela, in sicer: 
- usposabljanje za opravljanje strokovnega izpita, 
- usposabljanje na delovnem mestu, 
- rehabilitacijo na delovnem mestu, 
- obvezno študentsko prakso, 
- prakso oz. izbirne vsebine za dijake. 
 
V delo s prostovoljci bodo glede na vsebine, ki jih izvajajo, vključeni zaposleni v MKL. 
V dogovoru z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo bomo 
spomladi 2011 oblikovali seznam tem, pomembnih za razvoj MKL na strokovnem področju, 
ki so primerne za diplomske naloge, magisterije in doktorate. 
 
Knjižnica bo izvajala program v tem sklopu za leto 2011 glede na višino pridobljenih sredstev 
in v skladu s prioritetnimi nalogami. 
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6 DOMOZNANSKA DEJAVNOST 
 
Strateške usmeritve 
- Promoviranje domoznanske dejavnosti in posebnih korpusov gradiva. 
- Pripravljanje domoznanskih zbirk in publikacij. 
- Gradnja prepoznavnega domoznanskega značaja prireditvene dejavnosti. 
- Razvijanje domoznanskih vsebin, dostopnih uporabnikom v virtualnem okolju. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2011 
- Nadaljnji razvoj domoznanske podstrani na spletni strani MKL v sodelovanju s Službo za 

razvoj in območnost, uredništvo podstrani ter sprotni vnos interaktivnih vsebin, ažuriranje in 
vzdrževanje domoznanskega elektronskega kataloga. 

- Oblikovanje zbirke miniaturnih knjig kot »corpus separatum« in postavitev zbirke. Pomoč 
pri katalogizaciji in obdelavi miniaturnih knjig v sodelovanju s Službo za pridobivanje in 
obdelavo gradiva. Sodelovanje z donatorjem zbirke in skrb za živost zbirke. Promocija in 
razstavljanje zbirke in priprava promocijskih materialov. 

- Nadaljnji razvoj repozitorija in skrbništvo repozitorija. Pripravljanje sprotnih pregledov in 
poročil in sodelovanje v delovni skupini na nivoju MKL. 

- Izvedba inventurnega popisa gradiva v obeh skladiščih, na osnovi tega priprava možnosti 
za oblikovanje ločenih zbirk in pregled kataloga za primerno povečanje korpusa gradiv, 
namenjenega  izposoji na dom. 

- Skrb za vnos domoznanskih člankov v vzajemni katalog in hranjenje ter skrb za dostopnost 
serijskih publikacij za vse uporabnike MKL. Letni načrt stroškov vezave domoznanskih 
serijskih publikacij. 

- Izvedba arhivskega popisa depojev v skladu s projektom domoznanske sekcije ZBDS ter 
na osnovi izsledkov načrt hranjenja gradiva in zagotavljanja primernih standardov za staro 
in redko gradivo. 

- Promocijska dejavnost s projektno izvedbo in izdajo vsaj ene kvalitetne domoznanske 
publikacije in prireditvena dejavnost, oblikovana na način tematskih ciklusov za razširjanje 
vedenja o domoznanskih vsebinah in kulturni dediščini. 

 
Pričakovani učinki 
- Kvalitativni razvoj Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke. 
- Poenotene kvalitetne domoznanske zbirke na voljo vsem uporabnikom MKL na enem 

mestu. 
- Porast domoznanskih virtualnih vsebin. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Število uporabnikov zbirk. 
- Število digitaliziranih vsebin. 
- Število obiskovalcev prireditev. 
- Indeks pretoka informacij iz krajevnih knjižnic. 
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7 PROJEKTI 
 
Mestna knjižnica Ljubljana s sodelovanjem v različnih projektih nadgrajuje obstoječe in 
razvija nove storitve za uporabnike. Knjižnica sodeluje in se povezuje v partnerstva z drugimi 
knjižnicami, z drugimi kulturnimi ustanovami, z različnimi izobraževalnimi ustanovami, 
lokalno upravo, z ustanovami s področja prostovoljstva, z nevladnimi ustanovami in z 
lokalnim gospodarstvom. 
 
Strateške usmeritve 
‐ Ustvarjanje pogojev, ki bodo knjižnico vzpostavili kot prostor kulturnega srečevanja vseh 

prebivalcev Ljubljane. 
‐ Povečanje dostopnosti knjižnice in knjižničnih zbirk ter učinkovitosti knjižničnih storitev. 
‐ Oblikovanje novih storitev za uporabnike. 
‐ Izgradnja novega informacijskega sistema, ki bo v enotno omrežje vključeval vse enote 

Mestne knjižnice Ljubljana. 
‐ Dostopnost e-storitev knjižnice, ki so dostopne uporabnikom 24 ur vse dni v tednu. 
‐ Spletna stran knjižnice vzpostavlja hitro in učinkovito komunikacijo z uporabniki. 
‐ Knjižnica deluje v skladu s smernicami spleta 2.0 in Knjižnice 2.0. Načrtovani projekti 

podpirajo osnovne principe spleta 2.0 in Knjižnice 2.0: odprtost, povezovanje in lastno 
udeležbo in jih vpeljujejo tako v fizični kot virtualni knjižnični prostor. 

‐ Knjižnica je zasnovana kot medgeneracijski center mesta. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2011 
- Razvijanje prepoznavnega kulturnega programa: knjižnica postane »mestna točka« za 

različne aktivnosti, povezane z ljubljansko umetnostjo, kulturo, znanostjo.  
- Uveljavljanje novih strategij pri oblikovanju storitev knjižnice: integracija storitev knjižnice 

v vsakodnevno življenje prebivalcev mesta, oblikovanje novih storitev tako v fizičnem kot 
virtualnem okolju knjižnice, ki bodo služile uporabnikom  kot navdih za lastno 
ustvarjalnost in oblikovanje takšne ponudbe knjižnice, ki bo relevantna za celotno 
populacijo v mestu. 

- Ustvarjanje ravnotežja med identiteto, kakovostjo in številom prireditev. 
- Sodelovanje v programu Svetovne prestolnice knjige: v času trajanja projekta javnosti in 

različnim ciljnim skupinam uporabnikov predstaviti izbrane prireditve s področja promocije 
branja in vzpodbujanja bralne kulture. 

- S Trubarjevo hišo literature MKL vstopa v širši ljubljanski kulturni prostor in se povezuje z 
novimi partnerji. 

- Oblikovanje novih storitev in servisov za uporabnike in vzpostavljanje uporabnikom 
prijazne knjižnice: z novimi storitvami si bomo prizadevali pridobiti nove uporabnike in jih 
povabiti k vseživljenjskemu izobraževanju, izpostavljamo samostojno uporabo knjižnice,  
oblikovanje zdravstvenega kotička in izposojo knjižničnega gradiva v bolnišnicah. 

- Izgradnja digitalne knjižnice: razvoj  informacijskega sistema in e-poslovanja, gradnja, 
vzdrževanje in uporaba spletne stani knjižnice www.mklj.si, razvoj in implementacija 
spletnih storitev e-knjižnice za uporabnike, dostop do tujih in izgradnja lastnih 
podatkovnih zbirk. 

 
Pričakovani učinki 
- Prispevek knjižnice h kulturnemu razvoju posameznika in družbe.  
- Dostopnost primerljivih, kakovostnih prireditvenih vsebin v vseh knjižnicah in dvig 

prepoznavnosti prireditvene ponudbe. 
- Boljša izraba knjižničnih prostorov, namenjenih prireditvam. 
- Tesnejše sodelovanje s kakovostnimi zunanjimi izvajalci in različnimi kulturnimi 

ustanovami. 
- Z uvedbo novih tehnologij bodo procesi, ki se izvajajo v knjižnici, enostavnejši, hitrejši in 

bolj varni.  
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- Uporabnikom bomo z uvedbo tehnologij približali  knjižnične storitve, kar bo poenostavilo 
njihovo uporabniško izkušnjo.  

- Spletna stran knjižnice kot orodje za komunikacijo z uporabniki. 
- Povečana uporaba elektronskih virov, do katerih dostopajo uporabniki prek spletne strani 

knjižnice. 
- Dostopnost knjižničnih informacijskih virov 24 ur na dan in vse dni v letu. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Udeležba na prireditvah. 
- Pridobivanje novih članov; povečana izposoja gradiva in obisk. 
- Zadovoljstvo uporabnikov z uporabo IKT. 
- Povečan obisk spletne strani in večja uporaba podatkovnih zbirk. 
- Število prebivalcev lokalne skupnosti, ki aktivno sodelujejo s knjižnico na različnih 

področjih.  
- Povečana prepoznavnost pri ustanoviteljih in drugih organizacijah.  
- Objave v medijih in odzivi strokovne javnosti. 
 
EU je leto 2011 posvetila prostovoljstvu. Prostovoljstvo ima velik, vendar do sedaj še 
neizkoriščen potencial za družbeni in ekonomski razvoj Evrope. Z letom prostovoljstva naj bi 
bili doseženi naslednji cilji:  
- Omogočiti razvoj okolja za prostovoljstvo v Evropski uniji. 
- Izboljšanje kakovosti prostovoljstva. 
- Nagrajevati in prepoznavati prostovoljske aktivnosti. 
- Povečati zavedanje o vrednosti in pomembnosti prostovoljstva. 
Leto 2011 so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto mladih. 
29. april, Evropski dan solidarnosti med generacijami in 1. oktober, Mednarodni dan starejših 
sta datuma, ki ju velja posebej izpostaviti pri načrtovanju prireditev v knjižnici. 
Leta 2011 mineva 2000 let od prve omembe Emone in 200 let od prve izdaje Grimmovih 
pravljic. Knjižnica bo v letu 2011 prek svojih storitev in  projektov posvetila še posebno 
pozornost zgoraj navedenim usmeritvam. 
 
V letu 2011 bomo v MKL izvedli 39 samostojnih projektov in še 9 v okviru Ljubljane svetovne 
prestolnice knjige za različne ciljne skupine uporabnikov. 
 
 
 
Projekti za poenotenje organiziranosti MKL: 
 
MKL bo tudi v letu 2011 izvajala nekatere projekte poenotenja organiziranosti in delovanja na 
ravni celotne mreže ter izvedla dejavnosti v Svetovni prestolnici knjige ter izvedla dva 
promocijska dogodka: Teden MKL in 100-letnica Mestne knjižnice s 30-letnico Knjižnice 
Otona Župančiča. 
 
1. Vpeljava RFID v Mestni knjižnici Ljubljana 
Izvajalec: Projekt vpeljave RFID sistema v Mestni knjižnici Ljubljana bo vodila Služba za 
razvoj in območnost / Oddelek za informatiko MKL v sodelovanju z zunanjim izvajalcem oz. 
ponudnikom storitve RFID, ki bo izbran na javnem razpisu. 
Trajanje: Glede na finančni in organizacijski zalogaj, ki ga predstavlja tak projekt, je 
nemogoče natančno predvideti koliko časa naj bi trajala njegova izvedba. Zaželeno pa bi 
bilo, da bi RFID sistem v območnih enotah MKL uvedli do konca leta 2015. 
Cilji: 
Cilj projekta je vpeljava RFID sistema v vse območne knjižnice MKL. S tem bi v veliki meri 
izboljšali učinkovitost knjižnice na področju izposoje oziroma vračanja gradiva (hitrejše 
transakcije, možnost samopostrežne izposoje in vračanja gradiva) ter pri pregledovanju 
stanja zaloge (hitrejše in bolj natančne inventure, iskanje založenih izvodov). 
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Ciljna skupina: uporabniki MKL 
Opis: 
RFID (Radio frekvenčna identifikacija) je kombinacija radio frekvenčne tehnologije in 
tehnologije mikročipov pri kateri izvajamo identificiranje s pomočjo elektromagnetnega 
valovanja na področju radijskih frekvenc. Njeni glavni prednosti sta, da RFID oddajnike, ki 
hranijo neko informacijo (npr. signaturo knjige), lahko prepoznamo brezkontaktno (tudi v 
primerih, ko niso vidni direktno) in da lahko vanje dodatno vpisujemo nove informacije. 
RFID sistem sestavlja več členov: 
‐ RFID oddajniki  
‐ RFID čitalniki in RFID antene  
Frekvence delovanja pri RFID identifikaciji so lahko zelo različne. 
Prednosti RFID tehnologije so: 
‐ Hitrejše izvajanje postopkov izposoje in vračanja knjižničnega gradiva – z RFID 

čitalnikom lahko beremo identifikacijske podatke z več izvodov gradiva istočasno. 
‐ Uporaba samopostrežnih naprav je za uporabnika enostavnejša, saj mu ni potrebno 

izvesti postopka, s katerim aktivira oziroma deaktivira elektromagnetno zaščito. 
‐ Bistveno je povečana hitrost izvajanja inventure, obstajajo pa tudi različne rešitve, ki 

pomagajo pri urejanju gradiva na policah, iskanju založenih izvodov in podobno 
‐ Izboljšana je varnost gradiva pred odtujitvijo. 
 
2. Sistem za samostojno tiskanje in fotokopiranje v mreži knjižnic MKL 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost / Oddelek za informatiko 
Trajanje: april 2011 – december 2011 
Cilji: 
‐ uvedba strojne in programske opreme za predplačniško tiskanje in fotokopiranje, 
‐ vsem uporabnikom knjižnice omogočiti enostavno in samostojno uporabo multifunkcijskih 

naprav za tiskanje in fotokopiranje, 
‐ olajšanje dela zaposlenim v knjižnici, 
‐ transparentna poraba sredstev (toner, papir, servis) ter izdelovanje statistik.  
Ciljna skupina: uporabniki, ki v knjižnici uporabljajo storitve tiskanja in fotokopiranja 
Opis: 
‐ januar – april 2011: testiranje produktov in pregled tržišča s primernimi tiskalniki 
‐ april – junij 2011: prijava projekta na razpis Ministrstva za kulturo 
‐ avgust – december 2011: implementacija produkta, testiranje 
 
3. Vzpostavitev Centra za vseživljenjsko učenje MKL 
Izvajalec:Služba za delo z uporabniki in Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: 2011-2012 
Cilji: Vzpostavitev centra, ki bo združeval vse izobraževalne aktivnosti v MKL za uporabnike 
in knjižničarje 
Ciljna skupina: uporabniki, zaposleni v MKL, knjižničarji osrednjeslovenske regije in Slovenije 
Opis: Vzpostavitev Centra za vseživljenjsko učenje MKL bo pripomogla k bolj 
koordiniranemu delovanju in ponudbi servisov (Borza dela, Borza znanja, Središče za 
samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja), poenotenemu programu izobraževanja 
za uporabnike MKL, celoviti promociji in sodelovanju z različnimi akterji v lokalni skupnosti ter 
k oblikovanju posameznih izobraževalnih paketov (strokovne srede, prostovoljstvo v splošnih 
knjižnicah, vaje iz AIK in UDK) za knjižničarje v Učnem centru. 
 
4. Izvajanje dejavnosti za uporabnike - elaborat 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2011 
Cilji: sistematičen pregled storitev za uporabnike in razvoj novih skupin storitev na nivoju 
MKL 
Ciljna skupina: zaposleni, zunanji sodelavci, uporabniki MKL 



 48

Opis: Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke je nastala ob združitvi knjižnic v MKL in  
tesno sodeluje z vsem knjižnicami v mreži ter drugimi skupnimi službami. V dosedanjem delu 
se je pokazalo, da poenotenje podatkovnih zbirk zahteva tudi poenotenje storitev v 
posameznih knjižnicah in uvedbo nekaterih novih. Elaborat bo obsegal pregled in način dela 
z uporabniki in predvidel tiste storitve za uporabnike, ki morajo biti skupne za vse knjižnice 
MKL. Še posebno pozornost bomo namenili organizaciji in izvedbi pravljičnih ur za otroke, 
mreženju pravljičnih ur v knjižnicah MKL in dodatnemu usposabljanju knjižničarjev – 
pravljičarjev. 
 
5. Storitve za uporabnike s posebnimi potrebami - priročnik 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: januar – december 2011 
Cilji: pregled, primerjava in evalvacija primernosti mednarodnih smernic in dobrih praks za 
delo z uporabniki s posebnimi potrebami, predvsem (e-)storitev za uporabnike s posebnimi 
potrebami v splošnih knjižnicah osrednjeslovenske regije 
Ciljna skupina: uporabniki in knjižničarji splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije 
Opis: Priročnik primerov dobre prakse storitev za uporabnike s posebnimi potrebami je 
osrednji projekt programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011. 
Namen priročnika je pripraviti pregled obstoječih dobrih praks v slovenskih in tujih knjižnicah, 
predvsem splošnih. Pripravljena bo podrobna predstavitev in ovrednotenje najprimernejših 
storitev in dobrih praks, ki bi jih uvedli v dejavnosti splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije. 
Posebno pozornost bomo namenili storitvam v digitalnem okolju. Dokument bo vseboval tudi 
predlog uvajanja tovrstnih storitev v obliki strateških ciljev. 
V nadaljnji fazi bo ponujen v uporabo tudi ostalim slovenskim knjižnicam. 
 
6. Mestna knjižnica Ljubljana v bolnišnicah – elaborat 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2011 
Cilji: Identifikacija možnosti in pogojev organizirane knjižnične dejavnosti v bolnišnicah v 
Ljubljani 
Ciljna skupina: bolniki in bolnišnično osebje 
Opis: Izvajanje knjižnične dejavnosti v partnerstvu z ljubljanskimi bolnišnicami predstavlja za 
knjižnico svojevrsten izziv. Ustrezno dejavnost lahko načrtujemo na osnovi izdelanega 
elaborata, s katerim želimo odgovoriti na ključna vprašanja o možnostih uvajanja izposoje oz. 
drugih oblik knjižnične dejavnosti v ljubljanskih bolnišnicah. Na podlagi analize zunanjega 
okolja knjižnice nameravamo identificirati ustrezne oblike dejavnosti, ki bi bile primerne v 
bolnišničnem okolju. Skupaj z možnostmi želimo preučiti tudi postopke, ki bi bili potrebni za 
sistematično in uspešno vzpostavitev dejavnosti v bolnišnicah. Zbrane ugotovitve in predlogi 
bodo služili kot pripomoček za uvajanje dejavnosti v bolnišnicah  glede na potrebe in želje 
bolnikov.  
 
7. Model prostovoljstva v MKL 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: 2011 
Cilji: na podlagi izkušenj in že sprejetih dokumentov želimo izdelati model prostovoljstva, ki 
ga bomo lahko predstavili kot dobro prakso zainteresiranim knjižnicam. 
Ciljna skupina: knjižničarji 
Opis: Prostovoljstvo je v Mestni knjižnici Ljubljana že vrsto let ustaljena praksa. Pri svojem 
delu se srečujemo z različnimi skupinami uporabnikov, ki jim knjižnica pomeni tudi delovni 
izziv ter možnost pridobivanja izkušenj. V preteklih letih smo sprejeli potrebne dokumente, ki 
na ravni zavoda urejajo prostovoljno delo. Z izdelavo modela prostovoljstva v MKL bomo 
zbrali dosedanje izkušnje, postopke, prednosti in ovire, dokumente ter način izvajanja in 
organiziranost dejavnosti. Model prostovoljstva v MKL bo lahko služil kot vzorčen pregled in 
dobra praksa, saj se na nas obračajo različne knjižnice, ki se prvič srečujejo s 
povpraševanjem kandidatov po prostovoljnem delu.  
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8. Komunikacijsko načrtovanje 
Izvajalec: Strokovna sodelavka za odnose z javnostmi 
Trajanje: 2011-2012 
Cilji: priprava strategije komuniciranja, pregled in kontrola posameznih komunikacijskih 
projektov 
Ciljna skupina: notranja (zaposleni) in zunanja javnost (mediji, občine, druge knjižnice in 
institucije) 
Opis: Načrtovanje odnosov z javnostmi opredeljuje vse sodelujoče in njihove vloge, definira 
nosilne vsebine, osnovna sporočila in področja dela. Za zagotavljanje učinkovitega, 
preglednega in sledljivega izvajanja komunikacij je potrebno izdelati komunikacijski načrt. 
Del načrtovanja je izbor primernih komunikacijskih kanalov in osnovni nabor komunikacijskih 
orodij. Vključuje tudi organizacijo spremljanja povratnih informacij ter ocenjevanje rezultatov 
in vsebin. 
 
 
9. Svetovna prestolnica knjige 
 

1. Fotografski natečaj Mesto-knjiga-ljudje 
Fotografski natečaj in razstava »Mesto-knjiga-ljudje« je eden izmed projektov MKL v 
okviru Ljubljane svetovne prestolnice knjige. Natečaj je trajal od 23. 4. do 10. 9. 2010. 
Tema natečaja je bila vezana na knjige, ljudi in mesto ter je želela vzbuditi razmislek in 
ustvarjalni potencial, kako vizualno prikazati prepletenost knjige, ljudi, branja in urbane 
kulture. Cilj projekta je bil izbor kvalitetnih in sporočilno zanimivih del, ki bodo knjižnici 
pripomogla k promoviranju knjige in branja. Izbrane fotografske podobe trenutkov 
prinašajo vizualni zapis zgodb, dokumentirajo čas in prostor, nosijo sporočilno-estetsko 
vrednost in ne nazadnje promovirajo knjige, branje in mesto knjižnic v kulturnem 
prostoru. Fotografska razstava bo v letu 2011 gostovala v vseh večjih enotah MKL. V prvi 
četrtini leta 2011 bo o fotografskem natečaju izšla tudi publikacija. 
 
2. Kosovirjeva žlica 
Interaktivni modeli v knjižnicah želijo spodbujati uporabo sodobne tehnologije in vsebin, ki 
jih tovrstne tehnologije ponujajo. Z interaktivno »Kosovirjevo žlico« želimo izkoristiti 
privlačnost, s katero tak model očara otroka ter ga pripravi na srečevanje s pravimi 
knjigami in branjem. Z izvedbo Kosovirjeve žlice bomo preverili uvajanje takih modelov v 
knjižnicah. Z računalniško podporo in sodobno avdio tehnologijo je ta predmet namenjen 
poslušanju pesmic, pravljic in radijskih iger. V sodelovanju s Hišo eksperimentov bo 
narejena realistična maketa iz nosilne umetne mase katere zajemalni del žlice ima 
ergonomsko obliko za udobno sedenje. Izvedba interaktivnega modela bo narejena v 
mesecu februarju 2011. Kosovirjeva žlica je pravljični predmet iz knjige Kosovirja na 
leteči žlici avtorice Svetlane Makarovič, ki je dala soglasje k uporabi imena iz svoje 
knjige. 
 
3. Knjige za vsakogar 
Mestna knjižnica Ljubljana koordinira vseslovenski projekt spodbujanja branja in nakupa 
knjig »Knjige za vsakogar«. Namen projekta je, da spodbudi zavedanje o pomenu branja 
in knjige za razvoj vsakega posameznika in s tem celotne družbe. Projekt Knjige za 
vsakogar oziroma prodaje knjig po ugodnih cenah v knjižnicah spodbuja ljudi k branju in  
kupovanju kakovostne literature, hkrati pa knjižnice bogati z novimi vsebinami in novimi 
bralci. Projekt Knjige za vsakogar poteka od 23. 4. 2010 in se bo zaključil 23. 4. 2011. V 
letu 2011 se bo nadaljevala prodaja knjig (21 naslovov) v vseh splošnih knjižnicah v 
Sloveniji, kjer prodajo knjig koordinira MKL.  
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4. Knjižnica moj azil 
V sodelovanju z Azilnim domom poteka projekt z naslovom Knjižnica moj azil. Namen 
projekta je vključevanje azilantov kot socialno ranljive skupine, ki jim knjižnica s 
prireditvami, aktivnostmi in knjižničnim gradivom lahko pomaga lajšati težave ter 
vključevanje v lokalno okolje. Dolgoročno bo zagotovljen fond knjig za to ranljivo skupino 
prebivalstva, izvajane pa bodo tudi dejavnosti za njihovo socializacijo. Prosilci za azil se 
seznanjajo s slovensko kulturo, z različnimi informacijami javnega značaja s področja 
bivanja v Sloveniji, možnostmi zaposlovanja, zdravstvenega varstva, izobraževanja ipd. 
Vključene so tudi druge ustanove, kar lajša medkulturni dialog.  
V okviru projekta se izvajajo aktivnosti kot je »Očarljivo skupinsko branje«, bralna 
srečanja, ki vzpodbujajo stik s slovensko besedo in kulturo in integracijo v okolje. 
Izvedene so bile lutkovne gledališke predstave in delavnice za otroke azilantov, jezikovni 
tečaji, strokovna okrogla miza o problematiki azilantov, kjer so sodelovale sorodne 
ustanove in institucije: Azilni dom, Direktorat za migracije in integracijo MNZRS, 
Slovenska Filantropija, Urad varuha človekovih pravic RS in drugi. Projekt se bo 
nadaljeval v letu 2011 z jezikovnimi tečaji, delavnicami, literarnimi srečanji kot je npr. 
»Pesemtry« - mednarodni večer branja poezije v slovenskem jeziku in jezikih drugih 
narodov. 
 
5. Plešem s knjigo 
Mestna knjižnica Ljubljana in Plesna šola Kazina združujeta moči in izkušnje na področju 
pisane besede in giba. Plešem s knjigo je plesni projekt s katerim želimo udeležencem s 
plesom približati vsebino knjige in z vsebino knjige približati ples. Plesne delavnice se 
bodo v letu 2011 izvajale v enotah MKL in so namenjene predšolskim otrokom in mlajšim 
osnovnošolcem.  
 
6. »Ljubljana v slovenskem leposlovju«  
Prof. Andrijan Lah je pred 15 leti pripravil v Mestnem muzeju odmevno razstavo na to 
temo, nato pa nadaljeval z raziskovalnim delom v tej smeri. Tako je nastal korpus že 
pripravljenega literarno-zgodovinskega besedila, ki kronološko urejeno popisuje 
vsebinsko zastopanost Ljubljane kot toposa v slovenskem leposlovju, teme, ki sicer v 
obliki zaključene monografije še ni prisotna v našem prostoru, je pa delno izhajala kot 
podlistek v glasilu MOL Ljubljana. Prinaša dragocene uvide v slovensko leposlovje, saj se 
z nivoja naslova (ki vključuje Ljubljano ali izpeljanke tega imena) spričo avtorjevega 
velikega poznavanja slovenske literature spušča globlje v samo vsebino literarnih del. S 
tem je delo dragocen vodič po leposlovnem videnju.  
Cilji:  
- prispevek MKL k vedenju o kulturni vlogi Ljubljane kot prestolnice 
- priprava kvalitetne domoznanske publikacije, ki bo širila vednost o tej dejavnosti med 

prebivalci prestolnice 
- domoznanska udeležba v okviru SPK. 

 
7. Ekate pekate – festival zbadljivk, izštevank, smešnic in ugank 

K projektu bomo povabili izbrane ljubljanske osnovne in srednje šole ter vse uporabnike 
MKL, ki bodo s pisnimi prispevki v obliki zbadljivk, ugank, smešnic in izštevank na 
določeno temo sodelovali v razpisanem natečaju. K sodelovanju bomo pritegnili tudi  
slovenske ustvarjalce (ilustratorje, stand-up komike, pesnike, pevce, pravljičarje ipd.), ki 
se ukvarjajo s tovrstnim slovenskim izročilom in pripravili tematske večere in razstavo. 
Strokovna komisija bo izbrala najboljše prispevke, poskrbeli bomo za nagrade in za večer 
predstavitve najbolj izvirnih sodelujočih.  
Cilji: promocija slovenske pisane besede in izročila, spodbujanje kreativnega pisanja in 
branja, medgeneracijsko sodelovanje.  
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8. Strip – ob bok knjižnim klasikom 
Z vključitvijo v projekt »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010-2011« se stripovsko 
podajanje besede staplja s tradicionalno podobo literature in posodablja koncept knjige; z 
delavnicami, razstavami, okroglimi mizami, evropskim sodelovanjem in promocijo mladih 
ustvarjalcev pa poudarja koncept »hibridne« knjižnice: odprtost, povezovanje in lastno 
udeležbo, in uporabnika vpelje tako v fizični kot virtualni knjižnični prostor. 
Zaradi priljubljenosti stripovske tematike in odličnega obiska na preteklih tovrstnih 
prireditvah, bomo po zaključku SPK 2010 projekt nadaljevali z enako idejno zasnovo in jo 
postopoma razširili še v interaktivni virtualni prostor, kjer bodo lahko obiskovalci svoja 
dela kreirali preko spleta in sodelovali v forumskih pogovorih. 
Spomladi bomo v Knjižnici Prežihov Voranc gostili legendarnega ustvarjalca Ota 
Reisingerja, na jesen pa enega izmed najbolj nadarjenih avtorjev mlajše generacije 
Alema Ćurina. V Knjižnici Otona Župančiča bomo, poleg priložnostnih razstav, izvedli še 
tematsko razstavo StripBurger in več stripovskih delavnic s pomočjo Cirila Horjaka in 
drugih stripovskih avtorjev. 

 
9. Trubarjeva hiša literature 
Ljubljana je 2. septembra 2010 pridobila svojo hišo literature in se tako pridružila 
številnim evropskim mestom (Münchnu, Dunaju, Hamburgu, Salzburgu, Kölnu,…), v 
katerih že vrsto let delujejo tovrstne javne institucije. Trubarjeva hiša literature je poseben 
javni prostor, namenjen literaturi in knjigi, umeščen v samem središču mesta, ki bo s 
kontinuiranimi dogodki skozi vse leto prispeval k živahnemu kulturnemu in urbanemu 
utripu. Poslanstvo Trubarjeve hiše literature je, da postane referenčno mesto za 
književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede.  
Kulturni program v Trubarjevi hiši literature sloni na literarnih dogodkih (med njimi 
pogovori z avtorji), okroglih mizah, literarnih in kreativnih delavnicah pisanja, literarnih 
razstavah, projekcijah in strokovnih predavanjih, povezanih z literaturo, branjem in tudi 
knjigo kot medijem. Trubarjeva hiša literature bo pripadnikom različnih literarnih, 
intelektualnih in nazorskih skupin omogočala izmenjavo mnenj in stališč o kulturnih in 
družbenih vprašanjih, ki zaznamujejo današnji čas.  
V času Ljubljane - svetovne prestolnice knjige 2010 bo Trubarjeva hiša literature kot 
dodatno informacijsko središče gostila številne promocijske in druge dogodke: tiskovne 
konference, pogovore ipd.  
Podroben program THL je priloga tega programa in njegov sestavni del. 

 
 

 
10. Teden MKL 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča, Služba za delo z uporabniki, strokovna sodelavka za 
odnose z javnostmi, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: od 23. do 28. maja 2011  
Cilji: Promocija dejavnosti knjižnice v mestu, krepitev povezanosti in enotnosti ponudbe 
mreže knjižnic MKL ter sodelovanje med zaposlenimi, sodelovanje z drugimi knjižnicami 
Ciljna skupina: zaposleni MKL, uporabniki knjižnice, lokalna skupnost, prebivalci Ljubljane in 
okolice 
Opis: Na prireditvi Teden MKL bomo predstavili dejavnosti knjižnice ter različne dogodke in 
prireditve, ki so usmerjeni v večjo povezanost MKL z lokalnim okoljem. Rdeča nit Tedna MKL 
bo praznovanje stoletnice knjižnice za Šentjakobski okraj (Mestne knjižnice) ter 30. letnice 
KOŽ.MKL bo tudi v letu 2011 nadaljevala s celodnevnim dogodkom MKL na obisku. 
Predvidoma bomo obiskali eno od knjižnic osrednjeslovenske regije. Oddelek za razvoj in 
območnost bo pripravil program, ki bo temeljil na predstavitvi posebnih storitev MKL za ciljne 
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skupine uporabnikov in predstavitvi digitaliziranih vsebin izbrane knjižnice na regijskem 
domoznanskem portalu Kamra in na dLib-u. 
Teden MKL bomo zaključili s tradicionalnim srečanjem vseh zaposlenih MKL.  
 
11. 100-letnica Mestne knjižnice in 30-letnica Knjižnice Otona Župančiča 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča, posamezni sodelavci iz MKL, različni avtorji besedil, 
urednik monografije 
Trajanje: maj 2011 – november 2011 
Cilj: obeležiti in proslaviti pomembni obletnici najstarejše splošne knjižnice v Ljubljani in 
njene naslednice. Podeliti priznanja zaslužnim bibliotekarjem iz ljubljanskih knjižnic. 
Opis: 
- Priprava monografije:  zbrati historično gradivo (knjižnični prostori, ravnatelji, knjižničarji); 
- vključiti Delavsko, Pionirsko, Mestno Knjižnico, Knjižnico Poljane, Knjižnico Nove 

Poljane, Knjižnico Kolodvor; k sodelovanju bomo povabili različne avtorje (kot 
''nadzornike''), bivšo ravnateljico KOŽ, vključili bomo spominske zbirke in posebne 
servise in uporabili (morda za uvod) del gradiva s posveta »Knjižnica srce mesta«. 

- Priprava slavnostne akademije: kulturni program; podelitev strokovna priznanja.  
- Oblikovanje priznanja MKL in priprava besedila o zaslužnih knjižničarjih. 
 
 
 
Projekti za otroke: 
 
12. Moja naj knjiga 
Izvajalec: Pionirska - CMKK 
Trajanje: 15. 10. 2011-15.3.2012 
Cilji:  
- motiviranje mladih za branje, 
- promocija kakovostne mladinske književnosti, 
- promocija knjižnice. 
Ciljna skupina: učenci osnovne šole 
Opis:  Moja najljubša knjiga, priznanje po izboru mladih bralcev, se podeljuje v dveh 
kategorijah: za najljubšo slovensko mladinsko knjigo in za najljubšo v slovenščino prevedeno 
mladinsko knjigo. Glasujejo lahko otroci, ki knjigo sami preberejo, pri čemer smejo glasovati 
za katerokoli delo, ne glede na letnico njegove izdaje. Knjiga, ki že peto leto dobi največ 
glasov, prejme zlato priznanje, nato pa je izločena iz nadaljnjega glasovanja. Glasovanje 
poteka prek spleta www.naj-knjiga.si; glasove mladih bralcev lahko oddajajo le registrirani 
mentorji. V letu 2010 smo to domačo stran nadgradili s povezavo s Priporočilnim seznamom 
mladinskih knjig in »zlatimi hruškami«, da bi spodbujali branje kakovostnih književnih del.  
 
13. Slovenski knjižnično muzejski MEGA kviz 
Izvajalec: Pionirska - CMKK 
Trajanje: priprava: maj – september 2011, reševanje: oktober 2011-maj 2012 
Cilji:  
‐ spodbujanje sodobnih pismenosti, tudi knjižnično-informacijskih znanj, 
‐ spoznavanje kulturne dediščine. 
Ciljna skupina: predvsem učenci tretjega triletja OŠ 
Opis:  Cikel v vsakem šolskem letu obsega pet sklopov, ki obravnavajo znamenite Slovenke 
in Slovence z različnih področij znanja in umetnosti in iz različnih slovenskih kulturnih krajin, 
ki jih spoznavamo prek njihovih spominskih hiš. Kviz je dostopen po posameznih sklopih 
vsak mesec sproti na spletni strani www.koz.si/megakviz  (oz. www.megakviz.si). Poleg 
vprašalnika (kviza v ožjem pomenu) so na spletu dostopne tudi nadaljnje spodbude »Za 
potepuhe in raziskovalce« ter »Še več za radovedneže«. Informacija o sprotnem sklopu je 
objavljena tudi v reviji PIL in na TV Slovenija (v sklopu Enajste šole - Oddaje za 
radovedneže). 
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14. Rastem s knjigo za osnovne in srednje šole 
Izvajalec: Pionirska - CMKK, mladinski oddelki v vseh naših knjižnicah 
Trajanje: oktober 2011- maj 2012 
Cilji:  
- spodbujanje branja, 
- spodbujanje knjižnično-informacijskih znanj, 
- promocija knjižnic in branja. 
Ciljna skupina: učenci 7. raz. OŠ in dijaki 1. letnikov srednjih šol 
Opis:  V projektu Javne agencije za knjigo sodelujemo kot izvajalci. Sprejemamo skupine na 
obisk v knjižnico, izvedemo program (predstavitev knjižnice, KIZ, promocija branja) in 
podelimo vsakemu učencu oz. dijaku knjigo v dar. Ker je veliko skupin, izvedba projekta 
zahteva vključenost velikega števila knjižničarjev (lastna sredstva). 
 
15. Pikino drevo: interaktivni model po pravljičnem objektu iz knjige Pika nogavička 
avtorice Astrid Lindgren 
Izvajalec: Pionirska – CMKK, Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: neomejeno 
Cilji: 
- knjižna in knjižnična vzgoja prek interaktivnih objektov, 
- naključna kulturna vzgoja prek družabnih dogodkov, 
- didaktično podrejanje vseprisotne tehnične kulture naravnim ciklom, 
- promocija dobre knjige, 
- promocija knjižnice. 
Ciljna skupina: otroci do prib. 15. leta starosti; modificirano tudi za kulturne dogodke 
namenjene mladostnikom. 
Opis: Pikino drevo je več-funkcionalni objekt za poslušanje zvočnih knjig in posnetkov 
pravljic, za namizne družabne igre za 2 igralca, za uporabo računalniških programov za 
otroke, za zbiranje s pravljičarko pod drevesom. Gre za realistično maketo drevesa s 
konstrukcijo in materiali kot so umetne plezalne stene; deblo ima plezalno strukturo (grče) za 
varen dostop tudi manjšim otrokom (od 4. leta dalje), veliko vdolbino v deblu za uporabo 
računalnika (največ 2); glavne veje (4-6) v varni višini imajo ergonomsko vdolbino za 
sedenje, ozvočeno vzglavje ter ob vdolbini stikalo za sprožitev zvočnega posnetka 
(računalnik naključno izbere zgodbo); ena od glavnih vej ima vdolbino za brezalkoholno 
pijačo ali jabolka; lesena mizica in klop za družabne igre ali branje v izhodišču glavnih vej; 
glavne veje se zaključijo v neplezalno krošnjo, ki se razširjeno uleže na strop in z izvedbo 
tvori zvočno in svetlobno (ogledalca, svetila) kuliso primerno določenemu letnemu času in uri 
dneva. Del notranjosti debla je namenjen električni in računalniški podpori delovanja 
drevesa. 
Z minimalno programsko dopolnitvijo, se da drevo uporabiti za prizorišče pesniškega ali 
proznega recitala, nekonvencionalne predstavitve knjige, seminarske naloge, tribune ipd za 
mladostnike. Izvedba projekta je odvisna od morebitne prijave na razpis MVZT za projekte v 
programskem sklopu E-vsebine. 
 
16. Igralnica  
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad, Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: več letni projekt 
Cilji:  širjenje ponudbe obstoječe igroteke, kvalitetno preživljanje prostega časa, učenje za 
starševstvo in vzgoja otrok,  vodeno igranje pod strokovnim nadzorom,  brezplačna igralnica 
za Ljubljančane in njihove otroke, učenje za starševstvo, spodbujanje kvalitetnega časa med 
starši in otroki 
Ciljna skupina: brezposelni starši, mlade družine, otroci, ki iz različnih razlogov ne obiskujejo 
VVZ in nosečnice 
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Opis: Knjižnica dr. Franceta Škerla je umeščena v urbano blokovsko naselje BS3. V okolici je 
še več urbanih naselij (BS4, Glinškova in Bratovževa ploščad, Črnuče). Že dobro utečeno 
prakso izposoje igrač v omenjeni knjižnici bomo dopolnili z igralnico. Igralnica bo otrokom 
ponujala aktivno, strokovno nadzorovano, sproščeno in vodeno igranje. Igralnica ne želi 
prevzeti funkcije vrtca ali varstva za otroke. S projektom Igralnica bomo aktivno vključili in 
povezali otroke ter odrasle v igri, jim omogočiti kvalitetno preživljanje časa in jih vključili v 
mrežo MKL. 
Projekt je zastavljen kot več fazen in večleten. V letu 2011 bomo zastavili projekt in sprva 
pripravili program za popestritev in promocijo obstoječe Igroteke in preučili izkušnje knjižnic, 
ki že imajo Igroteko in igralnico (Knjižnica Medveščak, Zagreb). 
 

17. Festival Bobri  
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, enote MKL 
Trajanje: 31. 1.  – 11. 2. 2011 
Cilji:  
kulturno umetniška vzgoja za otroke in mladostnike, promocija branja 
Ciljna skupina: otroci, mladostniki 
Opis: Mestna občina Ljubljana za leto 2011 razpisuje festival kulturno-umetnostne vzgoje 
Bobri, ki bo – zaradi naziva Ljubljana svetovna prestolnica knjige –  poleg številnih 
gledaliških in filmskih predstav, v znamenju knjige. Zato se Mestna knjižnica Ljubljana 
pridružuje festivalu s svojo široko paleto literarno umetniških dogodkov za otroke in 
mladostnike. 
 
18. Poletavci – poletni bralci 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in Pionirska - CMKK 
Trajanje: 3 mesece; junij – avgust 2011 
Cilji:  
spodbujanje rednega branja, medgeneracijsko sodelovanje 
Ciljna skupina: otroci in njihovi starši 
Opis: V poletnih počitnicah bomo spodbudili starše, da poskrbijo za bralne navade pri svojih 
otrocih. Ob zaključku šolskega leta bomo v vseh enotah MKL delili zloženke s koledarjem in 
priporočilnim seznamom. Vsak otrok, ki bo želel postati Poletavec, bo moral 30 dni vsak dan 
nameniti pol ure branju. Starši bodo to potrdili s svojim podpisom v zloženko.  
Projekt je namenjen otrokom od 4 do 10 leta starosti. Za najmlajše bomo poskrbeli tako, da 
bomo spodbujali družinsko branje in tudi (še) nebralci bodo lahko postali Poletavčki – poletni 
bralčki. Vsi  otroci, ki bodo ob koncu počitnic oddali izpolnjeno zloženko, bodo prejeli 
nagrade (majice), od  števila sodelujočih otrok ter prostorskih in finančnih zmožnosti pa je 
odvisna priprava zaključne prireditve.  
 
19. Dajmo jim vetra  
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: april 2011 – december 2011 
Cilji: Mladi bralci so s konkretnimi predlogi za počitniško branje aktivno vključeni v proces 
širjenja bralne kulture; mladi koristno in aktivno preživijo svoj prosti čas; knjižnica aktivira 
knjižno zbirko in aktualizira starejša literarna besedila ter širi bralno kulturo; knjižnica širi 
ekološko zavest; mladi razvijajo različne vrste ustvarjalnosti; knjižnica spodbuja 
medgeneracijsko povezovanje. 
Ciljna skupina: Otroci in mladostniki (od 7. do 15. leta)  
Opis: Interdisciplinarno zastavljen projekt želi s klasičnimi oziroma uveljavljenimi književnimi 
deli ali književnimi junaki slovenskih avtorjev, ki so prelomno vplivali na razvoj slovenske 
literature, nagovoriti mlade bralce k aktivnemu vključevanju v promocijo branja in k širjenju 
pozitivnih bralnih navad med vrstniki. 
Izhodišče so okrogle obletnice rojstev slovenskih avtorjev ali izidov knjig slovenskih 
književnih ustvarjalcev. Na izhodiščno temo pripravimo razstavo, ki vključuje predstavitev 
avtorja, njegovih del ter priredbe besedil za druge medije ali literarne vrste ter žanre (radijske 
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igre, filmske priredbe, dramatizacije besedil). Izhodiščna tema je hkrati tudi moto počitniške 
ustvarjalne delavnice, ki jo organiziramo na začetku poletnih šolskih počitnic. Hkrati z 
razstavo tako nekaj mesecev pred delavnico zbiramo predloge mladih bralcev za počitniško 
branje, ki jih vključimo v izdelke ustvarjalne delavnice in so vse poletje na ogled na 
mladinskem oddelku. Poudarek delavnice je tudi na recikliranju odpadnih materialov in 
širjenju ekološke zavesti, zato izdelujemo izdelke, pri katerih lahko uporabimo čim več 
odpadne embalaže. 
Ker želimo z delavnico spodbujati več vrst ustvarjalnosti oziroma pritegniti širok krog otrok in 
mladostnikov, ki jih zanimajo različna področja ustvarjanja, na izhodiščno temo razpišemo 
literarni ali slikarski natečaj. 
 
20. Spletna uganka 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad, vodje mladinskih oddelkov območnih knjižnic, urednik spletne 
strani 
Trajanje: priprava in izvedba sta vezani na postavitev spletne strani za otroke  
Cilji:  

- knjižnično uganko umestiti v spletno okolje. 
- z uganko bomo obogatili spletno stran za mlade, 
- z dinamičnimi vsebinami bomo mlade povabili k rednemu obiski spletnih strani MKL. 

Ciljna skupina: otroci druge (in delno prve) triade osnovne šole  
Opis: Z vodji mladinskih oddelkov bomo pripravili koncept spletne knjižne uganke. Ta bo 
nagovarjala otroke v prvi ter drugi triadi osnovne šole S privlačnimi, zanimivimi in zabavnimi 
spletnimi ugankami, za katere rešitev bo izžrebani nagrajenec prejel knjižno nagrado bomo 
otroke povabili k rednemu obiskovanju spletne strani MKL, ter predvsem strani za otroke in 
strani za mladostnike. V koledarskem letu načrtujemo 11 ugank. 
 
 
Projekti za mladostnike: 
 
21. Spletna stran za mladostnike 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost, mladostniki 
Trajanje: 2011 - 2012 
Cilji: doseči večje število mladostnikov in jih vključiti med aktivne uporabnike storitev 
knjižnice 
Ciljna skupina: mladostniki 
Opis: MKL bo z vzpostavitvijo spletne podstrani za mladostnike pričela z oblikovanjem 
podstrani za ciljne skupine uporabnikov. Za izhodišče bomo vzeli top motive za uporabo in 
udeležbo v družbenih omrežjih, ki kažejo ključno obnašanje google generacije: Biti v stiku s 
prijatelji, Biti del skupine, Se zabavati in Imeti možnost lastnega izražanja. Spletna podstran 
za mladostnike bo atraktivno oblikovana, pri njenem nastanku in nadaljnjem delovanju pa 
bodo aktivno sodelovali sami mladostniki. 
Knjižnica bo pri oblikovanju spletne strani za mladostnike upoštevala več dejavnikov: 
- Uporaba aplikacije, ki jih ponuja splet 2.0 za sporazumevanje z uporabniki. 
- Upoštevanje še vedno velike potrebe po branju z oblikovanjem virtualnih servisov kot so 

Najljubše knjige, Knjižni klubi. Toda pozor: to so servisi, ki jih vodijo in oblikujejo naši 
mladostniki  in ne mi, knjižničarji! 

- Oblikovanje digitalne vsebine tudi za mobilne telefone. Na ta način knjižnica doseže 
mladostnike, ki iz različnih razlogov nimajo dostopa do interneta prek računalnikov. 

Za uporabnike spletne strani za mladostnike je pomembno, da se zavedajo, da so njihovi 
osebni podatki v knjižnici varni. Naloga knjižnice je tudi opozarjati mlade uporabnike o 
možnosti zlorabe na spletu in jih naučiti obnašanja v virtualnem svetu. 
 
22. »Lahko matiraš dedka?« : družinsko medgeneracijsko šahiranje 
Izvajalec: Knjižnica Jožeta Mazovca 
Trajanje: oktober 2010 – april 2011 
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Cilji: Medgeneracijsko druženje ob igri šaha, prenos znanja in izkušenj, oživitev priljubljenosti 
namiznih iger in preživljanje prostega časa z družinskimi člani, promocija šahovske literature 
Ciljna skupina: starejši otroci, mladostniki ter njihovi odrasli sorodniki 
Opis: Otroci in mladostniki se bodo z osnovami in nadgradnjo šahovske igre  seznanili zlasti  
med delavnicami v času šolskih počitnic. Druženje generacij in družinskih članov ob šahu z 
možnostjo strokovnega vodstva bomo omogočili dvakrat mesečno v prostorih Bralnice, 
kamor naj bi udeleženci prihajali v parih. Zaključili ga bomo s turnirjem v tekmovanju med 
dvojicami oz. družinami, izvedenim ob Evropskem dnevu solidarnosti med generacijami 
konec aprila. O navedenih možnostih in prijavah za igro šaha bodo uporabniki obveščeni s 
promocijskim gradivom. Za zmagovalce turnirja bomo pripravili knjižne oz. praktične nagrade 
in priznanja. Ob druženju bo potekala tudi predstavitev knjižničnega gradiva s šahovsko 
tematiko. 
 
23. Libere ad Libris  
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Služba za delo z uporabniki,Skupina ZOC 
Trajanje: 2011, Cikel petih mesečnih glasbenih nastopov 
Cilji: spoznavanje spontanega glasbenega ustvarjanja, aktivna udeležba obiskovalcev, 
priložnostni obisk petih knjižnic MKL 
Ciljna skupina: mladi in odrasli 
Opis: Tradicija in priljubljenost glasbenih prireditev v MKL je privedla do iskanja zanimivih 
glasbenikov, skupin in glasbenih delavnic - predvsem takih, ki presegajo glasbene zvrsti in 
ponujajo poslušalcem svež pristop k ustvarjanju. 
V letu 2009 se je formirala zanimiva improvizacijska skupina ZOC, sestavljena iz prekaljenih 
studijskih in odrskih glasbenikov: Žiga Golob, Blaž Celarec, Adi Jakša in Andraž Mazi. Ob 
nastopu na 51. Jazz Festivalu Ljubljana so o njih zapisali tole: 
Glasbeniki, znani iz številnih zasedb (Folkestra, Brina, Vlado Kreslin, Olivija, Bast, Chris 
Eckman itd.), zase pravijo, da »igrajo improvizirano glasbo na nezapleten način«. V skladbah 
je slišati odmeve in odseve jazza, funka, countryja, rocka, reggaeja pa tudi hrupa. Glasba 
teče v maniri filmske zvočne kulise, večinoma je ležerna, zapomnljiva in všečna, a nosi tudi 
odtenke temačnosti in skrivnostnosti. 
V okviru projekta bi v petih knjižnicah skupina odigrala pet mesečnih koncertov kolektivne 
improvizacije, na katerih bodo obiskovalci povabljeni, da se pridružijo glasbenikom na odru, 
se seznanijo s spontanim ustvarjanjem in postanejo »člani« skupine ter del koncerta. Zaradi 
narave nastopov bo obiskovalcem priporočen obisk celotnega cikla nastopov, saj bo vsak 
nudil svojevrstno in neponovljivo izkušnjo – glasbo, zaigrano na nastopu, bo moč slišati le 
takrat in nikoli več - hkrati pa se bodo obiskovalci seznanili z mrežo knjižnic MKL. 
 
24. Poletna filmska noč za mlade 
Izvajalec: Potujoča knjižnica  
Trajanje: 29.-30.8.2011 (zadnji ponedeljek in torek v avgustu) od 20. ure dalje 
Cilji: Mladostnikom, ki so opustili branje in obiskovanje knjižnice, ponovno približati knjižnico 
kot  prostor za aktivno in angažirano preživljanje prostega časa. S tem bi promovirali delo 
MKL, pridobili morebitne nove člane ter se posredno približali tudi cilju mednarodnega leta 
mladih 2011, ki želi med mladimi spodbuditi medkulturni dialog, okrepiti medsebojno 
razumevanje,  prijateljstvo in angažiran pristop do sveta. 
Ciljna skupina: višji razredi osnovne šole in srednješolci 
Opis: Bibliobus se bo ustavil na dveh lokacijah/postajališčih v četrtnih skupnostih MOL oz. 
večjih spalnih soseskah, kjer se mladi družijo in preživljajo svoj prosti čas. Prvi del programa 
je namenjen ogledu in spoznavanju bibliobusa oz. knjižnice in gradiva, ki ni le »zateženo« 
domače branje, ampak tudi dobro sprostitveno branje, možnost izposoje filmov, časopisov, 
ogledov razstav, koncertov, potopisov, prostor za iskanje informacij, itd. Drugi del je ogled 
aktualnega filma, ki obravnava tematiko mladostnikov in temelji na literarni predlogi. 
 
25. Igrarium - družabni dnevi namiznih iger, literature in druženja 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Služba za delo z uporabniki, Društvo Stratosfera 
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Trajanje: trije dnevi spomladi 2011 
Cilji: predstavitev MKL kot celostnega kulturno-umetniškega objekta različni starostni in 
kulturni populaciji, promocija bralne kulture, priložnostno učenje 
Ciljna skupina: predvsem mladostniki, otroci in odrasli 
Opis: Namen tridnevne prireditve je predstavitev MKL kot celostnega kulturno-
informacijskega objekta (po vzoru knjižnic in sorodnih ustanov kot so Kulturhuset Stockholm, 
Helsingfors Stadsbibliotek, ipd).  
Poudarek je na pristnem druženju, ki ne temelji na t.i. virtualni socialni mreži, ki v zadnjih letih 
vse bolj poglablja neosebne socialne stike predvsem mlade populacije.  
Preko namiznih iger primernih tako za otroke kot za mladostnike in odrasle, raznoterih 
tematskih in poljudoznanstvenih predavanj ter knjižnih in likovnih razstav, se obiskovalci 
spoznavajo s knjižnico kot prostorom za priložnostno učenje, druženje in preživljanje 
prostega časa. 
Prireditev bo izvedena s pomočjo različnih ponudnikov in društev, ki se ukvarjajo z namiznimi 
igrami, in bodo prispevali igre ali izvedli del organizacije. S predavanji in udeležbo v projektu 
bo sodelovalo 7 društev. 
Zaradi priljubljenosti namiznih iger, še posebej iger z literarno predlogo (npr. Gospodar 
prstanov ipd), s trgovino Črna Luknja in društvom Stratosfera razvijamo didaktično namizno 
igro,  ki bi s temeljem na slovenski literarni klasiki služila kot promocija branja in hkrati 
vzpodbujala mlajše generacije k druženju in učenju preko zabave. 
 
 
Projekti za odrasle: 
 
26. Svet med nami/ World among us 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki  
Trajanje: en teden v letu 
Cilji:  promocija in predstavitev določenega naroda in kulture, spodbujanje medsebojnega 
sodelovanja in strpnosti, promocija gradiva določenega naroda, ki ga hrani knjižnica. 
Ciljna skupina: vsi obiskovalci MKL 
Opis: Vsako leto bomo v sodelovanju z izbranim veleposlaništvom, ki ima svoj sedež v 
Ljubljani, pripravili dneve določenega naroda oziroma dežele, ki ga bodo uporabniki pobližje 
spoznali preko njihovega jezika, pripovedovanja zgodb, plesa, oblačil, hrane, običajev in 
navad. K sodelovanju bomo pritegnili tudi v Ljubljani živeče predstavnike določnega naroda. 
Vključili bomo tudi potopisno predavanje in s tem videnje predstavljene dežele z očmi 
slovenskega popotnika.  
Obenem bomo predstavili in promovirali knjižnično gradivo določene dežele, njihove avtorje 
in ustvarjalce na področju literature, filma in glasbe. 
 
27. Med revščino in bogastvom 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2011 
Cilji: predstavitve aktualne strokovne literature s področja družboslovja, razvijanje kompetenc 
aktivnega vključevanja v družbeno življenje 
Ciljna skupina: odrasli, dijaki in študenti 
Opis: Pripravili bomo pet predavanj, ki bodo v knjižnici, kot ideološko neobremenjenem  
prostoru, odprla možnost javne razprave o sodobnih družbenih dogajanjih. K sodelovanju 
bomo povabili sodelavce družboslovnih inštitutov, člane uredniških odborov družboslovnih 
zbirk, univerzitetne profesorje… Za spremljevalni program bomo pripravili tematske knjižne 
razstave, priporočilne sezname s povzetki in kot navezavo na Evropsko leto prostovoljskih 
dejavnosti, tudi predstavitve tistih društev, katerih dejavnost se giblje v okvirih inovativnih 
pristopov na področju perečih vprašanj ožje in širše skupnosti (teme: večanje družbenih 
razlik in ravni neenakosti, človekove pravice, izoblikovanje kritične mase družbenega 
napredka …) 
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28. Kristina Brenkova v Knjižnici Bežigrad 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad, Služba za delo z uporabniki, Pionirska - CMKK, Slovanska 
knjižnica – Center za domoznanstvo 
Trajanje: oktober 2010 – oktober 2011 
Cilji:  
- praznovanje njene obletnice rojstva, 
- postavitev posebna zbirka Kristine Brenkove v KB, 
- sodelovanje z okoljem, aktivno vključevanje bralcev. 
Ciljna skupina: predvsem odrasli, mladostniki, ter tudi mlajši uporabniki 
Opis: Z dejavnostmi, ki se bodo odvijale tokom celega leta v Knjižnici Bežigrad in drugih 
knjižnicah MKL, bomo opozarjali na bližanje obletnice stotega rojstnega dne Kristine 
Brenkove, prve urednice otroške in mladinske literature pri nas, avtorice, prevajalke, 
ambasadorke slovenske slikanice, zbiralke ljudskega slovstva ter Bežigrajčanke. Projekt smo 
otvorili z natečajem za najlepši otroški ekslibris, pregledno razstavo in prireditvijo. Nadaljevali 
bomo s predvajanjem dokumentarnega filma RTV Slovenije, razstavami ilustratorjev, ki so 
delali z njo, njej posvečeno bralno značko, simpozijem v organizaciji Pionirske - CMKK, temo 
v MegaKvizu, obeležili bomo praznik »Čebelice«. Projekt bomo zaključili z likovnim 
natečajem, ter otvoritvijo stalne spominske zbirke Kristine Brenkove. 
 
29. Mestna bralna značka 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad, informatorji v knjižnicah MKL 
Trajanje: november 2011 (izvedba 8.2.1011 – 1.12.2011) 
Cilji:  
‐ promocija branja (predvsem slovenskih avtorjev), 
‐ branje kvalitetnega leposlovja, 
‐ povabiti k branju tudi bralce, ki niso člani, 
‐ skupna akcija MKL za promocijo branja predvsem odraslih in mladostnikov.  
Ciljna skupina: predvsem odrasli in mladostniki 
Opis: V MKL uvajamo bralno značko, ki bo namenjena pretežno odraslim, z namenom 
promovirati kvalitetno leposlovje, ter slovenske avtorje. Vsako leto bo zato 
posvečena izbranemu slovenskemu avtorju. 
Bralna značka se bo izvajala v celotni mreži MKL, prejemniki bralne značke bodo povabljeni 
za zaključno prireditev. 
  
30. Črke in črte - literarno-likovni večeri 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc  in zunanja sodelavka  
Trajanje: enkrat mesečno, pričetek september 2011 
Cilji:  
- promocija slovenskih ilustratorjev in književnih ustvarjalcev ter njihovih del 
- širjenje bralne kulture, 
- interdisciplinarno povezovanje vsebin, 
- literarno-umetniško vrednotenje del, 
- likovno kritično vrednotenje del. 
Ciljna skupina: odrasli 
Opis: Črke in črte so zasnovane kot literarno-likovni večeri, na katerih bomo predstavljali 
ilustrirane knjige. Na vsakem srečanju bo na ogled razstava ilustracij iz knjige, ki bo tema 
večera. Prisotna bosta avtor knjige in ilustrator, s katerima bo tekel pogovor. Izražena bo 
literarna vrednost književnega dela, predstavljena vsebina in sporočilo besedila, prav tako pa 
bomo spoznali ilustratorja knjige, spregovorili o njegovem opusu in likovno ovrednotili 
razstavljena dela. V času posamezne razstave bodo na razpolago seznami del pisatelja 
oziroma pesnika, katerega knjigo smo z ilustracijo predstavljali. V projekt se bodo obiskovalci 
knjižnice lahko aktivno vključili, saj bo knjižnica izdelala naloge za reševanje. Te bodo 
vključevale vprašanja, ki bodo vsebovala iskanje virov v knjižnici v zvezi s 
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pesnikom/pisateljem in naloge s področja likovnega dela (npr. dokončati kopijo razstavljene 
ilustracije, napisati naslov ilustracije ipd.).  
 
31. Pogled na gozd (fotografski natečaj) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča 
Trajanje: natečaj : september-oktober, zaključek in razstava:  november 2011 
Cilji:  privabiti profesionalne in amaterske fotografe, da sodelujejo v projektih MKL. S tem 
promoviramo knjižnico ter ozaveščamo uporabnike o pomembnosti gozda skozi fotografijo in 
knjige. 
Ciljna skupina: člani in uporabniki MKL, zainteresirana javnost 
Opis: Leto 2011 so Združeni narodi razglasili za Mednarodno leto gozdov. V Knjižnici Otona 
Župančiča bomo pripravili fotografski natečaj na temo gozda, pri katerem nameravamo zajeti 
fotografske podobe gozda v vsej njegovi rastlinski in živalski pestrosti in raznolikosti, 
spomniti na ohranjanje gozdnega habitata, prikazati vpliv in sožitje človeka ter gozda in 
nenazadnje zajeti vizionarske poglede na gozd v prihodnosti (gozd včeraj, danes in jutri).  
Tema natečaja bo omejena na gozd: vpliv podnebnih sprememb na gozdni habitat, 
dogajanje in življenje v gozdu, vpliv človeka na spreminjajočo podobo gozda, sestava gozda. 
Vzporedno z razstavo fotografij bo postavljena tudi razstava knjig, ki se navezujejo na 
natečajno temo in razširja vedenje o gozdu. 
Namen fotografskega natečaja je opozoriti na pomembnost gozda in biotske raznolikosti v 
njem (leto 2010 je mednarodno leto biotske raznolikosti), pokazati vpliv podnebnih 
sprememb ter hkrati opozoriti na odgovornost posameznika in družbe do ohranitve gozdnega 
habitata. Z natečajem želimo vzbuditi razmislek in povezanost človeka z naravo in ju 
pokazati v njuni vzajemni prepletenosti in soodvisnosti.  
K natečaju želimo privabiti širok krog javnosti kot tudi fotografska društva in fotografske 
revije.  Za strokovni izbor najboljših fotografij, ki bodo nagrajene in razstavljene, bomo 
povabili priznane fotografe in strokovnjake.  
 
32. Reportažna fotografija na slovenskem 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 1. januarja do 31 decembra 2011 
Cilji: predstavitev sodobne slovenske reportažne fotografije, predstavitev avtorjev in pomen 
vloge in angažiranosti tovrstne fotografije v sodobnih medijih.   
Ciljna skupina: odrasli 
Opis: Projekt bo posvečen sodobni slovenski reportažni fotografiji, ki ga bomo predstavili s 
ciklusom fotografskih razstav, pogovorov in predstavitvijo vodilnih slovenski reportažnih 
fotografov. Na štirih ločenih delih bomo s srečanji, razstavami in pogovori predstavili 
posameznega avtorja, ki se bo predstavil s svojimi deli v obliki samostojne fotografske 
razstave in predstavitvenim večerom, kjer se bodo udeleženci seznanili z njegovimi pogledi 
na reportažno fotografijo, sporočilnostjo fotografije ter pomenom njene vloge v smislu in 
družbene angažiranosti v kontekstu novinarskega sporočanja.  
Med reportažnimi fotografi bomo gostili vodilne slovenske reportažne fotografe kot so Arne 
Hodalič, Matjaž Krivic, Manca Juvan itd, ki nekako krojijo trende te angažirane zvrsti  
fotografije pri nas. Na srečanjih z avtorji bomo spregovorili tudi o svetovnih trendih tovrstne 
fotografije, o problematiki s katero se soočajo fotografi pri svojem delu. Na pogovornih 
večerih z avtorji bomo spoznali način dela v zahodnih demokracijah, v avtoritarnih sistemih, v 
deželah tretjega sveta ter spregovorili o težavah s katerimi se soočajo reportažni fotografi na 
vojnih in konfliktnih območij.  Razstave in predstavitev avtorjev bi pripravili v KŠ in KPV. 
 
33. Zdravstveni kotiček – splošne knjižnice za zdravje občanov 
Izvajalci: Knjižnica Otona Župančiča (in nekaj drugih splošnih knjižnic v Sloveniji) 
Začetek delovanja: spomladi 2011 
Cilji: Izobraziti in ozaveščati uporabnike knjižnice o pomembnosti zdravja, jim zagotoviti 
pomoč pri iskanju zdravstvenih informacij v podatkovnih bazah s področja medicine, ki so 
namenjene uporabnikom. Opozarjati na zdravstveno zakonodajo, na pravice državljanov, še 
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posebej bolnikov. Voditi evidence in informirati uporabnike o oblikah samopomoči. Obenem 
obogatiti zbirko knjižnega gradiva s to tematiko, tudi z izborom tujejezičnega gradiva in jo 
nadgraditi s specializiranimi podatkovnimi bazami. Izobraziti informatorje za delo na tem 
področju. 
Ciljna skupina: člani in uporabniki MKL 
Opis: Strokovnjaki prostovoljci s področja  medicine  (zdravniki, medicinsko osebje, 
farmacevti, psihologi, psihiatri ) bodo ob vnaprej določenih terminih v »zdravstvenem 
kotičku« (računalniška učilnica) zagotavljali informacije zainteresiranim članom ali 
uporabnikom knjižnice na različna vprašanja.  Knjižnica bo z njihovo pomočjo organizirala 
predavanja in okrogle mize na temo zdravstva in zdravja. Specializirani informatorji bodo 
pomagali pri iskanju informacij v podatkovnih bazah s področja medicine. Pripravili bomo  
informativna gradiva. 
 
34. Muzejsko/spominski zbirki Daneta Zajca in Saše Vegri 
Dane Zajc 
Namen: Obeležiti spomin na pomembnega sodelavca, približati delo eminentnega pesnika 
našim članom, posebno študentom slavistike, primerjalne književnosti, bibliotekarstva. Zbrati 
vse 1. izdaje, kopije rokopisov, fotografije, morebitne druge predmete. S tem obogatiti 
knjižnico. Ob zagotovitvi avtorskih pravic digitalizacija izbranih dokumentov in predmetov. 
Lokacija: 1. nadstropje KOŽ 
Saša Vegri 
Namen: Obeležiti spomin na pomembno sodelavko, približati delo odlične pesnice našim 
članom, posebno študentom slavistike, primerjalne književnosti, bibliotekarstva. Zbrati vse 1. 
izdaje, kopije rokopisov, fotografije, morebitne druge predmete. S tem obogatiti knjižnico in jo 
narediti zanimivo. Ob zagotovitvi avtorskih pravic digitalizacija izbranih dokumentov in 
predmetov. 
Lokacija: v Mladinskem oddelku KOŽ  
 
35. Bralni krog 
Izvajalec: Pionirska  - CMKK 
Trajanje: oktober 2011- maj 2012 
Cilji:  

‐ spodbujanje branja med odraslimi (predvsem starejšimi bralci),  
‐ promocija (družinskega) branja, mladinske književnosti in knjižnic. 

Ciljna skupina: odrasli, predvsem starejši 
Opis: Na vsaki mesečni prireditvi Bralni krog predstavimo tri otroške, tri mladinske in tri knjige 
za odrasle. Udeleženci dobijo zaokroženo strokovno informacijo o knjigah, uživajo v literaturi 
in prijetnem druženju.  
 
36. »Ljubljana med nostalgijo in sanjami«  
Izvajalec: Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2011 
Cilji:  
-doseganje širšega kroga uporabnikov z vsebinami iz cikla štirih domoznanskih razstav, 
-nudenje širših bibliografskih informacij na temo štirih izbranih vsebin,  
-prispevek k ozaveščenosti prebivalcev Ljubljane o domači kulturni dediščini, 
-promocija domoznanske dejavnosti Centra za domoznanstvo MKL. 
Ciljna skupina: vsi prebivalci Ljubljane 
Opis: SLK je s ciklusom štirih razstav v letu 2010 zbrala zanimiva domoznanska gradiva, ki 
bodo z izdajo v obliki knjižice postala dostopna večjemu krogu uporabnikov. Z izdajo v knjižni 
obliki bomo zbrana gradiva razstav opremili s skrajšanimi izvlečki otvoritvenih predavanj, za 
kar smo že pridobili dovoljenja avtorjev, vsak vsebinski sklop bi bil opremljen s časovnico in 
dodatnimi informacijami o temi razstave. 
Knjižica bo prinašala podrobno bibliografijo del, ki jih na to temo hrani SLK, tako da bo služila 
kot referenčni vir za nadaljnje raziskovanje zainteresiranih uporabnikov. 
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Vsa gradiva so že zbrana, podrobne vsebine bodo do preloma pripravili avtorji razstav sami. 
Grafična podoba je v veliki meri že pripravljena in bo enaka kot a tiskana gradiva ob 
razstavah. 
Publikacija bo dostopna v elektronski obliki na domoznanskem portalu pod razdelkom 
»publikacije«. Potrebovali bomo tudi manjšo naklado v tiskani obliki, da obiskovalcem in 
partnerjem SLK in MKL lahko pokažemo svoje preteklo delo in da se lahko širša publika 
seznani z našimi programskimi usmeritvami. 
 
37. Mladi sodobni slovenski likovniki 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 1. januarja do 31 decembra 2011 
Cilji: predstavitev mladih sodobnih slovenskih likovnih ustvarjalcev obiskovalcem knjižnice in 
širši javnosti 
Ciljna skupina: odrasli 
Opis: V projektu bomo predstavili mlajšo generacijo slovenskih sodobnih ustvarjalcev. Na 
štirih ločenih samostojnih razstavah bomo vzorčno predstavili mlade sodobne slovenske 
likovnike, ki so našli svoje mesto na slovenskem kulturnem prostoru kljub današnjim, za 
umetnost ne preveč naklonjenim časom. Na pogovorih z avtorji bomo predstavili umeščenost 
sodobne slovenske likovne scene v evropski kulturni prostor, trende sodobne umetnosti in 
težave z iskanjem lastne identitete in prepoznavnosti v sodobnem izredno raznolikem 
evropskem likovnem prostoru. Izbrani avtorji (Jana Mršnik, Igor Banfi in drugi) se bodo 
predstavili s samostojnimi likovnimi razstavami in večeri, ki bodo posvečeni sodobni likovni 
umetnosti.  
 
38. Promocija »Potujmo skupaj« 
Izvajalec: Knjižnica Kolodvor 
Trajanje: 2011 
Cilji: Povečati svobodno izmenjavo knjig med knjižnico in mimoidočim 
Ciljna skupina: vse starostne skupine, dnevni migranti  
Opis: Več kot deset let knjižnico Kolodvor srečujejo vsi, ki se brez avtomobila odpravljajo v 
center Ljubljane. Iz dneva v dan jih je vse več . »Potujmo skupaj« je predhodnica vse bolj  
uveljavljenih) podobnih akcij v Ljubljani (Svetovna prestolnica knjige). Še dodatna promocija 
na vlakih bo ponudbo knjig približala še tistim potnikom, ki se vsakodnevno vozijo v službo v 
Ljubljano.  »Od kod sopotniku tako zanimivo branje?« ali kaj podobnega bi lahko nagovarjalo 
dijake vozače. Vse več Ljubljančanov se vozi tudi s kolesom ali hodi peš  - z akcijo »V 
zdravem telesu, zdrav duh« bi povezali hojo, kolesarjenje in branje. Z redno dostavo 
izločenega gradiva ter knjigami in revijami, ki jih prinesejo mimoidoči želimo še dodatno 
vzpodbuditi medsebojno izmenjavo. Z akcijo »Potujmo skupaj« bo MKL nadaljevala smernice 
iz SPK, objave v tisku pa bodo akcijo še dodatno promovirale.  
 
39. 3D digitalizacija Spominske sobe Otona Župančiča 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, KOŽ v sodelovanju z MGML, zunanje podjetje, ki 
izvaja 3D digitalizacijo 
Trajanje: 1 leto/ali 2 leti 
Cilji: Z novo, zanimivejšo ponudbo, bo odkrivanje umetnikovega življenja privlačnejše in 
dostopno kjerkoli in kadarkoli. To bo samo dodatna vrednost k spodbujanju branja in 
doživljanju Župančičeve umetniške besede.  
Ciljna skupina: uporabniki Mestne knjižnice Ljubljana in obiskovalci Muzeja in galerij mesta 
Ljubljana, za otroke in mladino kot del učne vsebine v šoli, širša zainteresirana javnost 
Opis: Oton Župančič je bil v prvi polovici 20. stoletja v samem vrhu slovstvenega dogajanja 
na Slovenskem. Ustvarjal je poezijo, obogatil dramatiko, kratko prozo, esejistiko in bil 
dejaven v prevajanju tuje književnosti v slovenski jezik.  
S fizično postavitvijo dveh sob v Knjižnici Otona Župančiča, sta se Mestna knjižnica Ljubljana 
in Muzej in galerije mesta Ljubljana zavezala k spodbujanju prepoznavnosti umetnika v 
slovenskem prostoru. 
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Z digitalizacijo bo Župančičeva soba zaživela v novi podobi in prav tako tudi njeni predmeti. 
3D tehnologija bo omogočala nov pogled v umetnikov prostor. Predmeti se bodo prek nove 
tehnologije s klikom na sam predmet približali uporabnikom. Z digitalizacijo Župančičevih 
predmetov bomo  prispevali k arhivskemu dokumentiranju premične kulturne dediščine.  
Z virtualno razstavo Župančičevih soban in predmetov iz njegovega življenja bomo prestopili 
klasično obliko predstavljanja razstav v muzejih. 3D digitalna podoba razstave bo z 
možnostjo internetne povezave dosegljiva na spletnih straneh obeh ustanov, ki sta z 
umetnikom povezani. Tak projekt bi lahko obe ustanovi povezal pri nadaljnjem sodelovanju 
in promociji Župančičevega književnega dela. Župančičev opus bi tako dobil digitalno zgodbo 
na domoznanskem portalu Kamra, kjer bi 3D tehnika samo še nadgradila digitalno zbirko. 
V letu 2011 bomo začeli z Muzejem in galerijami mesta Ljubljana urejati avtorske pravice, 
pripravljati izhodišča za izpeljavo postopkov digitalizacije in pridobivati sredstva za izvedbo 
projekta prek razpisov in donatorskih sredstev. 
 
40. Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije/ CVŽU LUR 
Izvajalec: Točke vseživljenjskega učenja 
Trajanje: 2008-2013 
Cilji: TVŽU so namenjene krepitvi dostopa do organiziranega samostojnega učenja in učne 
pomoči v procesih vseživljenjskega učenja prek inovativnih oblik in gradiv za učenje.  
S prepoznavno in učinkovito promocijo bomo dosegli vidnost TVŽU med prebivalci v 
lokalnem okolju kot tudi med drugimi ponudniki izobraževanja in predstavniki lokalne oblasti. 
Ciljne skupine: mladi, brezposelni, podjetja, starejši občani 
Opis: MKL je konzorcijski partner v projektu CVŽU, ki ga je razpisalo MŠŠ v okviru Evropskih 
socialnih skladov 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 Jožeta Mazovca, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica 
Rudnik in Knjižnica Šiška), Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Matična knjižnica Kamnik, 
Knjižnica Domžale in Knjižnica Litija.  
Na vseh točkah VŽU v mreži izvajamo svetovalno in izobraževalno dejavnost. Za udeležence 
organiziramo računalniške in jezikovne tečaje, ustvarjalne delavnice, potopisna predavanja, 
predavanja in delavnice s področja zdravja in osebne rasti.  
 
 
Knjižnica bo izvajala projekte 2011 glede na višino pridobljenih sredstev in v skladu s 
prioritetnimi nalogami. 
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8 SODELOVANJE IN PROMOCIJA 
 
Strateške usmeritve 
- Načrtovanje promocije knjižnice in njenih storitev v vseh lokalnih okoljih. 
- Vključenost MKL v kulturni utrip Ljubljane in okolice. 
- Učinkovito izvajanje knjižnične dejavnosti. 
- Sodelovanje v različnih projektih in povezovanje z drugimi knjižnicami, kulturnimi 

ustanovami, različnimi izobraževalnimi ustanovami, lokalno upravo, z ustanovami s 
področja prostovoljstva, nevladnimi ustanovami in z lokalnim gospodarstvom za 
oblikovanje storitev za ciljne skupine uporabnikov. 

- Utrjevanje ugleda in javne podobe knjižnice. 
- Razvijanje družbene odgovornosti in skrbi za zdravo delovno okolje. 
- Razvijanje notranje in zunanje komunikacije z različnimi javnostmi. 
- Celostna grafična podoba knjižnice podpira zasnovo hibridne knjižnice: virtualne 

knjižnice, ki je globalna, temelječa na mednarodnih standardih in fizične knjižnice, ki je 
prilagojena potrebam in vrednotam lokalne skupnosti. 

- Poenotenje organizacijske kulture v MKL: dobri odnosi med zaposlenimi, z uporabniki, 
dobavitelji, knjižnicami; ustvarjanje kakovostnega prostora za uporabnike in zaposlene. 
Vzpostavitev dobrih in rednih odnosov z novinarji, večja izraba spletnih orodij kot 
sredstva za promocijo, izdelava načrta za redno oglaševanje dejavnosti MKL in prireditev 
v različnih medijih. 

 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2011 
- Sodelovanje z ustanoviteljem MOL in občinami pogodbenimi partnericami: pri 

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

- Sodelovanje s partnerji na področju promocije branja: aktivno sodelovanje v projektu 
Svetovna prestolnica knjige in aktivnosti v Trubarjevi hiši literature. 

- Sodelovanje z vrtci in šolami pri promociji branja, povezovanje s kulturnimi ustanovami 
pri pripravi vsebin za regijski domoznanski portal Kamra. 

- Povečevanje obsega sodelovanja v domačih in tujih projektih. 
- Poenotenje promocije MKL, redno in sprotno obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše 

zainteresirane javnosti, vzpostavljanje knjižnice kot okolju prijazne ustanove. 
- Razvoj in uporaba orodij komuniciranja z zaposlenimi prek intraneta. 
- Organizirano obveščanje medijev – izvajanje aktivnosti na podlagi letnega načrta 

promocije 2011. 
 
Pričakovani učinki 
- Povečana prepoznavnost knjižnice. 
- Vzpostavitev zavedanja o koristi, ki jo delovanje knjižnice prinaša okolju. 
- S skupnim nastopom knjižnice, založnikov in knjigotržcev bomo dosegli večjo 

učinkovitost pri promociji branja.  
- Vzpostavitev MKL kot verodostojnega partnerja na lokalnem, regionalnem, nacionalnem 

in mednarodnem nivoju.  
- Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih. 
- Večje zadovoljstvo uporabnikov. 
- Boljša informiranost zaposlenih.  
- Občutek večje pripadnosti združeni knjižnici in  bolj motivirani zaposleni.  
- Povečana medijska odzivnost in prepoznavnost v slovenskem prostoru.  
- Dobra promocija knjižnične dejavnosti, redno in sistematično sodelovanje z mediji.  
 
Kazalniki uspešnosti 
- Bolj prepoznavna knjižnica v lokalnem in nacionalnem prostoru. 
- Število realiziranih izmenjav kulturnih prireditev, razstav.  
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- Število povabil za sodelovanje v projektih in število realiziranih skupnih projektov.  
- Število zaposlenih, ki sodelujejo v projektih. 
- Število organiziranih strokovnih posvetov. 
- Pozitivni odzivi javnosti na dejavnost knjižnice. 
- Število objav v medijih.  
- Število podpornikov knjižnice, donatorjev in sponzorjev. 
- Višina pridobljenih sredstev. 
- Število novo vpisanih članov, število obiskov. 
- Indeks zadovoljstva uporabnikov (anketa).  
 

8.1 Sodelovanje  

 
Oblikovanje storitev za celotno populacijo knjižnici narekuje vstop v različna partnerstva, in 
sicer tako, da v že obstoječa partnerstva vključuje svoje vrednote in poslanstvo ali pa da 
sama sistematično gradi nova partnerstva. 
 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
 
- Aktivna vključenost MKL v Svetovno prestolnico knjige: sodelovanje z različnimi vladnimi 

in nevladnimi organizacijami  pri aktivnostih v Trubarjevi hiši literature in s slovenskimi 
splošnimi knjižnicami v projektu »Knjiga za vsakogar«. 

- Osebni stiki z župani, vodji občinskih uprav, sodelovanje v lokalnih občinskih glasilih, 
angažiranost v kulturnem življenju kraja. 

- Sodelovanje s četrtnimi skupnostmi pri uveljavljanju skupnih interesov knjižnice in njenih 
uporabnikov v posameznih okoljih. 

- Konzorcijski nakup podatkovnih zbirk v sodelovanju z območnimi knjižnicami. 
- Izvajanje nalog območnosti za osem splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije. 
- Sodelovanje z različnimi ustanovami, društvi, podjetji in skupnostmi v lokalnem okolju: 

vrtci, osnovne in srednje šole, fakultete, glasbene šole, domovi za starejše, dnevni centri 
za starejše, ustanove, ki skrbijo za ljudi s posebnimi potrebami, mladinski četrtnimi centri, 
muzeji, galerije, arhivi, kinematografi, turistična društva, študijski krožki. 

- Sodelovanje z Društvom UNICEF Slovenija pri projektu Varne točke. 
- Sodelovanje s Strip.ART.nico pri pripravi razstav s pogovorov s prepoznavnimi 

stripovskimi avtorji. 
- Sodelovanje z Zavodom EnKnap pri oblikovanju zbirke za sodobni ples in pripravi 

prireditev. 
- Projektno delo v sodelovanju z Azilnim domom na Viču za povečanje socialne 

vključenosti ranljivih skupin prebivalstva.  
- Sodelovanje s Centrom Evropa in Zvezo potrošnikov Slovenije pri obveščanju 

uporabnikov. 
- Izmenjava gradiva, razstav in prireditev, skupni projekti z muzeji, galerijami in arhivi. 
- Vzpodbujanje bližnjih osnovnih šol, da s šolskimi predstavami gostujejo na raznih 

prireditvah v knjižnici. 
- Organizacija nacionalnih in mednarodnih strokovnih srečanj. 
- Partnerstvo v nacionalnem projektu Center vseživljenjskega učenja LUR (Evropski 

socialni skladi). 
- V dogovoru z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo bomo 

spomladi 2011 oblikovali seznam tem, pomembnih za razvoj MKL na strokovnem 
področju, ki so primerne za diplomske naloge, magisterije in  doktorate. 
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Mednarodno sodelovanje 
 
- Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami. 
- Povezovanje s tujimi predstavništvi v Sloveniji. 
- Sodelovanje v programu Sister Libraries for Children's and Young Adult's Reading 

(IFLA). 
- Prijava mednarodnega projekta na European Cultural Foundation - Balcan Incentive 

Fund for Culture grant. 
 

8.2 Promocija knjižnice 

 
MKL bo tudi v letu 2011 razvijala elemente celostne grafične podobe knjižnice za njeno 
promocijo, komunikacijo in razpoznavnost med uporabniki ter širšo javnostjo ter hkrati 
skrbela za promocijo na vseh ravneh delovanja. 
Knjižnica bo še naprej skrbela za dobre in načrtne stike z novinarji v različnih medijih. 
Povezovali se bomo z lokalnimi časopisi in s prispevki sodelovali v občinskih glasilih. Večji 
poudarek bo na spletnih orodjih (spletna stran MKL, socialno omrežje Facebook), kjer bomo 
promovirali svoje dejavnosti in prireditve, pozornost pa bomo namenili tudi oglaševanju ter 
načrtnemu spremljanju medijskih objav. 
 
Elektronska promocija: MKL na svoji spletni strani obvešča, informira uporabnike in 
obiskovalce o svojem poslanstvu, dejavnostih in novicah. Za enostavnejšo in hitrejšo  
komunikacijo z uporabniki in boljšo promocijo knjižnice bomo v letu 2011 prenovili spletno 
stran www.mklj.si Prenova bo zasledovala osnovno usmeritev knjižnice, ki temelji predvsem 
na oblikovanju storitev za ciljne skupine uporabnikov: otroci, mladostniki, odrasli, starejši in 
sledili trendom na področju spletnih postavitev. 
Zunanja promocija: MKL s svojo ponudbo in številnimi dejavnostmi sodeluje na številnih 
sejmih in festivalih: Študentska arena, Otroški bazar, Kulturni bazar, Festival za tretje 
življenjsko obdobje, Festival Bobri, Posvetovanje ravnateljev VVZ, OŠ in SŠ in v Tednu MKL 
tudi na obisku v drugih splošnih knjižnicah. 
Izdelava informacijskih gradiv: brošura MKL, Mesečniki prireditev, priložnostne zloženke, 
priporočilni seznami, obvestila za uporabnike, plakati ipd. 
Izdelava notranjih označevalskih elementov: vizitke, priponke za zaposlene, poslovne mape, 
bloki. 
Izdelava promocijskih materialov: svinčniki, majice, vrečke,priponke, baloni, kazalke, ipd. 
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9 SODELOVANJE ZAPOSLENIH V DOMAČIH IN MEDNARODNIH 
STROKOVNIH TELESIH 

 
Marisa Čebular  
‐ članica področne delovne skupine za film in avdiovizualno kulturo Zavoda RS za šolstvo 
 
Jelka Gazvoda 
‐ članica Organizacijskega odbora prireditve Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 
 
Vanja Grabner  
‐ članica strokovnega sveta MKL 
‐ članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Vilenka Jakac Bizjak 
- članica sveta MKL 
 
Tilka Jamnik 
‐ članica upravnega odbora Bralnega društva Slovenije 
‐ podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije-ZPMS 
‐ predsednica društva Slovenska sekcija IBBY 
‐ koordinatorka  projekta Rastem s knjigo 
 
Aleš Klemen 
‐ član upravnega odbora Kalanovega sklada  
‐ član nadzornega odbora Društva bibliotekarjev Ljubljana 
‐ član strokovnega sveta MKL 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
‐ predsednica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
‐ članica žirije in predsednica strokovne žirije za  nagrado Izvirna slovenska slikanica 
‐ članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
 
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 
 
Marjana Moškrič 
‐ članica Društva slovenskih pisateljev 
 
Lili Ozim 
‐ predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Milena Pinter 
- članica sveta Osrednje knjižnice Kranj 
 
Simona Prednik Plantev  
‐ članica sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
‐ članica komisije za izvedbo kulturnega programa Festivala za tretje življenjsko obdobje 
‐ članica sveta članic COBISS 
‐ članica izvršnega odbora Sekcije za izobraževanje in kadre pri ZBDS 
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Marijan Špoljar 
‐ član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Vesna Trobec 
‐ članica izvršnega odbora DBL 
 
Jagoda Vobič 
‐ članica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Teja Zorko 
‐ članica izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, 13.1.2011                     
 
 
 
 

                                                                    mag. Jelka Gazvoda 
                                                                                                                direktorica 
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PRILOGA 1:  KADROVSKI NAČRT 2011 

 
 
1. Zaposleni, ki jih 
financira MOL 

I. – IV. 
tarif. 
skup. 

V. tarif. 
skupina

VI. tarif. 
skupina 

VII. tarif 
skupina

VIII. tarif. 
skupina 

IX. 
tarif. 
skupin
a 

Skupaj 

Št. zaposlenih na 
dan 31.12.2010 

5,5 44,5 35,5 111,5   197 

Št. zaposlenih - 
Načrt za leto 2011  

       

a) Št. zaposlenih za 
določen čas 

   8   8 

b) Št. zaposlenih za 
nedoločen čas 

5,5 44,5 35,5 114,5   200 

Št. zaposlenih  s 
krajšim del. časom 

1 4 1 6   12 

Število upokojitev 2  1 5   8 
Število nadomestnih 
zaposlitev  

2  1 5   8 

 
2. Št. zaposlenih, 
ki bodo financirani 
iz drugih virov, 
navedite vir: 

      1,5 – 
Velike 
Lašče 
2 – 
Škofljica
1 – 
Dobrova 
– 
Polhov 
Gradec 
1 – 
Brezov. 
2 - Ig 
1 – 
Vodice 
0,5 – 
Horjul 
1 – 
Zavod 
za 
zaposl. 

0,5 – 
Dobrova 
– 
Polhov 
Gradec 

1 – 
Škofljica 
1 - 
Brezovica
2 – Min. 
za kult. 
4 – Min. 
za šolstvo 
in šport 
1 – Ig 
1 – 
Vodice 
5 – javna 
dela 
 
 

       25,5 

 
3. Skupaj št. 
zaposlenih (1+2) 

5,5 54,5 36 129,5             225,5 

 
 
Pojasnilo h kadrovskemu načrtu: 
 
V tabeli je navedeno število delavcev na 31.12.2010. Število zasedenih delovnih mest je v 
skladu s sistemizacijo. Dvanajst zaposlenih dela s krajšim delovnim časom, zaradi delne 
invalidske upokojitve ali starševskega dopusta. Predvidoma se bo upokojilo osem 



 69

zaposlenih. Predvidoma šest sodelavcev bo zaposlenih preko Zavoda za zaposlovanje in 
javnih del. 
 
Načrtovana so 3 nova delovna mesta, in sicer:  

 pravnik specialist (šifra DM J017217, TS VII/2, PR 33-43),  
 bibliotekar (šifra DM G027005, TS VII/2, PR 30-43), 
 skrbnik podpore uporabnikom VI (J016071, TS VI, PR26-36).  

 
Zaradi svoje velikosti in posledično zelo velikega obsega pravnega poslovanja MKL NUJNO 
potrebuje pravnika, ki bo zagotavljal pravno neoporečnost internega in eksternega 
poslovanja. Revizija računskega sodišča in tudi notranja revizija za leto 2009, ki je preverjala 
zakonitost internih aktov, sta pokazali, da imamo nekaj težav pri poslovanju tudi s pravnega 
vidika. Profesionalno pravno znanje potrebujemo tudi zaradi velikega števila zaposlenih, saj 
se vsakodnevno srečujemo s potrebo po razumevanju in interpretaciji delovne zakonodaje. 
Enako velja za področje javnega naročanja, katerega obseg je v MKL zelo velik in še 
narašča. 
 
Tudi za odobritev dodatnega mesta bibliotekarja za Knjižnico Bežigrad smo prosili že v letu 
2009, saj v tej knjižnici izvajamo dejavnost v petih enotah s samo 21 delavci, kar pomeni 
zanje izjemno stresne delovne razmere. Zato predlog za eno novo zaposlitev bibliotekarja 
ponovno dajemo za leto 2011. 
 
V MKL uvajamo enotni informacijski sistem, ki bo sicer zmanjšal potrebo po zaposlovanju 
novih informatikov, ker se bo veliko zadev urejalo centralno, vendar imamo v MKL okrog 350 
računalniških postaj in trenutno samo dva informatika, ki skrbita za nujne intervencije, poleg 
tega imamo tudi zunanjega serviserja po pogodbi. Zaradi velikega obsega poslovanja 
prosimo za dodatno zaposlitev enega informatika na DM skrbnika podpore uporabnikom 
VI. 



PRILOGA 2:  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 
 
Knjižnica Vrsta 

investicijskega 
vzdrževanja 

Obseg Čas  Obrazložitev  Vrednost  Delež MOL 
 

Delež drugih 
lastni,občine, 
ostali 

Knjižnica Polje Beljenje    3.500 2.000 1.500 
 Sanacija vhoda   zamakanje 4.000 2.500 1.500 
Knjižnica Fužine Beljenje     2.500 1.500 1.000 
Knjižnica Zalog Beljenje     2.000 500 1.500 

Knjižnica Jarše Pleskanje ograje in 
usmerjevalna tabla 

   1.000 0 1.000 

KNJIŽNICA 
BEŽIGRAD 

    0 0 0 

Knjižnica Bežigrad Dodatna električna 
napeljava in 
varovalke 

  Preobremenjenost napeljave 3.000 2.000 1.000 

 Obnova pulta za 
izposojo 

  Dotrajanost  3.000 2.000 1.000 

 Beljenje prostorov in 
barvanje ograj 

   3.000 1.000 2.000 

Knjižnica dr. France 
Škerl 

Sanacija pravljične 
sobe 

  Stena brez izloacije, plesen. Okna se ne 
odpirajo 

4.000 3.000 1.000 

 Zamenjava ventilov 
na radiatorjih 

  Zmanjšanje porabe energije 1.500 0 1.500 

 Menjava plošč pri 
glavnem vhodu 

  Dotrajanost, oteženo odpiranje 2.000 1.000 1.000 

 Obnova sanitarij za 
uporabnike 

  Dotrajanost  6.000 4.000 2.000 

Knjižnica Savsko 
naselje 

Videonadzor    Težave z mladimi uporabniki 2.000 2.000 0 

 Barvanje oken   Dotrajanost  1.500 500 1.000 

Knjižnica Črnuče Beljenje in obnova 
tal 

  Dotrajanost  2.500 1.500 1.000 

 Menjava ventilov na   Zmanjševanje porabe energije 600 0 600 
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radiatorjih 

 Sanacija oken in 
nadstreška 

  Dotrajanost  1.500 1.500 0 

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

Ureditev dostopa do 
knjižnice 

  Dotrajanost  10.000 8.000 2.000 

 Sanacija in pleskanje 
fasade 

  Zamakanje  12.000 12.000 0 

KNJIŽNICA OTONA 
ŽUPANČIČA 

    0 0 0 

KOŽ Sanacija prostora ob 
garaži bibliobusa 

  Ob obnovi nedokončan prostor 4.000 0 4.000 

 Zamenjava talnih 
plošč v mediateki 

  Odstopanje plošč 5.000 3.000 2.000 

 Preplastitev 
izposojeval.  pultov 

  Dotrajanost  1.000 0 1.000 

Knjižnica Poljane Beljenje    1.000 0 1.000 

KNJIŽNICA PREŽ. 
VORANC 

    0 0 0 

KPV Menjava oken v 
pritličju 

  Dotrajanost  10.000 10.000 0 

 Ureditev korit za 
rože in čiščenje 
grafitov 

   5.000 2.500 2.500 

 Dograditev 
videonadzora 

  Pomanjkljiv videonadzor 900 0 900 

 Obnova tlakov in 
klopi v atriju 

  Dotrajanost  1.000 0 1.000 

 Kotlovnica   Dograditev 14.000 14.000 0 

 Beljenje    Dotrajanost  2.000 0 2.000 

Knjižnica Rudnik Prenova električne 
napeljave 

  Pomanjkljiva napeljava 5.000 3.000 2.000 

 Adaptacija podesta 
za interni prostor 

  Ni prostora za zaposlene 3.000 3.000 0 

Knjižnica Brdo Zamenjava peči za 
centralno ogrevanje 

  Dotrajanost, pogoste okvare 2.000 2.000 0 

Knjižnica Grba Varnostni sistem   Pogoste odtujitve gradiva 10.000 10.000 0 
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proti kraji 

Knjižnica Dobrova Beljenje    Dotrajanost  0 0 Občina 
neposredno 

 Obnova sanitarij   Dotrajanost  0 0 Občina 
neposredno 

Knjižnica Škofljica Nakup rolet   Neustrezna svetloba, vročina poleti 0 0 Občina 
neposredno 

 Dvigalo    Ni dostopa za invalide 0 0 Občina 
neposredno 

Knjižnica Horjul Zamenjava vhodnih 
vrat 

  Dotrajanost  0 0 Občina 
neposredno 

KNJIŽNICA ŠIŠKA 
 

    0 0  

KŠ Ureditev 
signalizacije 

  Ni bilo urejeno ob preselitvi 15.000 15.000 0 

 Dodatna razsvetljava   Preslaba osvetlitev 5.000 2.500 2.500 

 Prenova in 
prestavitev info 
pultov 

  Optimizacija dela 5.000 2.500 2.500 

SLOVANSKA 
KNJIŽNICA 

    0 0 0 

SLK Sanacija kletnega 
prostora 

  Vlaga, plesen 5.800 5.800 0 

 Zamenjava svetilk v 
čitalnici 

  Dotrajanost  1.200 0 1.200 

 Sanacija parketa   Dotrajanost 10.000 5.000 5.000 

 
SKUPAJ 
 

    171.500 123.300 48.200 

 
 
Opomba: Investicijsko vzdrževanje bomo izvajali v skladu z razpoložljivim obsegom sredstev. 
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PRILOGA 3:  INVESTICIJE IN NAKUP OPREME  

 
 
Knjižnica Vrsta 

investicijskega 
vzdrževanja 

Obseg Čas  Obrazložitev  Vrednost  Delež MOL 
 

Delež drugih 
lastni,občine, 
ostali 

KNJIŽNICA 
JOŽETA MAZOVCA 

       

Knjižnica Zadvor 
(Sostro) 

Nova krajevna 
knjižnica 

 April/maj 
2011 

Širitev stacionarne mreže namesto bibliobusa 136.000 136.000 0 

Knjižnica Zadvor    Obnova sanitarij in vhod za invalide (četrtna 
skupnost) 

12.000 0 12.000 MOL  
Preko četrtne 

skupnosti 

Prenova KJM (Moste) Prenova knjižnice V celoti 2011-12 gradbeno obrtniška dela 303.000 EUR, 
notranja oprema 259.000 EUR, tehnična 
(IKT) oprema 121.585 EUR 

683.885 683.885 0 

SKUPAJ 
Investicije v prostor 

    831.885 819.885 12.000 

        

KNJIŽNICA 
JOŽETA MAZOVCA 

       

Knjižnica Polje Knjižne police   Dodatni prostor za gradivo 5.000 3.000 2.000 
Knjižnica Fužine Pohištvo za 

igralnico 
  Dotrajanost  2.300 1.300 1.000 

 Oprema za točko 
Borze dela 

  Dodaten prostor 4.500 0 4.500 

        

Knjižnica Zalog Knjižne police   Dodatni prostor za gradivo 1.500 1.500 0 

Knjižnica Jarše Pohištvo za igralnico   Dotrajanost  1.000 1.000 0 

     0 0 0 

MKL 
 

Klima naprave za 
skupne službe 

  Ureditev delovnih razmer 3.000 2.000 1.000 

     0 0 0 

KNJIŽNICA     0 0 0 
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BEŽIGRAD 

Knjižnica Bežigrad Pohištvo na oddelku 
za otroke 

  Neprimerna oprema 4.000 2.000 2.000 

Knjižnica dr. France 
Škerl 

Omare za igrače   Dodatni prostor 1.000 0 1.000 

 Mize v dvorani   Dotrajanost  1.500 500 1.000 

 Stojala za DVDje   Dodatni prostor za gradivo 2.000 2.000 0 

Knjižnica Savsko 
naselje 

Menjava klimatskih 
naprav 

  Dotrajanost  1.000 1.000 0 

Knjižnica Črnuče Pohištvo za 
uporabnike in stoli 
za zaposlene 

  Dotrajanost  1.500 500 1.000 

 Menjava klimatskih 
naprav 

  Dotrajanost  1.000 1.000 0 

Knjižnica Glinškova 
ploščad 

Police in omare za 
gradivo 

  Dodatni prostor za gradivo 5.000 5.000 0 

     0 0 0 

KNJIŽNICA OTONA 
ŽUPANČIČA 

    0 0 0 

KOŽ Knjižni regali s 
policami 

  Preureditev prostora 7.000 2.000 5.000 

 Preproga za dvorano   Ureditev akustike 1.800 0 1.800 

 Permanentno 
ozvočenje za 
mediateko 

  Ureditev prostora za prireditve 2.500 1.500 1.000 

Knjižnica Kolodvor Police za gradivo   Prostor za gradivo 3.000 3.000 0 

Knjižnica Fužine Obnova klima 
naprav 

  V okvari 2.000 2.000 0 

KNJIŽNICA PREŽ. 
VORANC 

    0 0 0 

KPV Knjižni regali s 
policami 

  Dodatni prostor in zamenjava dotrajanih 
regalov 

5.000 2.000 3.000 

 6 vrtljivih stolov   dotrajanost 1.500 0 1.500 

 Pohištvo za otroški 
in mladinski oddelek 

  Dotrajanost, vzpostavitev novega 
mladinskega oddelka 

2.500 2.500 0 

 Zložljive pisalne   Za izobraževanje uporabnikov v razstavnem 1.300 0 1.300 
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mize prostoru 

 Oprema za 
preureditev 
Mediateke 

  Dotrajanost, nova ureditev gradiva 3.000 1.500 1.500 

Knjižnica Rudnik Regali in druga 
oprema za gradivo 

  Dokončanje opremljanja 7.000 7.000 0 

 Zamenjava klima 
naprav 

  Dotrajanost  2.000 2.000 0 

Knjižnica Brdo Vrtljiv stol in 
različna oprema za 
gradivo 

   2.000 0 2.000 

 Klimatska naprava   Ni klimatske naprave 1.000 1.000 0 

Knjižnica Grba Knjižne police   Dodaten prostor za gradivo 650 0 650 

Knjižnica Brezovica Knjižne police in 
druga oprema 

  Dopolnitev opreme v knjižnici 2.500 0 2.500 

Knjižnica Podpeč Knjižni regal, omare 
za igrače in druga 
oprema 

  Dopolnjevanje opreme 1.500 0 1.500 

Knjižnica Dobrova Izposojevalni pult   Dotrajanost  1.100 0 1.100 

Knjižnica Ig Knjižne police in 
oprema za otroški 
oddelek, napisi 

  Dopolnjevanje opreme 2.500 0 2.500 

Knjižnica Škofljica Drobna knjižnična 
oprem in notranje 
označevanje 

  Dopolnjevanje opreme 3.000 0 3.000 

Knjižnica Frana 
Levstika 

Regali za neknjižno 
gradivo in korito za 
slikanice 

  Dopolnjevanje opreme 1.000 0 1.000 

Knjižnica Horjul Knjižni regali, 
stojala za slikanice 

  Dopolnjevanje opreme 1.500 0 1.500 

     0 0 0 

KNJIŽNICA ŠIŠKA 
 

    0 0 0 

KŠ Boksi za gradivo   Dopolnjevanje opreme 5.500 5.500 0 

 Pisarniški stoli   Dotrajanost 1.900 0 1.900 

Knjižnica Šentvid Vozički za gradivo   Dopolnjevanje opreme 1.500 0 1.500 
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     0 0 0 

SLOVANSKA 
KNJIŽNICA 

    0 0 0 

SLK Zaščitna knjižna 
omara za miniaturne 
knjige 

  Dopolnjevanje opreme 1.500 1.500 0 

 Oglasni steber   Dopolnjevanje opreme 1.000 0 1.000 

 Dodatna razsvetljava   Dopolnjevanje razsvetljave 1.200 0 1.200 

IKT Oprema Licence    57.500 20.000 37.500 

 Oprema    19.000 10.000 9.000 

 
SKUPAJ 
 

     
178.750 

 
82.300 

 
96.450 

 
SKUPAJ Investicije 
SOSTRO + KJM 

     
831.885 

 
819.885 

 
12.000 

 
VSE  
SKUPAJ 
 

     
1.101.635 

 
902.185 

 
108.450 

 
 
Opomba: Investicije in nakup opreme bomo izvajali v skladu z razpoložljivim obsegom sredstev. 



 

PRILOGA 4:  TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE  

 
 
program in predvideni programski stroški 2011 
 

 

Projekt: 

Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana 

 

Nosilec projekta:  

Oddelek za kulturo, Mestna občina Ljubljana v sodelovanju s partnerji (Mestna knjižnica 

Ljubljana in drugi) 

 

Opis: 

 

Ljubljana je 2. septembra 2010 pridobila svojo hišo literature in se tako pridružila številnim 

evropskim mestom (Münchnu, Dunaju, Hamburgu, Salzburgu, Kölnu, Københavnu…), v 

katerih že vrsto let delujejo tovrstne javne institucije. Trubarjeva hiša literature je poseben 

javni prostor, namenjen literaturi in knjigi, umeščen v samem središču mesta (vhod s 

Stritarjeve 7), ki bo s kontinuiranimi dogodki skozi vse leto pomembno prispeval k živahnemu 

kulturnemu in urbanemu utripu. Poslanstvo Trubarjeve hiše literature je, da postane 

referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu 

besede.  

 

Cilj:  

 

Ciljnim skupinam oziroma širši javnosti želimo v prvi hiši literature v Sloveniji predstaviti 

izbrane literarne dogodke in prireditve, povezane z branjem, znanjem literaturo in knjigo. S 

programskega vidika bo nova literarna hiša združevala dva temeljna vidika: literarno – 

umetniški in kritično refleksivni. Razvijanje prepoznavnega kulturnega programa v Trubarjevi 

hiši literature sloni na celostno zaokroženem programu literarnih dogodkov, med njimi 

pogovorov z avtorji, okroglih miz, literarnih in kreativnih delavnic pisanja, literarnih razstav, 

projekcij in strokovnih predavanj, povezanih z literaturo, branjem in tudi knjigo kot medijem. 

Kot odprt prostor bo Trubarjeva hiša literature pripadnikom različnih literarnih, intelektualnih 

in nazorskih skupin omogočala izmenjavo mnenj in stališč o vseh kulturnih in družbenih 

vprašanjih, ki zaznamujejo današnji čas.  

 



 78

Raznolikost in inovativnost programskih vsebin, namenjenih različnim družbenim skupinam 

in vsem generacijam, sta realna podlaga za uresničitev ambicioznega cilja, da bi Trubarjeva 

hiša literature sčasoma postala žarišče ne le literarnega, temveč tudi kulturnega in 

intelektualnega življenja v Ljubljani. 

 

Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010 

V času Ljubljane - svetovne prestolnice knjige 2010 bo Trubarjeva hiša literature kot dodatno 

informacijsko središče gostila številne promocijske in druge dogodke: tiskovne konference, 

pogovore ipd. 

 

Literatura 

V okviru literarno – umetniškega programa se v Trubarjevi hiši literature odvijajo literarne 

prireditve, festivali, branja, predstavitve knjig, ustvarjalne delavnice, gostovanja tujih 

pisateljev in pesnikov itn. Poleg uveljavljenih načinov predstavitve literature (literarni večeri 

ipd.) še posebej spodbujamo inovativne pristope, ki povezujejo literaturo z glasbenimi, 

likovnimi, lutkovnimi in drugimi umetniškimi izrazi.  

 

Prav tako spodbujamo projekte, ki promovirajo bralno kulturo z uporabo novih tehnologij, kot 

so internet, elektronske knjige, blogi ipd. V tem smislu je Trubarjeva hiša literature prostor 

povezovanja pisateljev, pesnikov, ustvarjalcev in umetnikov različnih profilov in ustvarjalnih 

pristopov. Poseben program je posvečen kulturni vzgoji, ki spodbuja bralno kulturo in širi 

literarno, medijsko in informacijsko pismenost. 

 

Družbena refleksija 

Kritična refleksija o literarnem in kulturnem življenju ter družbenih razmerah nasploh je še 

posebej nujno potrebna v času, ko javno življenje in medijski prostor zaznamujejo 

naraščajoča komercializacija, tabloidizacija in končno tudi trivializacija kulturnih in medijskih 

vsebin. V tem smislu bo Trubarjeva hiša literature »prostor javne besede«, ki bo omogočal 

teoretikom, kritikom in izobražencem, zlasti mlajših generacij, da izrazijo svoje poglede na 

spreminjajočo se kulturno in družbeno stvarnost. 

 

Spletni portal 

Nekomercialen spletni portal bo poročal o dogodkih tudi prek multimedijalnih vsebin, hkrati 

pa bo ponujal avtorske prispevke v obliki recenzij, kritik, teoretskih pogledov, polemičnih 

člankov ipd. Pisatelji in pesniki, zlasti mlajši, bodo lahko predstavili svoje stvaritve širšemu 

občinstvu.  
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Prav tako bo omogočen brezplačen dostop do izbranih elektronskih knjig, za katere bodo 

odkupljene avtorske pravice. Registrirani obiskovalci spletnega portala bodo lahko sodelovali 

pri ustvarjanju online vsebin: blogov, komentarjev in drugih prispevkov.  

 

Program in programski sklopi (z nosilci) 2011: 

V pripravi. 

 

Finančna konstrukcija (bruto zneski):  

 

Avtorski honorarji:  60.000 EUR  

- prireditve po programu 

- druge avtorske storitve 

 

Opomba: 30 – 40 dogodkov mesečno. 

 

Materialni stroški: 45.000 EUR 

- pisarniški material  

- drobni inventar, razno (oprema čitalnice, likovna oprema, žigi ipd.)  

- plačila zunanjih izvajalcev (pogostitve ipd.)  

- materiali za kreativne delavnice, razstave,  itd.  

- izposoja tehnične in druge opreme  

- tiskovine, oblikovanje  

- promocija  

- reprezentanca  

- prevozni stroški 

- različne pristojbine ipd. (SAZAS, drugo)  

 

Študentsko delo: 12.000 EUR 

Opomba: vključuje tudi plačilo za programske vsebine, ki jih izvajajo študenti. 

 

Dodatna zaposlitev: 45.000 EUR* 

* 1,5 zaposlenega; bruto plača zaposlenega, 35 plačni razred: 30.000 EUR 

 

SKUPAJ: 162.000 EUR 

 
 
 
 



PRILOGA 5: Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice v letu 2011 
 
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice  
za leto 2011 
 
Knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA  LJUBLJANA 

 

 
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje osrednje območne 

knjižnice (v nadaljnjem besedilu: območna knjižnica): 
Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/2001)        
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 96/2002)     
Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/2004)      
Zakon o obveznem izvodu publikacij (UL RS 69/2006) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (UL RS 86/2009) 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (UL RS 43/2007 - Uradno prečiščeno besedilo)      
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/2003)     
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/2003)    
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (88/2003)     
Pravilnik o razvidu knjižnic (UL RS 105/2003)       
Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (UL RS 90/2007)  
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (UL RS 107/2008)      
Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (UL RS 9/2009)  
Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 07.05.2003)  
Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 (Nacionalni svet za 
knjižnično dejavnost) 
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (UL RS 30/2008)     
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica 
Ljubljana (UL RS 105/2008) 
 

2. Dolgoročni cilji  knjižnice v okviru izvajanja posebnih nalog območne knjižnice: 



 
2 

 

neposredni poziv 

knjižnice 

OOK 

program dejavnosti 

2011 

 

i. zagotoviti enakomeren  dostop do gradiva in informacij za vse prebivalce regije 
ii. oblikovati zbirke elektronskih virov v vseh knjižnicah regije, ki so za končnega uporabnika 

brezplačne 
iii. oblikovati zbirke gradiva in izvajanje dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami 
iv. oblikovati zbirke gradiva in izvajanje dejavnosti za narodnostne skupnosti 
v. zagotavljati pretok znanja in informacij med knjižnicami regije 
vi. organizirati in izvajati različne oblike izobraževanja knjižničarjev regije kot podporo 

procesu vseživljenjskega učenja 
vii. vzpostaviti model lokalnih računalniških omrežij v regiji 
viii. prek regijskih projektov izvesti načrtno digitalizacijo gradiva v knjižnicah regije 
ix. z aktivnim delovanjem v regijskem portalu omogočiti prebivalcem regije dostop do 

domoznanskega gradiva ne glede na to kje je shranjeno 
x. uveljaviti  tako usmerjanje in izločanje gradiva, ki bo omogočalo ohranitev za regijo 

pomembnega domoznanskega gradiva v sami regiji 
xi. vzpostaviti model projektnega dela kot obliko sodelovanja knjižnic regije 
xii. vzpostaviti na območju regije učinkovito sodelovanje z drugimi akterji na področju kulture 

in spodbujati vstopanje knjižnic v javno-privatna partnerstva 
xiii. slediti 8 strateškim ciljem OOK 2008-2011 

3. Letni cilji in program dejavnosti območne knjižnice v skladu s 27. členom ZKnj-11 
(navedite pri programskih sklopih v Prilogi 1) ter povzetek stroškov programa:  

 
- Zagotovili bomo nakup kvalitetnega in aktualnega gradiva za potrebe regije, zagotovili 

promocijo zbirke in spodbujali brezplačno medknjižnično izposojo v regiji.  
-  Nakup specializiranih elektronski virov in izobraževanje za njihovo uporabo za knjižničarje 

regije in končne uporabnike.  
- Na nacionalni ravni bomo tovrstna izobraževanja nadgradili z v letu 2011 novoustanovljeno 

Delovno skupino za e-vire OOK. 
-  Nadgrajevali bomo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja v regiji. 
-  V letu 2011 bomo dopolnili zbirnik podatkov knjižnic v osrednjeslovenski regiji s podatki za 

leto 2010. 
- Pripravili bomo Priročnik primerov dobre prakse storitev za uporabnike s posebnimi 

potrebami. 
- Nadaljevali bomo z internim izobraževanjem v regiji ter izobraževanjem za nove naloge v 

knjižnicah, predvsem na področju trajnega ohranjanja digitalnih virov, obdelave slikovnega 
domoznanskega gradiva in študijskih krožkov. 

- Nadaljevali bomo izobraževanja za knjižničarje regije z zunanjimi izvajalci na področju 
specialnih znanj. 

- Spodbujali in svetovali bomo knjižnicam regije pri pripravi projektov digitalizacije in preko 
regijske projektne skupine izvedli regijski projekt »Digitalizacija sklopa humorističnih 
časnikov konca 19. stoletja in z začetka 20. stoletja«, v navezavi s slovenskim projektom OOK 
– 1. svetovna vojna.  

-      Predstavitve digitalnih vsebin na dLib-u in Kamri širši javnosti.  
- Z redaktorsko službo bomo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA. 
- Za lokalne urednike na portalu Kamra bomo organizirali skupinska in individualna 

izobraževanja, predvsem preko spletnega učenja. 

                                                 
1 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK) 
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- Izvedba nadaljevanja projekta Moja ulica (v okviru Kamre), ki bo predstavljal ulično podobo 
mest osrednjeslovenske regije iz različnih zornih kotov in bo dopolnjen z raziskovanjem ljudi z 
ulic.  

-  Ponatis brošure o mreži knjižnic v osrednjeslovenski regiji in izdelava promocijskega filma o    
splošnih knjižnicah osrednjeslovenske regije kot promocija knjižnične dejavnosti širši javnosti 
in ustanoviteljem knjižnic.  

- Izvedba analize popisa stanja domoznanstva v knjižnicah regije glede na stanje v letu 2009. 
- Svetovali bomo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 

informacijskih sistemov. 
- V letu 2011 bomo izvajali naslednje strateške cilje OOK 2008-20011: Oddaljeni dostop do e-

virov; Letno vsaj en skupni projekt v regiji (digitalizacija in projekt »Moja ulica«); 
Izobraževanje; Dosledna uporaba CGP OOK; Pretok informacij med OK in OOK. 

- Sodelovali bomo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se 
udeleževali sestankov in delavnic koordinacije območnosti v NUK-u. 

- Prijavljamo dodatna sredstva za koordinacijo in vodenje poslovanja Kamre zaradi formalne 
razpustitve Konzorcija Kamra, ki začne veljati 1.1.2011. Prijavljamo stroške koordinacije in 
razvoja portala, vodenja projektov, promocije, izobraževanja in sodelovanja z zunanjimi 
partnerji.
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Program 2011        višina sredstev v EUR 
Izvajanje 27. člena 
ZKnj-1 
 
 

Zagotavljanje 
povečanega in 
zahtevnejšega 
izbora 
knjižničnega 
gradiva in 
informacij 

Strokovna 
pomoč 
knjižnicam 
območja 

Koordinacija 
zbiranja, 
obdelave in 
hranjenja 
domoznanske
ga gradiva 

Usmerjanje  
izločenega 
knjižničnega 
gradiva s 
svojega 
območja 

SKUPAJ: 

   
Stroški dela 0 30.633,13 30.633,13 0 61.266,26
Stroški nakupa 
gradiva  

8.691,61 0 0 0 8.691,61

Stroški nakupa 
podatkovnih zbirk 

14.308,39 0 0 0 14.308,39

Programski 
materialni stroški 
digitalizacije  

0 0 17.250,00 0 17.250,00

Drugi programski 
materialni stroški 

2.085,00 9.900,00 8.776,00 0 20.761,00

Stroški skupaj: 25.085,00 40.533,13 56.659,13 0 122.277,26
 
Obseg dela za izvedbo posebnih nalog                                         delovne ure / število zaposlenih 
Izvajanje 27. člena 
Zknj-1 
 
 

Zagotavljanje 
povečanega in 
zahtevnejšega 
izbora 
knjižničnega 
gradiva in 
informacij 

Strokovna 
pomoč 
knjižnicam 
območja 

Koordinacija 
zbiranja, 
obdelave in 
hranjenja 
domoznanske
ga gradiva 

Usmerjanje  
izločenega 
knjižničnega 
gradiva s 
svojega 
območja 

SKUPAJ: 

   
Obseg dela  - 1 zaposlen 1 zaposlen - 2 zaposlena
 
Pripravil, naziv delovnega mesta:  mag. Aleš Klemen, koordinator nalog območnosti,  

Leja Borovnjak, območna koordinatorka domoznanske dejavnosti 
 
 
Program dejavnosti osrednje območne knjižnice v letu 2011 je bil usklajen s knjižnicami 
osrednjeslovenske regije na sestanku dne 13.10.2010 in koordinacijo nalog območnosti v 
NUK.   
   
 
Datum: 4.11.2010 Podpis odgovorne osebe in žig:       

 
 
 
Priloga 1: Specifikacija programa in specifikacija stroškov izvajanja posebnih nalog  območne 
knjižnice v letu 2011  
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Priloga 1 
Specifikacija programa in specifikacija stroškov izvajanja posebnih nalog območne 
knjižnice za leto 2011 
 
 
Knjižnica: 

 
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 

 
Vsebinski opis izvajanja  programa posebnih nalog območne knjižnice za leto 2011 je potrebno 
pripraviti na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), 
Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 
70/08 in Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03). 

1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij   
       

Vpišite predvidene letne cilje, vsebinski okvir ter obseg  nakupa gradiva, dejavnosti pri pridobivanju, 
bibliografski obdelavi, hranjenju in posredovanju gradiva  za potrebe območne funkcije. Za gradivo, ki ga 
boste kupili v obliki podatkovnih zbirk, v prilogi k programu navedite načrtovane naslove in stroške nakupa 
posamezne podatkovne zbirke. Navedite tudi spletni naslov objavljenega dokumenta nabavne politike 
knjižničnega gradiva. 
 
-  Nakup, obdelava in oprema 400 enot gradiva in petih podatkovnih zbirk– mesečno obveščanje 

knjižnic regije o novem gradivu prek spletne strani knjižnice.  
MKL je z Zakonom o obveznem izvodu določena kot depozitarna ustanova za obvezni izvod, s 
čemer je postala prejemnik obveznega izvoda tistih publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove 
iz proračunskih sredstev. Obvezni izvod je pomemben pri pridobivanju gradiva v MKL in bo 
imel za posledico oblikovanje novih zbirk gradiva, ki bodo pomembne za celotno regijo. 

-  Pri nabavi gradiva sledimo smernicam iz 3. člena Pravilnika o OOK, vsako leto izebremo 
določena strokovna področja, ki jih z nakupom gradiva še posebej okrepimo.  
Letos se bomo osredotočili tudi na nakup strokovne literature s področja storitev za 
uporabnike s posebnimi potrebami. Pri izbiri bomo sodelovali s strokovnjaki. 
Stalnica je nakup gradiva s področja bibliotekarstva in informatike, kakor tudi področja otroškega 
in mladinskega knjižničarstva. V Knjižnici Jožeta Mazovca smo v sodelovanju z Zavodom En 
Knap pričeli z izgradnjo edinstvene knjižnične zbirke v Sloveniji za sodobni ples, ki jo bomo 
redno dopolnjevali iz sredstev območnosti. 
Iz naslova obveznega izvoda se bo dopolnjevala humanistična zbirka v Slovanski knjižnici – 
Center za domoznansko dejavnost in specialne humanistične zbirke. 

-  Gradivo v tujih jezikih se nabavlja preko katalogov in na mednarodnih sejmih Bologna po 
Bologni in Frankfurt po Frankfurtu in največkrat predstavlja edini izvod v Sloveniji. Pri 
leposlovju se opiramo na literarne nagrade, ki so predstavljene tudi na spletni strani MKL. 
Predvsem prek obveznega izvoda bomo pokrili kvalitetnejšo slovensko leposlovno 
ustvarjalnost. 

-  Promocija zbirke in spodbujanje medknjižnične izposoje v regiji - brezplačna medknjižnična 
izposoja za knjižnice regije in med knjižnicami regije. 

-  Nakup ali izbira usteznejših specializiranih elektronski virov (glede na analizo uporabe že 
kupljenih podatkovnih zbirk) in izobraževanje za njihovo uporabo za knjižničarje regije in končne 
uporabnike. Odločili smo se, da želimo obdržati število nakupljenih podatkovnih zbirk pri 
številki 5 - 6, a te ustrezne, saj bi morebitno povečevanje naročenih tovrstnih zbirk preseglo 
kvoto odobrenih sredstev. Nabava elektronskih virov in dostop do njih preko IP omogoča vsaki 
knjižnici regije in njenim uporabnikov neposreden in hiter dostop do gradiva in informacij; nakup 
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elektronskih virov daje knjižnicam regije možnost neposredne, vsakodnevne uporabe gradiva, 
kupljenega iz sredstev OOK. Uporabniki knjižnic regije bodo lahko tudi v nadalje dostopali s 
pomočjo programa EZProxy do elektronskih virov in servisov, ki so dostopni preko statičnih 
IP-jev ali gesel kar iz domače lokacije, kar bo posledično pomenilo povečanje uporabe 
informacijskih virov in storitev, ter s tem večjo izkoriščenost trenutnih in bodočih informacijskih 
resursov. 

 V okviru sodelovanja z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami bomo v letu 2011 pričeli s 
skupnim dostopanjem na daljavo do elektronskih podatkovnih zbirk preko strežnikov v 
Narodni in univerzitetni knjižnici (podrobnejša opredelitev v prilogi 1). 

- Poudarjena promocija elektronskih virov v knjižnicah regije in v širši javnosti. Na nacionalni 
ravni bomo tovrstna izobraževanja nadgradili z v letu 2011 novoustanovljeno Delovno 
skupino za e-vire OOK. 

-  Priprava promocijskega materiala in izobraževanje knjižničarjev regije in končnih 
uporabnikov za uporabo elektronskih virov.  

 
Specifikacija stroškov znesek v EUR
 
Stroški dela      
Stroški nakupa gradiva 8.691,61
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 14.308,39
Drugi programski materialni stroški 2.085,00
Stroški skupaj 25.085,00
 
Specifikacija programskih materialnih  stroškov znesek v EUR
- Stroški I. sklopa      
           
- Stroški II. sklopa 25.085,00
Stroški nakupa gradiva 23.000,00
Stroški opreme gradiva 600,00
Stroški medknjižnične izposoje 200,00
Stroški dostopa na daljavo 1.285,00
Programski materialni stroški skupaj 25.085,00
 
Obrazložitev izračuna stroškov:  
Stroški nakupa gradiva : 23.000,00 € 
Od tega: Nakup elektronskih virov: 14.308,39 
- Grove Music Online: 2.831,00 € 
- Grove Art Online: 2.831,80 € 
- Encyclopædia Britannica Online (Academic Edition): 4.646,39 € 
- Berg Fashion Library: 2.000,00 € 
- dodaten elektronski vir založnika Oxford University Press: 2.000,00 € 
 
Drugi programski stroški: 
Stroški opreme gradiva: 1.000 enot x 0,60 € = 600,00 € 
Stroški medknjižnične izposoje: pakiranje, poštnina, obdelava naročila: 5 € x 40 kom. = 200,00 € 
Zagon skupnega dostopa na daljavo (enkratni strošek): 925,00 € 
Letni stroški dostopa na daljavo: 360,00 € 
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2. Strokovna pomoč knjižnicam območja 
Vpišite predvidene letne cilje, vsebino in obseg strokovnega sodelovanja s knjižnicami na območju. 
Program strokovne pomoči knjižnicam območja mora biti usklajen z nacionalno knjižnico.  
 
-  Priprava  zbirnika podatkov o knjižnicah regije (prvič smo ga izvedli v letu 2007, v letu 2011 

ga bomo dopolnili s tekočimi podatki). Zbrani podatki bodo služili kot promocija splošnih 
knjižnic regije in kot osnova za pogovore z lokalnimi oblastmi.  

- Svetovanje pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov na osnovi analize računalniške in komunikacijske opremljenosti v 
knjižnicah regije, ki je bila opravljena v letu 2008.  

-  Svetovanje knjižnicam regije pri prijavi na različne razpise Ministrstva za kulturo (nakup IKT 
opreme, knjiga / bralna kultura) in priprava informativnih delavnic za prijavo na razpise. 

-  Priprava na strokovne izpite: vaje AIK in UDK za knjižničarje regije. 
- Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je 

namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici, za študente bibliotekarstva 
in za prostovoljce. V tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih 
knjižničarjev iz knjižnic regije v OOK MKL. 

- Sodelovanje 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. 

- Pripravili bomo Priročnik primerov dobre prakse storitev za uporabnike s posebnimi 
potrebami (podrobnejša opredelitev priročnika je v prilogi 2). 

- Svetovalno delo, ki temelji na uveljavljenih in dogovorjenih strokovnih izhodiščih bo potekalo 
tudi v sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije«. Predvidevamo 3 - 
4 izobraževanja letno. Uvedli bomo predstavitve knjižnic osrednjeslovenske regije druga drugi s 
primeri dobrih praks.  

   V navezavi z izvajanjem druge in tretje naloge bomo pripravili izobraževanje o študijskih krožkih 
Andragoškega centra Republike Slovenije, ki se ukvarjajo z lokalno dediščino (podrobnejša 
opredelitev izobraževanja je v prilogi 3). 

 V navezavi z izvajanjem tretje naloge - obdelava domoznanskega slikovnega gradiva 
(podrobnejša opredelitev izobraževanja je v prilogi 4) in izobraževanje s področja trajnega 
hranjenja digitalnih virov (podrobnejša opredelitev izobraževanja je v prilogi 5). 

- Sodelovanje pri regijskem izobraževanju na temo obveznega izvoda in podatkovnih zbirk. 
Izobraževanje, ki je skupno za vse OOK, bo kot del programa koordinacije OOK prijavil NUK. 

- Natis promocijske brošure o mreži splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije (podrobnejša 
opredelitev v prilogi 6) in izdelava promocijskega filma, ki bo povezoval splošne knjižnice 
osrednjeslovenske regije (podrobnejša opredelitev v prilogi 7). 

-  Organizacija srečanj direktorjev knjižnic regije, ki imajo svetovalni in posvetovalni namen. 
- Na ravni medregijskega sodelovanja načrtujemo aktivno delovanje v delovnih oz. projektnih 

skupinah.  
-  MKL je vzpostavila kvaliteten model sodelovanja, svetovanja in pomoči knjižnicam v regiji, 

predvsem smo poskušali z izobraževanje in informiranjem ustvariti dodano vrednost. MKL 
kot OOK deluje na območju s 500.000 prebivalci in izvaja naloge območnosti kar za 9 
osrednjih knjižnic osrednjeslovenske regije – tudi v programskem letu 2011 bomo posvetili 
posebno pozornost prav tej nalogi. 
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Specifikacija stroškov znesek v EUR
 
Stroški dela 30.633,13
- plača 24.323,04
- prispevki in davek 3.916,01
- drugi izdatki 2.394,08
Programski materialni stroški 9.900,00
Stroški skupaj 40.533,13
 
Specifikacija programskih materialnih stroškov znesek v EUR
- Stroški I. sklopa 31.033,13
Stroški dela – bibliotekar 30.633,13
Potni stroški (naloge OOK) - bibliotekar 400,00
           
- Stroški II.  sklopa 9.500,00
delavnica »Obdelava dom. slikovnega gradiva « 800,00
delavnica »Trajno ohranjanje digitalnih virov« 300,00
promocijska brošura »Mreža spl. knjižnic OSR« 2.300,00
promocijski film 6.100,00
 
Programski stroški skupaj 40.533,13
 
Obrazložitev izračuna stroškov (vključite tudi podatke o višini načrtovanega sofinanciranja iz 
drugih virov):  
Za izvedbo strokovne pomoči knjižnicam na območju je predvideno 1 FTE bibliotekarja 37. 
plačnega razreda javnega uslužbenca, regres, premije, prehrana in prevoz na delo. 
 
Stroški delavnice »Obdelava domoznanskega slikovnega gradiva«: 800,00 € 
 
Stroški delavnice »Trajno ohranjanje digitalnih virov«: 300,00 € 
 
Stroški promocijske brošure »Mreža splošnih knjižnic OSR«: 2.300,00 €  
Stroški priprave promocijskega filma: 6.100,00 € 
(podrobnejša specifikacija stroškov je navedena v prilogi 6 in 7) 

Potni stroški (delo na koordinaciji nalog OOK, obiski knjižnic regije): 400,00 € 
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3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Vpišite predvidene letne cilje, vsebinski okvir ter obseg dela pri koordinaciji  domoznanstva na območju. 
Vpišite tudi dejavnosti v zvezi z  vzdrževanjem knjižničnega portala in z omogočanjem dostopa do 
digitaliziranega gradiva.  Del programa, ki pokriva digitalizacijo gradiva, naj bo v obliki projekta še dodatno 
obrazložen in finančno ovrednoten kot priloga k programu. Prioriteta digitalizacije: programi, pri katerih bo 
sodelovalo več partnerjev. Program koordinacije zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega 
gradiva mora biti usklajen z nacionalno knjižnico.
 
-  Hranjenje dokumentarnega in arhivskega gradiva – na osnovi dopisa Ministrstva za kulturo 

smo knjižnice kot javnopravne osebe dolžne skrbeti za ohranjanje, materialno varnost, celovitost 
in urejenost dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri našem delu. Z Zgodovinskim arhivom 
Ljubljana, enoto Mestni arhiv Ljubljana smo na nivoju regije pričeli s potrebnimi aktivnostmi. 

- Nadaljevali bomo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz 
obveznega izvoda, do katerega je knjižnica upravičena po Zakonu o obveznem izvodu publikacij 
(UL RS, 69/2006). Skrbeli bomo za informiranje zavezancev za obvezni izvod.  

 Bibliografska obdelava tovrstnega gradiva poteka v povezavi z izpolnjevanjem nalog iz tretjega 
člena Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah.  

-  V letu 2011 bomo izvedli »Digitalizacijo sklopa humorističnih časnikov konca 19. in začetka 
20. stoletja« (podrobnejša opredelitev projekta je zajeta v prilogi 8) (strateški cilj OOK 2008-
2011: Letno vsaj en skupni projekt v regiji). 

-  S knjižnicami v regiji bomo zbirali in pripravljali gradivo za skupni projekt območnih knjižnic 
Prva svetovna vojna na portalu Kamra. 

- Svetovanje knjižnicam pri prijavi projektov digitalizacije na razpisu Ministrstva za kulturo. 
- V sodelovanju z dLib.si in NUK-om bomo imeli predstavitve digitalizirane vsebine iz naše regije 

na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. 
-  Koordinacija regijskega portala Kamra – v regiji smo ponovno obudili delovanja portala ter 

določili redaktorja regijskega portala Kamra. Za lokalne urednike bomo pripravili skupinska in 
individualna izobraževanja preko spletnega učenja za kreiranje in vnos vsebin ter pri 
tehničnih vprašanjih digitalizacije. 

 Koordinacija Kamre bo v tem letu še naprej zelo pomembna naloga. Izvajala se bo redakcija, 
organizacija in koordinacija dela v regiji, priprava letnih načrtov domoznanskih zgodb in 
svetovanja lokalnim urednikom vsebin. 

- Razstave, ki so del domoznanske dejavnosti v knjižnicah bodo dobivale digitalno obliko na 
portalu Kamra. 

- V sodelovanju s študijskimi krožki Andragoškega centra Republike Slovenije in njihovimi 
mentorji bomo pripravljali vsebine za portal Kamra. 

- V letu 2010 smo začeli s projektom Moja ulica. Knjižnice regije so svoje ulične zgodbe objavili 
na portalu in nekateri izmed njih pripravile predstavitev digitalnih zbirk ter portala pred lokalno 
skupnostjo.  
Zato bi v letu 2011 s projektom nadaljevali in še naprej odkrivali ulično podobo mest 
osrednjeslovenske regije iz različnih zornih kotov. Projekt bi dopolnili z raziskovanjem ljudi, 
društev in običajev,  pomembnih za določena lokalna območja (podrobnejša opredelitev projekta 
je zajeta v prilogi 9).   

- Strokovna predstavitev portala Kamra.si na eni izmed mesečnih Strokovnih sred, ki potekajo v 
organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 

-  Sodelovanje v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK – Pridobivanje 
domoznanskega gradiva in v izvršnem odboru portala Kamra. 

- Analiza popisa stanja domoznanstva v knjižnicah regije izvedenega v letu 2009. 
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- Slovanska knjižnica - Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke izvaja v okviru 
MKL sledeče naloge so: hranjenje, oblikovanje, organizacija domoznanskih zbirk območnih enot 
MKL, priprava strategije nabave in pridobivanja domoznanskega gradiva, posredovanje 
domoznanskega gradiva in informacij, promocija domoznanske dejavnosti, izgradnja digitalnih 
domoznanskih zbirk. Izvajanje območne naloge koordinacije zbiranja, obdelave in hranjenja 
domoznanskega gradiva bo v prihodnje potekalo v tesni povezavi s Centrom za 
domoznanstvo in specialne humanistične zbirke. 

 
Specifikacija stroškov znesek v EUR
 
Stroški dela 30.633,13
- plača 24.323,04
- prispevki in davek 3.916,01
- drugi izdatki 2.394,08
Programski materialni stroški digitalizacije 17.250,00
Drugi programski materialni stroški 8.776,00
Stroški skupaj 56.659,13
 
Specifikacija programskih materialnih stroškov znesek v EUR
-  Stroški I. sklopa 31.033,13
Stroški dela – bibliotekar domoznanec 30.633,13
Potni stroški (Kamra, naloge OOK) – bibliotekar domoznanec 400,00
           
-  Stroški II.  sklopa 25.626,00 
Stroški digitalizacije sklopa humorističnih časnikov 2.250,00
Stroški projekta »Moja ulica« 15.000,00
Stroški sodelovanja pri portalu Kamra 8.376,00 
           
Programski stroški skupaj 56.659,13
 
Obrazložitev izračuna stroškov:  
Za izvedbo koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnicam na območju  ter koordinacijo projekta 
Kamra (za naloge regijske redakcije) je predvideno 1 FTE bibliotekarja 37. plačnega razreda 
javnega uslužbenca, regres, premije, prehrana in prevoz na delo. 
 
Stroški digitalizacije: 2.250,00 € (podrobnejše specifikacije stroškov so navedene v prilogi 8) 

Stroški nadaljevanja projekta »Moja ulica«: 15.000,00 € (podrobnejše specifikacije stroškov so 
navedene v prilogi 9) 

Potni stroški (projekt Kamra, delo na koordinaciji domoznanskih nalog OOK): 400,00 € 
 
Sodelovanje pri portalu Kamra: 8.376,00  
a.) Mesečno vzdrževanje: 132 € x 12 mesecev: 1.584,00 € 
b.) Stroški gostovanja: 66 € x 12 mesecev: 792,00 € 
c.) Materialni stroški B. Karun: 4.500,00 € 
d.) Stroški promocije: 1.500,00 € 
K točkama c. in d.: Prijavljamo dodatna sredstva za koordinacijo in vodenje poslovanja Kamre 
zaradi formalne razpustitve Konzorcija Kamra, ki začne veljati 1.1.2011. Prijavljamo stroške 
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koordinacije in razvoja portala, vodenja projektov, promocije, izobraževanja in sodelovanja z 
zunanjimi partnerji. 
 
4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Vpišite predvidene letne cilje ter obseg dejavnosti pri usmerjanju izločenega knjižničnega gradiva s svojega 
območja. 
 
Vsebina:  
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 
dogovorili o internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 
13., 14. in 15. člen Navodil NUK. 
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo v letu 2010 pripravili navodila za postopke 
usmerjanja izločenega knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije. 
 
 
Specifikacija stroškov znesek v EUR
 
Stroški dela      
Programski materialni stroški      
Stroški skupaj      
 
Specifikacija programskih materialnih stroškov znesek v EUR
-  Stroški  I. sklopa       
           
           
           
-  Stroški II. sklopa      
           
           
           
 
Obrazložitev izračuna stroškov:       
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Navodilo 
Knjižnica mora v programu posebnih nalog načrtovati vse naloge in ob tem upoštevati določbe 
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK), Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08)  in Pravilnika o 
osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03) ter usmeritve nacionalne kulturne 
politike, kot izhajajo iz Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, 
št. 35/08).  
 
Knjižnica naj v programu prednostno načrtuje vsebine, ki lahko pozitivno vplivajo na razvoj 
knjižnične dejavnosti  ter tiste, ki bodo pripomogle k nadaljnjemu razvoju in delovanju regijskega 
knjižničnega portala (Kamra). 
 
Prosimo vas za realno načrtovanje z upoštevanjem nekoliko nižjih finančnih izhodišč (852.918,00 
EUR) ter temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo proračuna za leto 2011 iz 
proračunskega priročnika, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.  
 
 
Izhodišča, na katerih naj temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev 
 
a) Skupni stroški dela oziroma stroški za plače, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo 
zaposlenih na območnih nalogah, se lahko načrtujejo v delovnih urah ali v številu zaposlenih 
(slednje le v primeru, če ima knjižnica sprejeto sistemizacijo za ustrezna delovna mesta za izvajanje 
nalog OOK), največ v ekvivalentu 1,5 - 2,00 bibliotekarja* (če glede na program predlagatelj 
načrtuje manjši obseg stroškov dela ali zaposlitev, lahko poveča možni obseg nakupa gradiva za 1. 
nalogo); 
 
b) Knjižnica načrtuje obseg nakupa gradiva za zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in informacij v odvisnosti od predvidenega dotoka obveznega izvoda in 
določb Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah. Nakup, ki se nanaša na povečan in zahtevnejši 
izbor gradiva,  lahko knjižnica načrtuje v višini največ 1.000 enot po povprečni ceni največ 23 EUR 
ali  tako določena sredstva ali del teh sredstev načrtuje za nakup podatkovnih zbirk. Predlagatelj pri 
nakupu gradiva za potrebe območne funkcije ne sme uporabiti sredstev za nakup gradiva, ki jih bo 
prejel od ministrstva na podlagi javnega ciljnega razpisa za sofinanciranje nakupa knjižničnega 
gradiva v splošnih knjižnicah (JPR-NKG-2011); 
 
c) Programski materialni stroški za digitalizacijo se lahko nanašajo na:   
- Stroške digitalizacije domoznanskega gradiva, ki jo knjižnica izvaja v sodelovanju z NUK ali vsaj 
eno knjižnico ali drugo institucijo s področja kulture, in lahko vključujejo tudi stroške dela zunanjih 
izvajalcev. Predlagatelj mora pri načrtovanju digitalizacije upoštevati veljavna strokovna  izhodišča 
(Smernice za digitalizacijo knjižničnega gradiva, dostopno na: 
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/aktualno/2010/smernice
_za_digitalizacijo_koncna_TL_ZK_MS.pdf), zagotoviti, da se digitalizacija vsebin ne bo podvajala 
in da bodo vsa, v okviru tega poziva  digitalizirana gradiva, dostopna preko skupnega regijskega 
knjižničnega portala ali d-Lib.si; 

                                                 
* Kljub določbam Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. št. 88/03) namenska sredstva za območne knjižnice še 
vedno ne omogočajo financiranje treh zaposlitev. 
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- Skupne stroške, ki nastajajo za  gostovanje, vzdrževanje in nadgradnjo regijskega knjižničnega 
portala (Kamra).  Zaželeno je, da  v skladu z  2. ukrepom 3. cilja nacionalnega programa za kulturo 
na področju knjižnične dejavnosti, ki določa, da bo v okviru razpoložljivih sredstev zagotovljena 
podpora  razvoju digitalizacije, predvsem lokalnih in regionalnih e-vsebin (domoznanskih zbirk in 
domoznanskega gradiva) in informacijskega portala za dostop do teh vsebin, sredstva za  
gostovanje, vzdrževanje in nadgradnjo ter upravljanje in promocijo skupnega regijskega 
knjižničnega portala Kamra načrtuje območna knjižnica, ki je predsedujoča Konzorciju Kamra; 
 
d) Programski materialni stroški drugih programskih vsebin se lahko nanašajo le na tiste vsebine, ki 
jih območna knjižnica koordinira, vodi in/ali izvaja skupaj z drugimi knjižnicami območja za 
celotno območje.  Kljub predvidenim finančnim postavkam v Zakonu o knjižničarstvu, namenska 
sredstva ne zadoščajo za financiranje posebnih nalog območnih knjižnic v polnem obsegu, zato ne 
bo mogoče financirati stroškov nakupa računalniške opreme, izobraževanja za uporabo sistema 
COBISS, najemnin prostorov za hrambo knjižničnega gradiva, raznih ekskurzij in obiskov knjižnih 
sejmov; 
 
 
e) Drugi programski materialni stroški morajo biti natančno specificirani glede na eno od štirih 
območnih nalog v skladu z navodili v nadaljevanju. 
 
 
 
SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA 
 
Območne knjižnice za potrebe izvajanja posebnih nalog NE načrtujejo splošnih stroškov 
delovanja. 
 
 
 
PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI 
 
1. Programski materialni stroški se načrtujejo samo za programsko vsebino ali del programske 
vsebine, ki se financira ali sofinancira iz državnega proračuna. Programski materialni stroški so 
stroški, ki so neposredno vezani na izvedbo programskih vsebin oziroma delov programskih vsebin. 
Stroški posamezne programske vsebine morajo biti razvidni iz specifikacije stroškov na obrazcu, ki 
je sestavni del neposrednega poziva. Knjižnica  načrtuje izvajanje programa tako, da sredstva za 
programske materialne stroške prikaže v dveh sklopih  (I. in II. sklop).  Knjižnica tudi predlaga 
razmerje med sklopoma in njuno razdelitev na dele oziroma programske vsebine. 
 
a) Upravičeni stroški I. sklopa so programski materialni stroški, ki nastanejo kot posledica dela 
zaposlenih pri izvajanju posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic v okviru knjižnične 
dejavnosti, ki je javna služba, in vključuje npr. naslednje programske vsebine: 
- strokovno pomoč knjižnicam območja, 
- koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva, 
- usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja. 
 
Stroški I. sklopa se določijo kot normirana osnova. Pri tem se upošteva: 

- število zaposlenih za izvajanje posebnih nalog,  
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- ocenjena višina pripadajočih sredstev na programsko vsebino, ki se določi na podlagi 
zbirnih podatkov o realizaciji v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivega obsega 
sredstev v proračunu. 

Upravičeni stroški I. sklopa morajo biti razvidni iz specifikacije stroškov na obrazcu, ki je sestavni 
del neposrednega poziva. 
 
b) Upravičeni stroški II. sklopa so variabilni programski stroški, ki nastanejo pri izvajanju 
programskih vsebin posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic v okviru knjižnične dejavnosti, ki 
je javna služba. Odvisni so od obsega oziroma količine načrtovanih aktivnosti za izvajanje 
programskih vsebin in vključujejo npr. naslednje programske dele:  

- nakup gradiva in informacijskih virov za zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in informacij, 

- digitalizacijo knjižničnega gradiva. 
Upravičeni stroški II. sklopa morajo biti razvidni iz specifikacije stroškov na obrazcu, ki je sestavni 
del neposrednega poziva. 
 
2. Strokovna komisija presoja program v celoti, finančni načrt pa samo v delu, ki ga financira 
ministrstvo, in predlaga obseg financiranja programskih materialnih stroškov s strani ministrstva, in 
sicer ločeno za I. in II. sklop.  
 
Pri določanju višine sredstev se za I. sklop upoštevajo normirana osnova, zbirni podatki o realizaciji 
v preteklih letih in razpoložljivi obseg sredstev v proračunu. 
 
Pri določanju višine sredstev se za II.  sklop upošteva  obseg in kakovost načrtovanega programa, 
vključno s posamičnimi programskimi deli, zahteve neposrednega poziva in razpoložljiva sredstva 
ministrstva. Pri tem strokovna komisija izhaja predvsem iz pregleda specifikacije, upravičenosti 
vsebin, medsebojne primerjave stroškov, upravičenosti načrtovanih stroškov, višine razpoložljivih 
sredstev ter utečene prakse financiranja.  
 
Strokovna komisija opravi strokovno presojo predlaganega programa in ga opredeli  kot ustreznega, 
kakovostnega ali zelo kakovostnega, kar tudi utemelji. 
 
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za financiranje vseh prijavljenih vsebin, se 
financirajo vsebine, ki so po mnenju strokovne komisije glede na prioritete nujne oziroma jih je 
strokovna komisija opredelila kot boljše. 

 



Priloga 1 
 
Gostovanje dostopa na daljavo za potrebe OOK 
 

Center za razvoj knjižnic                                                 
 
 
Spoštovani! 
 
na podlagi sestanka v NUKu, 21. 10. 2011 (prisotni Milena Bon, Srečko Bončina, Janez 
Groznik, Zoran Krstulović, Aleš Klemen in Miha Žitko) vas obveščamo, da smo se dogovorili, 
da bi gostovanje dostopa na daljavo prevzel NUK. Odločitev smo sprejeli na podlagi spodnjih 
ugotovitev. 
 
Storitev oddaljenega dostopa omogoča članom knjižnic časovno in prostorsko neomejen 
dostop do licenčnih virov, ki jih knjižnice nabavljajo za potrebe svojih uporabnikov. Sama 
storitev zahteva prijavo uporabnikov, ki poteka preko zbirk članov v COBISS/Izposoji. Storitev 
tako omogoča na enem mestu upravljanje prijav  na oddaljen dostop do različnih zbirk za 
člane različnih knjižnic.   
 
NUK ima na Leskoškovi 12 primerno infrastrukturo za zagotavljanje 24/7 dostopa do 
oddaljenih vsebin. Celoten sistem ima redundančno infrastrukturo v primeru izpada strojne 
opreme ter s pogodbami zagotovljeno asistenco zunanjega izvajalca z odzivnim časom 30 
minut. NUK ima za nadzor informacijskega sistema zaposlena 2,5 EPZ. NUK ima že dolgoletne 
izkušnje z gostovanjem oddaljenega dostopa za Ljubljansko univerzo. NUK bo zagotovil 
zmogljiv virtualni strežnik v ločen omrežju, varovan z požarnim zidom, na katerem bo tekla 
aplikacija EZproxy. Zagotovili bodo IP naslovni prostor za vse sodelujoče knjižnice ter 
statistike z aplikacijo Sawmill, ki jo že imajo. Sistemskim administratorjem območnosti bo 
zagotovljen dostop do strežnika za izdelavo statistik. Licenco za Ezproxy bo prispevala 
Mestna knjižnica Ljubljana. Gospod Groznik ocenjuje, da bo gostovanje na njihovem 
strežniku stalo cca 300€ na mesec za vse območne knjižnice. Območna knjižnica bi tako na 
leto za gostovanje aplikacije na NUKovem strežniku plačala cca 360€. Sredstva bi bilo 
potrebno planirati že za program dela OOK 2011. 
 
Ocenili smo, da v nasprotju z NUKom območne knjižnice nimajo tako dobro razvite, 
kadrovsko in pogodbeno podprte infrastrukture, zato ne bi bili zmožni zagotavljati iste ravni 
storitve. Cenovno bi bilo gostovanje na strežnikih OOKjev  različno (glede na kupljeno 
infrastrukturo, programsko opremo, režijske stroške, kadrovsko podprtost), poleg tega bi 
morali OOKji, ki so EZproxy liceno kupili po letu 2008, le to letno obnavljati. Za OOKje, ki so 
licenco kupili pred 2008 pa ni izključeno niti, da se bodo licenčni pogoji spremenili.  
 
Za vzpostavitev storitve za člane splošnih knjižnic bo potrebno pridobiti, IP številke 
računalnikov v splošnih knjižnicah. Te pripravijo knjižnice. Pridobiti bo potrebno parametre 
za potrebe prijav članov preko SIP2 protokola. Te podatke bo poizkušal pridobiti NUK, 
verjetno bo potrebno pisno dovoljenje knjižnic, ki se bo posredovalo na IZUM. Za vire, ki so 
nabavljeni preko konzorcija COSEC, bo NUK registriral IPje strežnika za oddaljen dostop. 
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Na strani ponudnikov virov pa je potrebna registracija IP-jev strežnika za oddaljen dostop in 
pridobivanje konfiguracij za vire itn.  
 
Dela in naloge pri upravljanju strežnika za oddaljen dostop: 
-  dnevno spremljanje in preverjanje delovanja in intervencije ob izpadih, 
-  spremljanje novosti in sprememb v programski opremi ter aktivacija sprememb in 
popravkov, 
-  spremljanje novosti in sprememb pri ponudnikih podatkovnih zbirk,  
-  dodajanje in konfiguracija novih virov in popravki  obstoječih:  
-  upravljanje IP-jev   
-   posredovanje novih ali spremenjenih IPjev ponudnikom informacijskih virov. 
-   izdelava statistike uporabe virov preko oddaljenega dostopa  
-   konfiguracije orodja za statistične analize.  
 

Pripravili: Miha Žitko, Aleš Klemen, Srečko Bončina 
 
 
Za postavitev oddaljenega dostopa bi izkoristili enega od dodatno dodeljenih naslovnih 
prostorov za NUK s strani ARNESa. Zaradi konfiguracije omrežja je potrebno zagotoviti 
dodatni požarni zid, saj na trenutno uporabljani požarni zid ne moremo priključiti ločenega 
naslovnega prostora.  V kalkulacijo je potrebno všteti vsaj 1 fizični strežnik za požarni zid in 
stroške za potrebne vire na že postavljeni virtualizacijski platformi VMWARE v NUK.   
 
Nujni stroški za vzpostavitev servisa: 
strežnik  1 procesorski z 8 GB pomnilnika in 2 x 150 Gb diski za požarni zid  3.500  
Stroški vključitve oddaljenega dostopa v virtualnem okolju (delež licence, HW viri) 2.000  
Mrežno stikalo   GBit 12 vratno                      800  
Postavitev strežnikov, konfiguracija OS in omrežja (40 ur a 70 eur)   2.800  
Stroški licenc                                                 150  
Skupaj stroški vzpostavitve                          9.250 EUR 
 
 
Stroški elektrike, sistemskega administriranja strežnikov, vzdrževanja strežnikov  in 
vzdrževanja omrežja znašajo  300 EUR/mesec za 10 OOK. 
 

Pripravil:Janez Groznik 
 
 
Ljubljana, 22. 10. 2010 



Priloga 2 
 
Priročnik primerov dobre prakse storitev za uporabnike s posebnimi potrebami 
 
Cilji:  
pregled, primerjava in evalvacija primernosti mednarodnih smernic in dobrih praks za delo z 
uporabniki s posebnimi potrebami za potrebe (e-)storitev za uporabnike s posebnimi 
potrebami v splošnih knjižnicah osrednjeslovenske regije 
 
Opis:  
Priročnik primerov dobre prakse storitev za uporabnike s posebnimi potrebami je osrednji 
projekt programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011. Namen 
priročnika je pripraviti pregled obstoječih dobrih praks v slovenskih in tujih knjižnicah, 
predvsem splošnih. Pripravljena bo podrobna predstavitev in ovrednotenje najprimernejših 
storitev in dobrih praks, ki bi jih uvedli v dejavnosti splošnih knjižnic osrednjeslovenske 
regije. Posebno pozornost bomo namenili storitvam v digitalnem okolju. Dokument bo 
vseboval tudi predlog uvajanja tovrstnih storitev v obliki strateških ciljev.  
Pripravljen bo v elektronski obliki. 
V nadaljnji fazi bo ponujen v uporabo tudi ostalim slovenskim knjižnicam. 
 
Trajanje izdelave priročnika: januar – december 2011 
 
Izvajalci: priprava Služba za območnost MKL 
 
 
 
 
 
 
 



Priloga 3 
 
Naziv izobraževanja: Predstavitev študijskih krožkov Andragoškega centra Slovenije 
Študijski krožki so brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki 
potekajo nehierarhično in se zaključijo z akcijo. Odnosi v krožku so enakopravni, sproščeni in 
prijateljski. Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano. Pričneta in ženeta ga potreba in 
zanimanje posameznika, ki se po svojih močeh in volji dejavno vključuje v učenje in delo 
krožka. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Tako učenje je zahtevno, 
vendar daje udejstvovanju posameznika svobodo in smisel.   
Ob zaključku krožka osvojene novosti predstavijo v obliki predavanj, razstav, ekskurzij, 
literarnih večerov, izdaje brošur in celo rednih glasil, pripravijo gledališke in druge vrste 
predstav, s čimer odrazijo vsebino krožka in ustvarjalnost udeležencev ter prispevajo k 
razvoju svojega kraja. (vir: spletna stran Andragoškega centra RS, oktober 2010) 
 
Knjižničarji se bodo seznanili z novo obliko izobraževanja, ki bo prinesla nova sodelovanja 
med študijskimi krožki in splošnimi knjižnicami osrednjeslovenske regije.  
Z demokratično menjavo znanja, spretnosti in izkušenj se bo izpostavil sistem, ki bo 
spodbujal intelektualno rast, vzpostavljal in krepil vezi med ljudmi.  
 
Z vzpostavitvijo študijskih krožkov bodo rezultati dela dobili obliko na domoznanskem 
portalu Kamra.  
 
 
Trajanje izobraževanja: enodnevno izobraževanje 
 
Izvajalci izobraževanja: strokovnjaki na tem področju 
 
Okvirni stroški izobraževanja: brezplačna delavnica 



Priloga 4 
 
Naziv izobraževanja: Obdelava in priprava slikovnega gradiva za spletne portale 

Oblikovna zasnova spletnih strani še zdaleč ni najpomembnejša komponenta uspeha spletne 
predstavitve, pomembnejša je vsebina in vizualna predstavitev spletnega prostora.  V 
opazovanju informacij, postajajo spletni uporabniki, vse bolj zahtevni. Zaradi kvalitetnih 
vizualnih informacij, moramo knjižničarji temu slediti. 
 
Zato je izobraževanje knjižničarjev, ki se ukvarjajo v knjižnicah z urejanjem spletnih strani 
knjižnic in vnašanjem vsebin na portal Kamra ključnega pomena, da obvladajo pripravo in 
obdelavo slikovnega gradiva.  Na delavnici bodo knjižničarji odkrivali osnovne korake v 
fotografiji, pridobili napotke za boljše obdelave slikovnega gradiva, kar jim bo v pomoč pri 
oblikovanju ter pripravah novih vsebin za spletne strani in domoznanski portal Kamra. 
 
 
Trajanje izobraževanja: enodnevno izobraževanje 

Izvajalci izobraževanja: strokovnjaki na področju fotografije 

Okvirni stroški izobraževanja: 800,00 € 

 
 
 
 
 
 



Priloga 5 
 
Naziv izobraževanja: Trajno ohranjanje digitalnih virov  

Trajno ohranjanje digitalnih virov ali po angleško "digital preservation" je temeljna skrb vseh 
organizacij, ki upravljajo z vedno večjim številom digitalnih vsebin. Medtem, ko se v 

knjižnicah soočamo  z vprašanjem trajnega ohranjanja digitalnih publikacij, skušajo arhivisti 

rešiti vprašanje vrednotenja, prevzemanja in dostopnosti digitalnega arhivskega gradiva, 
vključno z njegovo verodostojnostjo v digitalnem okolju. S temi in podobnimi nalogami se 
ukvarjajo tudi druge raziskovalne organizacije in zavodi, ki morajo zajemati in ohraniti za 
prihodnost različne digitalne podatke oziroma multimedijske vsebine. Ne glede na strokovno 

področje, naj gre za arhivistiko, knjižničarstvo ali druge informacijske vede, so nekatere 

rešitve zanimive za vse. (vir: http://www.dlib.si/todv/konferenca/okonferenci.aspx, oktober 
2010) 

Z izobraževanjem želimo razširiti znanje med knjižničarje osrednjeslovenske regije. V 

knjižnicah je vse več gradiva, predvsem domoznanske vsebine, ki zahteva drugačno 

obravnavo in s tem tudi drugačen način obdelave.  

 
 
Trajanje izobraževanja: enodnevno izobraževanje 

Izvajalci izobraževanja: strokovnjaki na področju trajnega ohranjanja digitalnih virov 

Okvirni stroški izobraževanja: 300,00 € 

 
 
 
 
 
 

http://www.dlib.si/todv/konferenca/okonferenci.aspx�


Priloga 6  
 
Natis promocijske publikacije “Mreža knjižnic osrednjeslovenske regije” 
 
Namen prenovljene izdaje publikacije »Mreža knjižnic osrednjeslovenske regije« je 
informirati širšo in strokovno javnost o dejavnosti splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije. 
 
Prejšnja izdaja, iz leta 2008, zahteva prenovo podatkov in nadgraditev z fotografskimi 
elementi ter dodatnimi informacijami.  
 
Nastal bo tudi promocijski film (obrazloženo v prilogi 7), ki bo v 1.000 izvodih na DVD nosilcih 
priložen brošuri. 
 
10.000 izvodov za 9 knjižnic regije 
 
Finančna konstrukcija 
 

• oblikovanje: 300,00 € 
• predračun za tiskanje brošure: 2.000,00 € 

 
Skupaj: 2.300,00 € 
 



Priloga 7 
 
Promocijski film splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije 
 
Namen predstavitvenega filma o splošnih knjižnicah osrednjeslovenske regije je informirati 
širšo in strokovno javnost o dejavnosti splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije in njihovem 
pomenu v okolju. 
 
V lanskem letu smo pripravili brošuro, ki nam je postala navdih, da bi tiskani prostor prenesli 
v digitalno obliko ter na pomembno dejavnost knjižnic opozorili javnost preko lokalnih tv-
postaj in z dokumentarnimi filmi nastopili na RTV Slovenija.  
 
Promocijski film bo v 1.000 izvodih na DVD nosilcih priložen brošuri »Mreža knjižnic 
osrednjeslovenske regije« (obrazloženo v prilogi 6). 
 
Finančna ocena 
Stroški priprave dokumentarnega filma v sodelovanju z zunanjimi partnerji: 

• Priprava, pisanje scenarija 
• Snemanje filma, montaža 
• Oblikovanje za film, logotipi, izdelava animacij za grafike, video animacije 
• Izdelava 1.000 DVD-jev (za potrebe devetih splošnih knjižnic regije) 

 
6.100, 00 € 

 



Priloga 8 
 
Naziv izvedbe digitalizacije: Digitalizacija sklopa humorističnih časnikov konca 19. stoletja 
in z začetka 20. stoletja  
 
V letu 2007 je Knjižnica Otona Župančiča izvedla projekt digitalizacije Kronike slovenskih 
mest. V njej so podani strokovni prispevki o predvsem novejši zgodovini in prispevki o 
najpomembnejših mejnikih življenja v večjih slovenskih mest. Omenjene kronike so med 
najpomembnejšimi pričevalci zgodovine Slovenije v obdobju med obema vojnama, ko je 
doživljala svoje največje arhitekturne, kulturne, politične in socialne spremembe. Ravno tako 
smo v okviru programa območnosti ta projekt v letu 2008 in 2009 nadgradili z digitalizacijo 
občinskih glasil občin osrednjeslovenske regije. Zajeli smo obdobje od zgodnjih petdesetih let 
do danes, kar predstavlja širok pregled občinskih delovanj na ravni lokalne samouprave, sam 
proces spreminjanja demokratične družbe, kakor tudi proces intenzivnega ekonomsko-
gospodarskega napredka. V letu 2010 smo digitalizirali še Letopis Matice slovenske, ki je bil 
prvi slovenski periodični znanstveni zbornik, ki je izhajal v Ljubljani. Tako smo zaokrožili sklop 
zgodovinskega pogleda na razvoj osrednjeslovenske regije od druge polovice 19. stoletja do 
obdobja konca avstro-ogrske monarhije in začetka prve svetovne vojne. 
 
Z letošnjo digitalizacijo želimo nagovoriti tudi mlajšo populacijo, s humorističnim časniki, kjer 
so bogate ilustracije in zanimivi prispevki z humorističnimi nagovori: 

• JURI s pušo : dolgočasen list - za lahone, nemškutarje i druge nerodne ljudi : strela 
udri iz višine - izdajalca domovine! : zabavlja zadnjo nedeljo vsacega meseca (1869-
1870) 

• PAVLIHA : zabavljivo-šaljiv list (1870) 
• SRŠENI : humoristično-satiričen list (1871) 
• ŠKRAT : zabavno-zbadljiv in šaljiv list (1883-1885) 
• JURIJ s pušo : časopis za šalo in satiro (1884-1886) 
• ROGAČ : ilustrovan zabavni list (1886-1888) 
• BRUS (1889-1891) 
• BRIVEC : brije trikrat na mesec (1891-1902) 
• PAVLIHA : humoristični list (1892-1894) 
• MORSKI vovk (1902) 
• JEŽ : polmesečnik za šalo in satiro (1902-1909) 
• GOLJ'FIVA kača (1905) 
• OSA : politično-satirični tednik (1905-1906) 
• PALČEK : list za razvedrilo (1911) 
• BODEČA neža : zabavno-humoristična nedeljska priloga "Dnevu" (1914) 
• KURENT (1918-1919) 
• HOO-rrruk.!! : list za plebiscitno zabavo (1920) 
• SATURA (1925) 
• CIK-cak : list za razvedrilo in zabavo (1939) 

Digitalizacija teh časnikov bi prinesla dostop do gradiva za raziskovanje literarnih objav, 
zapisov o takratnem pogledu na prvo svetovno vojno. S tem bi pričeli postavljati okvirje za 
zgodbe in se tako še bolj aktivno vključili v pripravo nacionalnega projekta vseh območnih 
knjižnic o prvi svetovni vojni.  



Ciljna publika: 
 
Digitalna zbirka je namenjena uporabnikom knjižnic osrednjeslovenske regije, prebivalcem 
občin osrednje Slovenije, strokovni javnosti, kakor tudi vsej zainteresirani javnosti. 
 
Okvirni stroški digitalizacije: 

• digitalizacija 4.500 strani gradiva formata A4 in A3  
• zunanji izvajalec (stroški objave vsebine projekta: vnos metapodatkov, priprava 

opisov in komentarjev, uredniško delo) 
• promocijski izdelki 

 
 
 2.250, 00 € 

 
 



Priloga 9 

Nadaljevanje projekta: »Moja ulica« 
 
Del uličnega dogajanja in življenja želimo zajeti v zgodbo, ki bo ostala kot trajen zapis in 
delček mozaika v domoznanskem bogastvu. Z uresničitvijo projekta Moja ulica želimo 
ustvariti nov cikel povezovanja med knjižnico in društvi, muzeji, s prebivalci, ki so življenjsko 
vpeti v ta del kraja. Uporabnikom knjižnice bomo na virtualen način omogočali predstavitve 
ulic, krajev v novi podobi z več različnih zornih kotov.  
Projekt Moja ulica želimo nadgraditi z raziskovanjem ljudi z ulic, tako posameznikov kakor 
tudi večjih skupin kot so npr. organizirane skupine ljudi, ki jih povezuje skupni cilj (društva, 
šport, domača obrt…) 
 
 
Pričakovani učinki: 
Takšne zgodbe bodo nadaljevanja cikla izobraževanja lokalne skupnosti in osrednjeslovenske 
regije ter slovenske javnosti. Knjižnice bomo z digitalnimi zbirkami ohranjale kulturno 
dediščino krajev, ljudi, običajev ter domoznansko dejavnost kot eno izmed pomembnejših 
dejavnosti v knjižnici.  
 
Časovna izvedba projekta: 
januar – decembra 2011 
 
Partnerji: 
Splošne knjižnice osrednjeslovenske regije  
Zunanji partnerji                                                                                        
 
Predvideni uporabniki:  
obiskovalci knjižnic, občani mest, krajev, učenci in dijaki ljubljanskih šol in šol iz osrednje 
Slovenije. 
 
Oblike predstavitve projekta javnosti: 
digitalne zbirke na Kamri, predstavitve v knjižnicah 
 
 
 
 



Finančna ocena: 
Stroški digitalizacije:  

• uporabljena oprema za digitalizacijo, kupljena iz sredstev OOK 
 

Stroški digitalizacije po knjižnicah: 
• digitalizacija fotografij, slikovnega gradiva 
• besedil 
• snemanje kratkih domoznanskih dokumentarnih filmov 
• 3D skeniranje 
• morebitni avtorski honorarji zunanjih sodelavcev na projektu 
• promocijska gradiva, oblikovanje gradiva itd.  

 
Knjižnice bodo še izbrale nov ulični prostor, kraj ali skupino ljudi, ki jih bodo predstavljale, 
raziskovale in na podlagi tega tudi pridobivale gradivo, ki se bo digitaliziralo, zato trenutno še 
ne moremo natančno oceniti celotne finančne strukture. 
 
 

15.000, 00 € 
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