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1 UVOD  

 
Mestna knjižnica Ljubljana uspešno vstopa v peto leto združenega delovanja svojih knjižnic, 
saj je v prvih tednih novega leta dokončala in sprejela novi Strateški načrt za obdobje med 
letoma 2013 in 2016. Ta se odziva na trenutne družbene in gospodarske razmere, ki 
odločilno oblikujejo naše načrte za prihodnost, a nič manj na najnovejše razvojne trende v 
knjižničarstvu ter na ugotovljene potrebe uporabnikov MKL. MKL vse bolje spoznava svoje 
uporabnike, saj smo v preteklem letu naredili natančne analize vseh mikro okolij, v katerih 
poslujejo naše knjižnice. Tako bomo lahko precej bolje ocenjevali njihove potrebe in jim 
prilagajali gradnjo knjižničnih zbirk in razvoj storitev knjižnice. S tem MKL vzpostavlja še en 
vidik poenotenja dejavnosti , ki se izraža kot enotnost v različnosti: vsaki družbeni sredini, 
kjer deluje knjižnica, namreč pripadajo ne le enoten sistem vodenja različnih delovnih 
procesov in postopkov pri posredovanju gradiva in informacij, ampak tudi kulturi okolja 
prilagojene storitve. 
Tako kot vsako leto se zavedamo, da bo ostal neizpeljan marsikateri načrt v zvezi s 
posodabljanjem in obnovo prostorov naših knjižnic, vendar bomo zagotovo vsaj nekatere 
med njimi realizirali. Modernizacija prostorov za kvalitetnejše oblikovanje zbirk, izvajanje 
informacijskih storitev, izobraževalnih aktivnosti in prireditev za vse prebivalce, vzpostavitev 
fizičnega prostora knjižnice kot tretjega prostora za druženje, uveljavitev koncepta knjižnice 
za družine, povečano zadovoljstvo članov in lažja uporaba knjižnice so cilji, ki jih želimo s 
prenovami doseči. Posebno pozornost bomo posvetili prenovi Knjižnice Šentvid ter ureditvi 
računalniških učilnic v Knjižnici dr. Franceta Škerla in Knjižnici Fužine. Slednje je zelo 
pomembno zaradi širjenja naših izobraževalnih storitev na področju računalniške pismenosti, 
zlasti za starejše uporabnike. V Knjižnici Otona Župančiča bomo poskušali zagotoviti dodatni 
prostor za študij, ki je v tem okolju nujno potreben, saj nas obiskujejo številni študentje in 
raziskovalci. Tako kot vsako leto bomo potrebovali dodatno knjižnično opremo zaradi 
uvajanja enotnih postavitev gradiva ter seveda pripadajočo strojno in programsko opremo. 
Predvidevamo zamenjavo 40 zastarelih računalnikov, nekaj večjih tiskalnikov, kupili pa bomo 
tudi nove elektronske bralnike za vključitev MKL v testiranje nastajajočega sistema za 
izposojo e-knjig. 
V MKL smo razvili kadrovsko močan razvojni oddelek, ki usmerja razvoj knjižnice ter 
spremlja njeno delovanje, skrbi za odlično delovanje informacijskih sistemov, v katerih 
posluje knjižnica ter izvaja in koordinira območne funkcije v regiji. Pri tem lahko računa na 
kadrovsko podporo vseh enot, služb in oddelkov MKL, ki pri razvoju knjižnice sodelujejo tako 
s prispevanjem inovativnih idej kot aktivnim delovanjem v projektnih skupinah in pri pripravi 
različnih strokovnih in pravno-organizacijskih dokumentov, ki jih knjižnica potrebuje za svoj 
razvoj. 
V letu 2013 bodo letni cilji in poudarki dejavnosti MKL usmerjeni na različna vsebinska 
področja, kjer se bodo odražali tako pri rednem delu kot pri izvedbi posebnih projektov. Za 
delovni presežek, ki bo označeval leto 2013 kot še eno uspešno leto, si želimo doseči 
odlične rezultate na naslednjih področjih: 
 
- Izgradnja obsežne, pestre in aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne 

občine Ljubljana in širšega območja. Zaradi obsežnega znižanja javnih sredstev za 
nakup novega gradiva bo izbor ustreznega gradiva še bolj odločilnega pomena kot sicer. 
Število novih enot bomo zmanjšali, število naslovov pa bomo poskušali ohraniti na 
dosedanjem nivoju (če bo obseg letne knjižne produkcije v Sloveniji to omogočal). Z 
nakupom bomo zagotovili vsebinsko aktualnost in učinkovito izrabo knjižničnega gradiva. 
Zagotovili bomo kakovostne informacije o zbirki s kakovostno strokovno obdelavo 
gradiva. Dopolnjevali bomo tudi gradivo in informacije o lokalni skupnosti in s tem 
ohranjali lokalno dediščino ter zbirko obveznega izvoda in tujih podatkovnih zbirk v okviru 
zbirke območne knjižnice. V letu 2013 načrtujemo tudi testiranje in morda začetek 
izposoje e-knjig preko nove skupne platforme zunanjega izvajalca. 
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- Oblikovanje kvalitetnih knjižničnih storitev, kulturnega programa, vseživljenjskega 
izobraževanja, izvedba sodobnih oblik informiranja in promocije knjižnice. Z 
uvajanjem novih knjižničnih storitev, zlasti spletnih, širitvijo izobraževalnih dejavnosti in 
razvojem novih bralnih projektov bomo skrbeli za sedanje in bodoče člane MKL. V 
naslednjem strateškem obdobju bo MKL krepila vlogo knjižnice kot prostora za 
neformalno učenje in študij, zato bomo prioritetno razvijali učno in izobraževalno 
ponudbo, ki bo spodbujala razvoj manj dosegljivih, a v vsakdanjem življenju ljudi zelo 
uporabnih znanj in spretnosti, pa tudi socialno vključenost ter medgeneracijsko in 
medkulturno sodelovanje. Poudarek bo na usposabljanju uporabnikov za samostojno 
uporabo različnih znanj in naprednih informacijskih tehnologij. Vzpostavili bomo novo 
spletno stran kot osrednjo informacijsko točko MKL in učinkovito orodje za komunikacijo z 
uporabniki. MKL bo razvijala tudi kontakte z družabnimi omrežji. Dokončno bomo 
vzpostavili mestno kartico Urbana kot člansko izkaznico in kot plačilno sredstvo za 
uporabniške storitve MKL. Inovirali bomo posebne programe Pionirske kot centra za 
promocijo mladinske književnosti in dejavnosti za otroke in mladino, prenovili dejavnost 
Potujoče knjižnice, s katere nadgradnjo bomo popestrili projekte MKL in razširili mrežo, 
Slovansko knjižnico bomo v tem letu usmerili v zgodovino obeh svetovnih vojn, tematske 
razstave o Ljubljani in digitalizacijo, Trubarjeva hiša literature pa bo kot center za 
promocijo kvalitetne knjige, branja in kritične misli eden naših najprodornejših oddelkov. 
Razvili bomo nov poletni program za otroke, sodelovali pri začetku projekta Emona 2000 
in pri obletnici Kinodvora ter razširjali naše paradne projekte Ciciuhec, Poletavci, 
Ljubljanske zgodbe in Mesto bere.  
 

- Ohranitev naših bralcev ter ravni izposoje in obiska. V letu 2013 pričakujemo 
podobno število aktivnih članov kot leta 2012, to je okrog 85.000, kar pomeni rast 0,5%. 
Na ravni prebivalstva MOL in občin, kjer deluje MKL, bo to pomenilo 25,6% včlanjenega 
prebivalstva. V letu 2013 lahko pričakujemo, da bo knjižnico obiskalo okrog 1.650.000 
obiskovalcev (fizični obisk), kar pomeni glede na primerjalno analizo preteklega obdobja 
0,3% rast. Predvidevamo, da bo vsak član povprečno 20-krat obiskal MKL. Od leta 2011 
dosega virtualni obisk okrog 40% fizičnega obiska zaradi izposoje na dom. V letu 2013 
predvidevamo rast tudi na tem področju, virtualni obisk lahko doseže 46% fizičnega 
obiska. Predvidevamo, da si bodo naši uporabniki izposodili okrog 4.900.000 enot 
gradiva, kar pomeni 0,5% rast glede na preteklo obdobje, morda tudi zaradi razširjene 
izposoje nosilcev, kot so bralniki e-knjig. Predvidevamo, da si bo vsak član izposodil 60 
enot gradiva. MKL bo začela spremljati tudi obseg informacijskega dela s pomočjo 
posebne računalniške aplikacije, ki smo jo prav za ta namen razvili sami. 
 

- MKL bo s prireditvami omogočala uporabnikom kakovostno preživljanje prostega 
časa ter celovit dostop do kulturnih dogodkov in vsebin, ki jih pojmujemo kot del 
sodobne urbane kulture. Želimo postati eden izmed pomembnejših ponudnikov 
tovrstnih vsebin v Ljubljani. S književnimi prireditvami (predstavitve knjig, literarna 
srečanja, pravljične in bralne ure, knjižne razstave, literarni dogodki, ustvarjalne in 
izobraževalne delavnice itd.) želimo spodbujati bralno kulturo, omogočiti dostop do 
informacij o avtorjih, knjigah in novih vsebinah, olajšati samostojno uporabo knjižničnega 
gradiva ter krepiti ustvarjalnost naših uporabnikov.  

 
- MKL bo omogočala in zagotavljala 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, spodbujali samoizobraževanje in uporabo gradiv 
knjižnice. Krepili bomo vlogo knjižnice kot prostora za učenje in študij ter razvijali učne 
aktivnosti v e-okolju. Uveljavili bomo Učni center MKL kot tretji center strokovnega 
usposabljanja za knjižničarje v Sloveniji (poleg NUK in IZUM).  
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- MKL bo s sodelovanjem v različnih projektih nadgrajevala obstoječe in razvijala 

nove storitve za uporabnike. Knjižnica se bo pri projektih povezovala v partnerstva z 
drugimi knjižnicami, kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami, lokalno upravo, z 
ustanovami s področja prostovoljstva, z nevladnimi ustanovami in z lokalnim 
gospodarstvom. V letu 2013 bomo v MKL izvedli 59 projektov za različne ciljne skupine 
uporabnikov. 

 
Prepričani smo, da bomo tudi v sedanjih zaostrenih družbenih razmerah naše poslanstvo 
udejanjili z izvedbo programa v čim večjem obsegu, saj je tako kot vse doslej zasnovan na 
znanju naših zaposlenih in ne le na dodatnih finančnih virih. Krizo vsekakor jemljemo kot 
izziv, saj je lahko knjižnica v času, ko se ekonomski vidik življenja večini ljudi kaže v 
zniževanju standarda, marsikomu pribežališče tako v socialnem kot tudi v kulturnem in 
izobraževalnem pomenu. Naša dejavnost je kot javna služba na dosegu vsakomur, saj je 
MKL s svojimi enotami dosegljiva v vseh delih Ljubljane, šestih primestnih občinah in na 
skoraj 50 postajališčih potujoče knjižnice. Za naše člane je uporaba gradiva in storitev 
brezplačna, prav tako udeležba na prireditvah in izobraževanjih in to nam prinaša številne 
potencialne prednosti pri umeščanju v kulturni in izobraževalni prostor. 
 
 
         mag. Jelka Gazvoda 
            direktorica 
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1.1 Pravne podlage 

 
Delovanje in razvoj Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) temelji na določilih Zakona o 
knjižničarstvu in podzakonskih aktov, ki jih ta zakon predpisuje ter na Standardih in 
priporočilih za splošne knjižnice 2005-2015, nacionalnih usmeritvah na področju 
knjižničarstva ter Strategiji razvoja kulture v MOL 2012-2015. 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 
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 in 20/11) 
5. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami) 
6. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) 

Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 
1. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/2004, 10/04, 23/05, 

35/05, 62/05, 75/05, 113/05, 21/06, 23/06, 32/06, 62/06, 131/06, 11/07, 33/07, 63/07, 
65/08, 69/08, 69/08, 74/09, 40/12) 

2. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10 in 18/11) 
3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06) 
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08) 
5. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08 in 3/09) 
8. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 39/96, 40/97, 82/99, 

102/00, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08) 
9.  Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 
 
Delovanje knjižnice urejajo tudi interni akti, npr.: 
1. Pravilnik o računovodstvu MKL, 2011  
2. Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL, 2009 
4. Pravilnik o poslovanju MKL, 2012 
5. Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, 2012 
6. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 
7. Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 
8. Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009  
9. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 
10. Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 
11. Pravilnik o oddaji javnih naročil malih vrednosti v MKL, 2008 
12. Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL, 2010 
13. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu 

(mobinga) ter za odpravo njegovih posledic, 2010 
14. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 
15. Sklep o videonadzoru knjižnic, 2011 
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16. Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, 2011 
17. Sklepi sej sveta MKL 
18. Sklepi sej strokovnega sveta MKL 
19. Sklepi sej strokovnega kolegija 

 

1.2 Funkcija knjižnice  

 
- MKL je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju 

MOL (280.607 prebivalcev) s petimi območnimi enotami in 17 krajevnimi knjižnicami. 
- Je splošna knjižnica, ki po pogodbi izvaja knjižnično dejavnost za sedem občin izven 

Mestne občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice 
in Velike Lašče (46.876 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (553.283 
prebivalcev), v kateri deluje poleg MKL še osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, 
Knjižnica Litija, Matična knjižnica Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode), 
za katere izvaja naloge območnosti: zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in informacij, strokovna pomoč knjižnicam na območju, koordinacija 
zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva in usmerjanje izločenega 
knjižničnega gradiva s svojega območja. 

- Izvaja naloge potujoče knjižnice (46 postajališč). 
- Izvaja naloge specialne knjižnice – Slovanska knjižnica – Center za domoznansko 

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

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

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

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

 

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 in tako zagotavljala boljšo 
dostopnost knjižničnih storitev, tudi s profesionalizacijo amaterskih krajevnih knjižnic v mreži 
MKL. 
Z izvajanjem nalog osrednje območne knjižnice bo spodbujala razvoj splošnih knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji ter sodelovanje med njimi. 
 
S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno, pestro  in aktualno knjižnično 
zbirko za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja. S kakovostno strokovno 
obdelavo gradiva bo nudila širok vir informacij o zbirki in omogočila njeno učinkovito 
uporabo.  
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala  gradivo in informacije o svoji lokalni 
skupnosti in s tem ohranjala lokalno dediščino. 
Še posebej bo oblikovala zbirko gradiva in informacij ter razvijala storitve za ranljive skupine 
prebivalstva (starejši, etnične skupine, brezposelni, socialno ogroženi, uporabniki s 
posebnimi potrebami). 
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Knjižnica bo nadgradila učinkovito poslovanje z uporabniki z možnostjo vračanja gradiva v 
drugi knjižnici, enotno vstopno info točko, storitvami za samostojno uporabo knjižnice ter 
uvajanjem novih tehnologij za avtomatizacijo procesov in enostavno komunikacijo z 
uporabniki. 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi 
izhodišči bo razvijala storitve, ki bodo relevantne za vse skupine prebivalcev in jih bodo ti 
potrebovali pri delu, učenju, raziskovanju, medgeneracijskem sodelovanju ali v prostem času 
kot navdih za lastno ustvarjalnost. 
Fizični prostor knjižnice bo postal ena od »storitev« knjižnice, ki ponuja kulturne, socialne in 
vseživljenjske priložnosti in nagovarja uporabnike k obisku in uporabi. 
Kot virtualna knjižnica bo omogočala dostop do določenih storitev kadarkoli – 24/7 in kjerkoli 
– dostop na daljavo. Spletna stran knjižnice bo postala osrednja informacijska točka za 
dostop do e-vsebin. Gradila bo podatkovne zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za 
promocijo lokalne zgodovine. 
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo spodbujala 
bralno kulturo. S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi za promocijo ustvarjalcev na 
nivoju mesta in države bo eden od aktivnih nosilcev kulturnega življenja v mestu, tudi z novo 
programsko shemo THL kot referenčnega prostora za književnost in knjigo. 
 
Knjižnica se bo vključevala v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov 
neformalnega  izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov. Ob podpori napredne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije bo razvijala različne oblike znanja za vse starostne 
in socialne skupine prebivalcev. 
 
Z novimi oblikami komunikacije z uporabniki (socialna omrežja, upravljanje odnosov z 
uporabniki ) si bo knjižnica prizadevala  za tesnejši in bolj dinamičen stik z uporabniki. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice 
prinaša okolju. Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi 
ustanovami ter aktivno sodelovala  z drugimi knjižnicami in ustanovami, povezanimi z 
bibliotekarsko in informacijsko stroko. Možnosti za razvoj bo iskala tudi v sodelovanju z 
domačimi in tujimi organizacijami prek vključevanja v partnerstva in sodelovanja v 
nacionalnih in mednarodnih projektih. 
 
Knjižnica bo imela razvito notranjo organizacijo in bo vzpostavila mehanizme za stalno 
izboljševanje delovnih procesov in razvijanje odličnosti. S spodbujanjem timskega dela, 
uvedbo sodobnih komunikacijskih poti in orodij ter uvajanjem sodobnih kadrovskih principov 
bo vpeljala trdno, a prožno organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost 
zaposlenih in njihov strokovni razvoj. Knjižnica bo z lastnim učnim centrom imela 
vzpostavljen sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja za delo v knjižnici in bo imela prek 
kompetenčnih centrov priložnost izmenjave znanj z drugimi slovenskimi knjižnicami. 
 
Z izgradnjo notranje kulture (družinam prijazna in trajnostno naravnana organizacija) bo 
utrdila pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 
 
Z novimi oblikami dejavnosti, kot sta trženje nekaterih storitev in založništvo, si bo 
prizadevala povečevati delež lastnih sredstev. 
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1.4 Letni cilji knjižnice 

 
Na področju strokovnega dela knjižnice: 
Program knjižnice zasleduje cilje, ki izhajajo iz strateških usmeritev novega Strateškega 
načrta MKL 2013-2016, h kateremu je dal soglasje Svet zavoda dne 13.11.2012.  
 
Najpomembnejši letni cilji so: 
- izpopolnjevanje knjižnične mreže, prenova in modernizacija prostorov in opreme, 
- preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov 

(oddelki za multimedijo, za mladostnike, za družine in prostori za študij), 
- pregled in analiza postajališč potujoče knjižnice s ciljem optimizacije njenega delovanja, 
- vzdrževanje obsežne,  pestre  in aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine 

Ljubljana in širšega območja, 
- izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva,tudi za posebne potrebe uporabnikov 

z oblikovanjem posebnih knjižničnih zbirk in virov, 
- uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v drugi knjižnici v mreži MKL 

in dostave gradiva proti plačilu (na dom, v službo), 
- delovanje spletne strani knjižnice kot osrednje informacijske točke za dostop do e-vsebin 

za različne starostne skupine (otroci, mladostniki, odrasli in starostniki), 
- aktivna prisotnost MKL na vseh aktualnih socialnih in promocijskih spletnih omrežjih, 
- razvoj in nadgradnja mestne kartice Urbana kot članske izkaznice in kot plačilnega 

sredstva za uporabniške storitve MKL, 
- storitve za ciljne skupine: družine, etnične skupnosti in ženske 45+ ter storitve, ki 

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

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

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

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

uporabnikov ter krepitev vključitve zaposlenih v procese izobraževanja uporabnikov, 
- uvedba modela stalnega strokovnega izpopolnjevanja (SSI) za zaposlene v knjižnici, 
- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih 

knjižnic, 
- predstavitev novosti MKL slovenskim knjižničarjem na  Dnevu novosti, 
- poudarek na oblikovanju prireditev in izobraževanj v lastni produkciji knjižnice, 
- obveščanje in prenos znanja med zaposlenimi prek rednih objav na intranetu, pisanja 

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

izdajanje serijske publikacije, dediščina za družine), 
- pregled in poenotenje delovnih procesov za bolj učinkovito poslovanje knjižnice, 
- vključevanje knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL, 
- sodelovanje pri programu praznovanja 90-letnice Kinodvora. 

V primerjavi z letom 2012 bomo v MKL v letu 2013 zaradi različnih razlogov opustili oziroma 
redefinirali nekatere aktivnosti: 



 

 12 

- V šolskem letu 2012/2013 zaradi prenove baze podatkov Mala knjižnica ne bomo izvajali 
glasovanja za Mojo naj knjigo. 

- V letu 2012 smo pripravili tri idejne načrte za prenovo knjižnic, do realizacije predvidenih 
prenov iz Programa dela MKL za leto 2012 ni prišlo. 

- V vseh KK v mreži MKL še nismo izboljšali dostopa do interneta in zagotovili brezžičnega 
dostopa do interneta. 

- Zaradi uspeha in velike angažiranosti zaposlenih pri projektu Ciciuhec bomo opustili dva  
projekta: Knjigobralci in Kobacajčki. 

 
 

2 KNJIŽNIČNA MREŽA IN PROSTOR 

 
Strateške usmeritve 
- Boljša in kvalitetnejša dostopnost do storitev: prostorska prenova v območnih enotah 

MKL, pridobivanje novega in dodatnega knjižničnega prostora krajevnih knjižnic v MOL in 
na drugih območjih delovanja knjižnice ter postopna profesionalizacija petih krajevnih 
knjižnic. 

- Aktivno vključevanje knjižnice v življenjski utrip okolja.  
- Krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in študij. 

Strateški cilji in aktivnosti za leto 2013 bodo lahko dopolnjeni ali spremenjeni glede na 
interes ustanovitelja in drugih akterjev, ki vplivajo na časovne okvire izgradnje in prenove 
posameznih knjižnic. 
 
V letu 2013 načrtujemo pričetek prostorskega urejanja v naslednjih knjižnicah: 

1. Pričakujemo dogovor za pričetek prenove Knjižnice Jožeta Mazovca. 
2. Knjižnica Polje: v letu 2011 je bil izdelan idejni načrt, z ustanoviteljem se nadaljuje 

iskanje ustrezne nove lokacije za knjižnico.  
3. Priprava idejnega načrta za vzpostavitev Knjižnice Zalog na novi lokaciji. 
4. Knjižnica Šentvid: v letu 2012 je bil pripravljen idejni načrt za vsebinsko in prostorsko 

prenovo. 
5. Knjižnica Savsko naselje: zaradi celovite prenove stavbe na Belokranjski ulici 2 je bil v 

letu 2012 pripravljen idejni načrt za vsebinsko in prostorsko prenovo. 
6. Knjižnica Dobrova: zaradi neustreznih prostorov je načrtovana selitev knjižnice v nov 

poslovno trgovski kompleks. V letu 2012 je bil pripravljen idejni načrt za vzpostavitev 
knjižnice na novi lokaciji. 

7. Knjižnica Vodice: seznanjeni smo z odločitvijo občine za preselitev knjižnice v nove 
prostore. Pripravljen bo idejni načrt za novo knjižnico. 

8. Knjižnica Brdo: zaradi neustreznosti prostorov in dotrajanosti stavbe, v kateri se nahaja 
knjižnica, predvidevamo zaprtje knjižnice in njeno nadomestitev s postajališči potujoče 
knjižnice. 

 
Pričakovani učinki: 
- Izenačitev pogojev dostopnosti do storitev knjižnice za vse prebivalce; sistematičen in  

dolgoročen razvoj mreže krajevnih knjižnic po posameznih območjih v Ljubljani; 
učinkovita in racionalna mreža knjižnic. 

- Modernizacija prostorov za kvalitetnejše oblikovanje zbirk, izvajanje informacijskih 
storitev, izobraževalnih aktivnosti in prireditev za vse prebivalce; vzpostavitev fizičnega 
prostora knjižnice kot tretjega prostora za druženje (oblikovanje prostorov in opreme, 
kavarna) in medgeneracijski dialog (mladostniki, starostniki); uveljavitev koncepta 
knjižnice za družine; povečano zadovoljstvo članov knjižnice, lažja uporaba knjižnice 
(hitrejše izvajanje postopkov izposoje in vračanja knjižničnega gradiva). 
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Kazalniki uspešnosti: 
- Število obiskovalcev MKL (2011: 1.641.966) 
- Število novih članov (2011: 10.761) 
- Izposoja knjižničnega gradiva (2011: 4.874.898) 
- Zadovoljstvo uporabnikov (anketa) 

 

2.1 Knjižnična mreža  

Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 22 knjižnic (pet območnih enot s 17 krajevnimi 
knjižnicami) v MOL in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, 
specialna knjižnica, Trubarjeva hiša literature ter 46 postajališč potujoče knjižnice. 
 
- Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana  

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

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

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

- Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47/a, Ljubljana 
• Knjižnica Rudnik, Dolenjska c. 11, Ljubljana  
• Knjižnica Brdo, Brdnikova 14, Ljubljana  
• Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  
• Knjižnica Ig, Ig  
• Knjižnica Dobrova,  
• Knjižnica Šentjošt,  
• Knjižnica Polhov Gradec, 
• Knjižnica Škofljica,  
• Knjižnica Frana Levstika (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 
- Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana 
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2.2 Knjižnični prostor 

 

Knjižnični prostor v večini krajevnih knjižnic MKL, še posebej v Ljubljani, je potreben znatnih 
izboljšav in prenov, predvsem pa investicijsko-vzdrževalnih posegov, česar knjižnica ne more 
realizirati s svojimi lastnimi sredstvi. Zato bo izvedba načrtovanega programa urejanja 
knjižničnega prostora v celoti odvisna od tega, ali bo ustanovitelj prepoznal nujnost 
predlaganih posegov tudi kot svojo prioriteto in namenil tem načrtom potrebna dodatna 
sredstva.. 
 

Knjižnica Bežigrad 
- Knjižnica Glinškova ploščad ima svoj vrt, kjer bomo uredili prostor za druženje in 

izvajanje dejavnosti knjižnice v toplejših mesecih. 
- V Knjižnici dr. Franceta Škerla bomo uredili in opremili predavalnico in računalniško 

učilnico ter sanirali pravljično sobo, ki je sedaj neuporabna zaradi vlage. Atrij knjižnice 
bomo opremili kot čitalnico za uporabo v toplejšem delu leta. 

- Prenova celotne stavbe, v kateri se nahajajo tudi prostori Knjižnice Savsko naselje, bo 
izvedena s strani MOL predvidoma v letu 2013, v prostorih knjižnice bomo ob tem izvedli 
prostorsko posodobitev, ki bo v skladu s strateškimi cilji MKL. 

 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
- Knjižnica Jožeta Mazovca: že v letu 2010 smo izdelali idejni in arhitekturni načrt za 

prenovo prostorov. Posebej nujni sta obnova tal in zamenjava oken. 
- Knjižnica Polje:  še vedno poslujemo v neprimernih kletnih prostorih nekdanje zapuščene 

OŠ Polje, ki so v lasti ORN. Stavba propada, srečujemo se s težavami (ne)vzdrževanja 
prostora, ki uporabnikom in zaposlenim ne zagotavlja varnosti, pomanjkanje ustreznega 
prostora pa zmanjšuje možnost za posebne oblike dela z uporabniki. Nujnost in 
konkretno vizijo novega knjižničnega prostora in dejavnosti smo predstavili v idejnem 
načrtu »Krepimo telo in duha«: vzpostavitev Knjižnice Polje na novi lokaciji (2011). Do 
določitve nove lokacije v letu 2012 žal ni prišlo, kljub načrtom za dodatne nove gradnje v 
ČS Polje, zato opozarjamo na urgentnost reševanja tega prostorskega problema, morda 
tudi z začasno montažno gradnjo.  

- Knjižnica Fužine: v letu 2013 bomo opremili nov prostor za računalniško učilnico in študij. 
- Knjižnica Zadvor: čakamo na odgovor MOL - Službe za lokalno samoupravo glede 

samostojnega upravljanja s sanitarijami v avli Zadružnega doma Zadvor. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
- Knjižnica Otona Župančiča: v okviru ciljev Preoblikovanja knjižničnih prostorov po meri in 

potrebah uporabnikov iz strateškega načrta MKL 2013-2016 in strateškega področja 
Knjižnica za vse: storitve za prebivalce Ljubljane in okolice, načrtujemo ureditev 
praznega prostora v pritličju KOŽ kot prostora za učenje in individualni ali skupinski študij, 
kot ga narekujejo vse večje potrebe in izrečene želje uporabnikov. 
V Mediateki KOŽ načrtujemo preureditev dostopa do avdio-video gradiva z dokupom 
polic za DVD gradivo zaradi zagotavljanja večje kapacitete DVD gradiva v prostem 
pristopu ter uvedbe abecednega sistema postavitve gradiva pri manjših žanrih in za 
povečanje kapacitet CD gradiva v prostem pristopu. 

- V enoti Nove Poljane načrtujemo ureditev prostora z namenskimi policami gradiva za 
odrasle (cca 25-30m) ter namenskimi policami za otroško gradivo, kartonke, igroknjige 
(cca 10m). Enota trenutno razpolaga s približno 6.500 izvodi gradiva, plan pa je povečati 
zbirko na cca 10.000 enot s preusmeritvami gradiva iz centralne enote, darovi ter 
nekaterimi ciljanimi dokupi. Kot dodatno ponudbo načrtujemo preureditev zgornje etaže v 
kotiček za mladostnike za  preživljanje prostega časa z uvedbo videoiger. 
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Knjižnica Prežihov Voranc 
- Knjižnica Prežihov Voranc: prostorska stiska postaja vse večja. Načrtujemo tudi 

zasteklitev atrija na oddelku za otroke in mladino ter preureditev oddelka v skladu s 
programom Knjižnični prostor - prostor bralnih zakladov in harmoničnega sobivanja več 
generacij. 

- Knjižnica Brdo: knjižnica, ki deluje v 1. nadstropju gasilskega doma, že vrsto let ne more 
razvijati vseh potencialov krajevne knjižnice. Še vedno ostaja aktualno zaprtje te 
knjižnice, ki zaradi svoje zastarelosti ne služi več svojim funkcijam. 

- Knjižnica Dobrova: v letu 2013 pričakujemo, da bo občina pričela graditi novo poslovno 
stavbo, v kateri bodo tudi prostori nove knjižnice. 

 
Knjižnica Šiška 
- Knjižnica Šiška deluje v novih prostorih na Trgu komandanta Staneta 8, ki so dovolj veliki 

in omogočajo izvedbo razširjenega nabora dejavnosti za naše uporabnike. V letu 2013 
načrtujemo dokončno sanacijo zamakanja v knjižnične prostore, ki se vleče že vse od 
otvoritve dalje ter dokončno sanacijo sistema prezračevanja in klimatizacije.  

- Če bomo prejeli sredstva za investicijsko vzdrževanje, investicije in nakup opreme, bomo 
prenovili Knjižnico Šentvid. 

 
Slovanska knjižnica  
V letu 2013 načrtujemo poseg v kletnem skladišču – prilagoditev klimatov za doseganje 
boljših pogojev hranjenja knjižnega gradiva. 
 

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). V letu 2013 je odpiralni  čas knjižnic v mreži MKL urejen 
s Pravilnikom o obratovalnem času knjižnic MKL (sprejet 2012).  
V juliju in avgustu bodo knjižnice v mreži MKL odprte v okviru posebnega poletnega 
odpiralnega časa. 
Potujoča knjižnica bo 46 izposojevališč (40 krajev in 6 posebnih sredin) obiskovala tedensko, 
štirinajstdnevno ali mesečno po vnaprej objavljenem urniku. 
 
Knjižnica Bežigrad 
- Knjižnica Dr. Franceta Škerla: uvedli bomo celodnevno odprtost ob petkih. 
- Glinškova ploščad: dodatno bo odprta eno popoldne (petek) in eno dopoldne. 
- Savsko naselje: zaradi prenove bo knjižnica v času prenove predvidoma zaprta šest 

mesecev. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
- Knjižnica Grba: načrtujemo, da bo knjižnica popoldan odprta vsak dan.  
- Knjižnica Ig: načrtujemo, da bo knjižnica ob odprta tudi ob torkih popoldan. 
- Knjižnica Dobrova: glede na povpraševanje uporabnikov in ob ustreznem financiranju s 

strani občine načrtujemo, da bo knjižnica odprta dodatno še en dan v tednu dopoldan.   
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2013 opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
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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 2013-2016 in za izvajanje 
ciljev strateških področij: Knjižnica na daljavo: virtualna knjižnica MKL, Vidna knjižnica: 
sodelovanje in promocija za aktivno udeležbo knjižnice v okolju in »Knjižnica plus«: razvoj za 
knjižnico prihodnosti. 
 
Naloga SRO je tudi priprava in koordinacija temeljnih dokumentov MKL. V letu 2013 bomo 
pripravili: polletno poročilo o delu 2013, letno poročilo o delu 2012, program dela 2014 ter 
zbirnik statističnih podatkov 2012 za CeZaR. 
 
V letu 2013 bo SRO sodelovala pri pripravi novih storitev MKL: 
- Izdelava idejnih načrtov za prenovo knjižnic v mreži MKL 
- Vračanje gradiva v drugi knjižnici 
- Plačljiva dostava in odvoz gradiva 
- Razvoj personaliziranih vsebin za spletno stran MKL 
- Razvoj socialnih omrežij 

 
V SRO bomo vodili projekte: Prostorska analiza knjižnične mreže MKL, Izdelava kataloga 
znanj na področju IKT za skupine delovnih pozicij v MKL, Izdelava smernic usposabljanja 
informatorjev za svetovanje uporabnikom, Pametne finance - finančno opismenjevanje za 
mladostnike, Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti, Urica z e-bralniki in e-knjigami, 
Priročnik za pripravo strateškega načrta v splošni knjižnici, Vzpostavitev sistema za 
upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v MKL, Programska nadgradnja kartice Urbana, 
Dan spominov (Collection Days). 
 
SRO bo aktivno sodelovala v delovni skupini, ki bo pregledala in popisala delovne procese v 
MKL in pripravila predlog za poenotenje delovnih procesov (velikost knjižnice, število enot v 
mreži, število zaposlenih). 
 
V SRO poteka koordinacija Točk VŽU v okviru projekta CVŽU LUR (socialni skladi). 
 
Analize notranjega in zunanjega okolja krajevnih knjižnic predstavljajo temelj načrtovanja 
dejavnosti ter njihovega razvoja, zato SRO za potrebe knjižnic pripravlja ustrezne zbirnike 
podatkov. Geoinformacijski sistem, ki ga vzpostavlja Center za razvoj knjižnic pri NUK, 
predstavlja učinkovit vpogled v stanje knjižnične mreže; s strani Centra smo bili povabljeni k 
sodelovanju in bomo v ta namen pripravili podatke ter izvedli testno prostorsko analizo 
knjižnične mreže MKL (projekt Prostorska analiza knjižnične mreže MKL). 
 
Za preverjanje stanja oz. za izdelavo kvalitativnih analiz bo SRO sodelovala pri pripravi 
anketnih vprašalnikov v sodelovanju z izvajalci ali pobudniki različnih dejavnosti v knjižnici.  
 
Za potrebe pregleda in popisa delovnih procesov ter pripravo predloga za njihovo poenotenje 
bomo v SRO izvedli meritve obremenjenosti, na podlagi katerih bomo naredili analizo, ki bo 
prispevala k racionalni koordinaciji delovnih procesov in poenotenemu poslovanju z 
uporabniki. 
 
SRO spremlja razpise in koordinira prijave na lokalne, nacionalne in mednarodne razpise.  
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Oddelek za informatiko bo v letu 2013 opravljal naslednje naloge: 
- Pomoč in podpora zaposlenim 
- Pomoč in podpora uporabnikom 
- Izvajanje tehnične podpore na prireditvah 
- Skrb za neprekinjeno delovanje strojne in programske opreme informacijskega sistema, 

mrežne opreme, telekomunikacijskih naprav 
- Vzdrževanje, servisiranje in skrb za neprekinjeno delovanje odjemalske opreme 
- Izvajanje javnih razpisov za nakup IKT opreme ter nakup drobnega materiala 
- Razvoj in nadgradnja informacijskega sistema MKL 
- Razvoj in nadgradnja spletnih servisov MKL 
- Izboljšave, razvoj in nadgradnja strojne in programske opreme 
- Podajanje predlogov in razvoj avtomatiziranih rešitev za bolj kvalitetno delovanje 

knjižnice 
- Izvajanje projektov: 

o Priklop območnih enot in krajevnih knjižnic na enotno omrežje MOL 
o Vzpostavitev enotne telefonije v enotah MKL 
o Vzpostavitev brezžičnega omrežja v enotah MKL 

- Izdelava aplikacije za izterjavo dolgov 
- Prenova aplikacije Mala knjižnica 
- Nadaljevanje izvajanja projektov iz prejšnjega leta 
- Sodelovanje v delovnih skupinah 
- Pomoč pri izvajanju inventur osnovnih sredstev in gradiva 
- Priprava izobraževanj za uporabnike 
- Priprava izobraževanj za zaposlene 
- Izobraževanje uporabnikov 
- Izobraževanje zaposlenih 
- Sodelovanje z ostalimi knjižnicami regije in ostalimi območnimi knjižnicami 
- Sodelovanje z zunanjimi izvajalci na področju IKT in KIS 
 
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 2012 in program 2014, izvajali 
in koordinirali bomo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 2013: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
Poudarek bo na nabavi elektronskih virov - v sodelovanju s knjižnicami območja bomo 
zakupili dostop do 5 naslovov: IUS-INFO, FinD-INFO, IUS-INFO.HR, Berg Fashion Library in 
Encyclopædia Britannica Public Library Edition. Uporabniki knjižnic regije bodo lahko s 
pomočjo programa EZProxy tudi nadalje dostopali do elektronskih virov in servisov, ki so 
dostopni prek statičnih IP-jev ali gesel kar z domače lokacije. 
V primeru zagotovitve sredstev s strani financerja v višini, primerljivi s preteklimi leti, 
nameravamo dopolnjevali tudi strokovne zbirke s področja bibliotekarstva in informatike ter 
otroškega in mladinskega knjižničarstva. Tovrstno gradivo v tujih jezikih, ki največkrat 
predstavlja edini izvod v Sloveniji, bomo nabavljali prek katalogov ter na mednarodnih 
knjižnih sejmih. 
Prek koncepta skrbnikov elektronskih virov bomo zagotavljali kontinuirano promocijo 
elektronskih virov knjižnicam območja in širši javnosti. Predstavitve uporabe elektronskih 
virov bomo pripravljali tudi s podporo spletnih orodji za izvedbo izobraževanj na daljavo (e-
učilnica v okviru orodja VOX za spletne konference). 
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Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
V sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK načrtujemo izvedbo prostorske analize 
knjižnične mreže splošnih knjižnic osrednjeslovenskega območja s pomočjo GIS orodij. 
Narejen bo zbirnik podatkov o knjižnicah regije. Knjižnicam regije bomo svetovali na 
celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in 
urejanju lokalnih informacijskih sistemov.  
Nadaljevali bomo z izobraževanjem za knjižničarje regije za nove naloge v knjižnicah po 
konceptu in programu Učnega centra MKL. 
V skladu z novim strateškim obdobjem bomo aktivno vključevali knjižnice območja v različne 
projekte MKL. 
Sodelovali bomo pri pripravi strategije OOK 2013-2016. 
Organizirali bomo srečanja direktorjev knjižnic regije, ki imajo svetovalni in posvetovalni 
namen. 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Prek območne projektne skupine bomo na nivoju osrednjeslovenske regije vodili projekt 
domoznanskih vsebin o prvi in drugi svetovni vojni v povezavi z domoznanskim portalom 
Kamra. V okviru sodelovanja v projektu Europeana Awareness pripravljamo poseben 
dogodek »Dan spominov« (Collection Day), kjer  v sodelovanju s splošnimi knjižnicami 
osrednjeslovenske regije načrtujemo organizacijo pridobivanja dokumentov in predmetov iz 
obdobja prve in druge svetovne vojne ter zgodb povezanih z njimi s strani širše javnosti. 
Nadaljevali bomo s projektom »Moja ulica«, ki bo predstavljal ulično podobo mest in krajev 
osrednjeslovenske regije iz različnih zornih kotov. Dopolnili ga bomo z vsebinami o 
posameznih znamenitih osebnostih iz osrednjeslovenske regije. V okvir projekta spada tudi 
sodelovanje s Kinodvorom pri pripravi digitalne zbirke »Kolodvorska – medijska ulica« ter 
projekt Voda – naše gibalo in zrcalo, v sklopu katerega bomo raziskovali nekdanji prometni 
pomen Ljubljanice in nekdanje pristanišče ob Knjižnici Zalog. V okviru Moje ulice bo v letu 
2013 oblikovana digitalna zgodba ob 100-letnici kmetijske zadruge Velike Lašče. 
Izvajali bomo redakcijo, organizacijo in koordinacijo dela na portalu Kamra za potrebe regije. 
Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin. 
Sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. V okviru 
skupine bomo pripravili metodologijo za popis oz. evidentiranje zbirk domoznanskega 
gradiva po območjih OOK. 
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. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2013 opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
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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 
MKL s pridobivanjem novega knjižničnega gradiva sledi osnovni strateški usmeritvi, da v 
svojem lokalnem okolju uresničuje kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo. 
 
Pri tem sledi normativom iz standardov in strokovnih priporočil za to področje: 
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01 in 96/02). 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 

73/03). 
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS št. 88/03). 
- Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). 
- Manifest o splošnih knjižnicah (1994). Knjižničarske novice (5) 3. Priloga. 
 
Na podlagi strateškega načrta 2013-2016 knjižnica načrtuje:  
- Vsebino letnega prirasta in dopolnjevanje knjižnične zbirke s posebnim poudarkom 

prilagoditvi specifičnostim okolja posameznih knjižnic. 
- Sistematično upravljanje aktualnosti knjižnične zbirke. 
- Uveljavitev enotne evalvacije za uporabo knjižnične zbirke z učinkovitimi kazalniki. 
- Nadaljnji razvoj repozitorija MKL za učinkovito izrabo in trajno dostopnost gradiva. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2013 
- Vzdrževanje obsežne,  pestre  in aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine 

Ljubljana in širšega območja. 
- Izvajanje izbora in nakupa izbrane založniške produkcije, primerne za splošno knjižnico 

v skladu z dokumentom o upravljanju s knjižnično zbirko MKL. Knjižnica bo v ta cilj kljub 
zmanjšanemu obsegu financiranja usmerila kar največji napor. 

- Vzdrževanje vsebinske aktualnosti in učinkovite izrabe knjižničnega gradiva z izločanjem 
in odpisom knjižničnega gradiva. 
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- Izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva  za posebne potrebe uporabnikov z 
- oblikovanjem posebnih knjižničnih zbirk in virov. 
- Zagotavljanje kakovostne informacije o zbirki s kakovostno strokovno obdelavo gradiva.  
- Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala gradivo in informacije o svoji 

lokalni skupnosti in s tem ohranjala lokalno dediščino. 
- Načrtno bo oblikovala zbirke gradiva in informacij ter razvijala storitve za ranljive skupine 

prebivalstva (starejši, etnične skupine, brezposelni, socialno ogroženi, uporabniki s 
posebnimi potrebami). 

- Organizirala bo dejavnosti s knjižničnim gradivom za uporabnike knjižnice. 
- Oblikovala bo zbirke osrednje območne knjižnice in pridobivala obvezni izvod v okviru 

posebnih nalog OOK glede zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in obveznega 
izvoda. 

 
Pričakovani učinki 
- Dostopnost vse relevantne založniške produkcije uporabnikom knjižnice. 
- Urejen katalog knjižničnega gradiva MKL. 
- Bolj ekonomična poraba finančnih virov za nakup knjižničnega gradiva. 
- Razvoj knjižničnih zbirk v krajevnih knjižnicah, ki bodo čim bolj usklajene z značilnostmi 

okolja in s tem bolj učinkovita izraba knjižničnega gradiva vsake posamezne krajevne 
knjižnice. 

- Zagotavljanje dostopnosti knjižnične zbirke in knjižnične dejavnosti vsem prebivalcem: 
razvoj načela večkulturnega (so)delovanja in uveljavljanje večkulturnosti v knjižnici s 
spodbujanjem k aktivnemu branju in kulturni izmenjavi. 

- Boljša dostopnost aktualnega gradiva za uporabnike in bolj učinkovita razporeditev 
knjižničnega gradiva v mreži knjižnic. 

- Boljša izraba prostorov v mreži knjižnic MKL. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Uravnoteženi rezultati knjižničnega poslovanja med enotami: primerljiv obrat gradiva 

med primerljivimi enotami knjižnične mreže. 
- Učinkovitost servisiranja uporabniških zahtev in potreb – zadovoljstvo uporabnikov. 
- Informacijska učinkovitost kataloga tako za uporabnike kot informatorje – zadovoljstvo 

uporabnikov. 
- Dvig članstva, povečana izposoja gradiva (članstvo 2011: 10.761; izposoja 2011: 

4.874.898) 
 
 
Prirast knjižničnega gradiva – načrtovan obseg in dostopnost v letu 2013 
 
Obseg pridobivanja novega knjižničnega gradiva po zakonodaji o knjižničarstvu planiramo na 
podlagi števila prebivalcev na območju knjižnice. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe določa, da letni prirast knjižničnega gradiva obsega najmanj 200 
novih enot na 1000 prebivalcev. 
 
Na tej osnovi Mestna knjižnica Ljubljana za leto 2013 načrtuje 68.117 enot prirasta novega 
knjižničnega gradiva za območje Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin za 
skupno 333.041 prebivalcev. 
 
Na podlagi 12. člena Pravilnika knjižnica pri izboru gradiva upošteva strokovne kriterije 
letnega prirasta gradiva, ki predvidevajo 60% naslovov strokovnega in 40% naslovov 
leposlovnega gradiva. Prav tako knjižnica pri izboru upošteva potrebe gradiva za otroke in 
mladino in zanje načrtuje prirast 25% naslovov gradiva, odraslim bralcem pa 65% gradiva. 
Upošteva tudi potrebe in želje uporabnikov, kakor tudi specifičnost okolja, v katerem opravlja 
svojo dejavnost. 
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Prezenčna zbirka in zbirke za posebne potrebe uporabnikov:  
Knjižnica pri izboru gradiva skrbi za izgradnjo prezenčne zbirke, ki je namenjena izposoji 
samo v knjižnici in obsega največ 10% celotne knjižnične zbirke. 
 
V letu 2013 bo z ustreznim izborom dopolnjevala štirinajst posebnih tematskih zbirk, 
namenjenih posebnim potrebam uporabnikov, ki jih je prepoznala v preteklem obdobju: 
- Arhiv slovenske mladinske produkcije za študijske namene in razvoj promocije branja, 

bralne kulture in informacijske pismenosti pri mladih. 
- Hiša svetov - z gradivom s področja človekovih pravic, varovanja ogroženih družbenih 

skupin, odgovornega ravnanja z naravnimi dobrinami in problemi globalizacije. 
- Kotiček za starše – z gradivom za vprašanja vzgoje in starševstva. 
- Pravljična soba – z zbirko tujih nagrajenih ali nominiranih del za otroke. 
- Samostojni popotnik – z izbranim gradivom za zahtevne turiste na temo odgovornega 

turizma in drugih vprašanj. 
- Zbirka vseživljenjskega učenja – z izbranim gradivom za permanentno izobraževanje 

odraslih. 
- Srednješolski učbeniki – načrtna zbirka za potrebe pridobivanja srednješolske izobrazbe 

izven rednih oblik formalnega srednješolskega izobraževanja. 
- Knjige za slabovidne, večji tisk – z gradivom za slabovidne. 
- Kinološki kotiček – s posebnim izborom za poznavalce in ljubitelje psov. 
- Šahovski kotiček – s posebnim izborom za poznavalce in ljubitelje šaha. 
- Zbirka gradiva za sodobni ples. 
- Književna didaktika - zbirka za podporo razvijanja književne kulture pri otrocih. 
- Konjeniška zbirka. 
- Posebna zbirka planinske in gorniške literature. 
 
Dostop do elektronskih virov: 
MKL bo v letu 2013 zagotovila dostop do elektronskih virov informacij: uporabnikom knjižnice 
omogoča oddaljeni dostop do skupnih elektronskih in digitaliziranih publikacij od doma ter 
uporabo 150 naslovov e-knjig, dostopnih na bralnikih knjižnice. V letu 2013 načrtujemo tudi 
izposojo e-knjig od doma. 
 
Drugo neknjižno gradivo: 
Knjižnica načrtuje nakup do 15% enot neknjižnega gradiva v razmerju z ostalimi vrstami 
gradiva. Največ CD in DVD-rome s izobraževalno vsebino, ter filme in glasbo na 
zgoščenkah. 
 
Serijske publikacije: 
Knjižnica bo v letu 2013 zagotavljala uporabo 1000 naslovov periodičnih publikacij, ki jo 
pregledujemo glede na aktualnost in morebitne ustreznejše nove naslove na tržišču. V letu 
2013 bomo zmanjšali nakup za 8% zaradi pomanjkanja sredstev. 
 
Potujoča knjižnica: 
Knjižnica za uporabnike bibliobusnih postajališč načrtuje 2000 enot novega knjižničnega 
gradiva. Od tega 1000 enot financirajo občine z bibiliobusnimi postajališči in z deleži po 
številu prebivalcev: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 

Občine Prebivalci Delež Št. enot 
Brezovica 11.382 3,26% 33 
Dobrova-Polhov 7.449 2,14% 21 
Dol pri Ljubljani 5.558 1,59% 16 
Horjul 2.867 0,82% 8 
Ig 6.865 1,98% 20 
Ljubljana 280.607 80,48% 804 
Škofljica 9.401 2,70% 27 
Velike Lašče 4.201 1,20% 12 
Vodice 4.711 1,35% 14 
Medvode 15.618 4,48% 45 

MKL skupaj 348.659 100,00% 1.000 
 
 
Izbor za nakup novega knjižničnega gradiva izvaja Služba za pridobivanje knjižničnega in 
bibliografsko obdelavo gradiva po kriterijih nabavne politike knjižnice z rednim 
pregledovanjem novosti v založniški produkciji.  
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 odberejo za 
knjižnično zbirko. 
Služba bo zagotovila standardizirano bibliografsko obdelavo v letu 2013 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 prirasta in 
zaloge, kot so izbor knjižničnega gradiva, inventure, odpis gradiva, urejanje postavitvenega 
sistema za prosti pristop, načrtovanje novih zbirk itd.   
 
 

4.1.1 Načrt nakupa knjižničnega 

 
Načrtovani obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva po zvrsteh 
 
Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

54.859 10.833 2.425 68.117 
 
 
Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva na območju Mestne občine 
Ljubljana 
 
Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

47.920 9.714 2.023 59.657 
 
 
Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva na območju primestnih 
občin 
 
Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

6.939 1.119 402 8.460 
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Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: stroka / leposlovje 
 

Stroka Leposlovje Skupaj 

5.250 3.500 8.750 
 
Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: mladina / odrasli 
 

Odrasli Mladina Skupaj 

6.562 2.188 8.750 
 
Načrt razporeditve gradiva v knjižnični mreži 
 

IZVODI Knjižno gradivo 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Bežigrad 4.599 876 203 5.678 

Črnuče 1.226 481 51 1.758 

France Škerl 972 399 53 1.424 

Glinškova ploščad 969 328 46 1.343 

Savsko naselje 735 201 39 975 

Dol pri Lj.1 978 164 41 1.183 

Moste 3.463 808 148 4.419 

Fužine 1.197 185 70 1.452 

Jarše 850 39 46 935 

Polje 1.734 244 114 2.092 

Zadvor 1.561 382 39 1.982 

Zalog 805 61 44 910 

KOŽ 8.716 1.524 292 10.532 

Kolodvor 3 0 7 10 

N. Poljane 371 258 12 641 

Poljane 873 90 24 987 

Vič 4.534 844 230 5.608 

Brdo 274 73 11 358 

Grba 1.370 392 50 1.812 

Rudnik 1.744 398 66 2.208 

Brezovica 995 182 25 1.202 

Notranje g. 66 19 0 85 

Podpeč 440 88 25 553 

Rakitna 61 16 0 77 

Dobrova 590 98 58 746 

Polhov g. 31 1 0 32 

Šentjošt 29 0 0 29 

Frana Levstika 573 107 60 740 

Rob 39 0 0 39 

Horjul 357 60 21 438 

                                                 
1
 Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani ni del mreže MKL . MKL po pogodbi  zanjo opravlja nakup in 

obdelavo knjižničnega gradiva. 
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Ig 791 148 62 1.001 

Škofljica 1.370 210 81 1.661 

Šiška 5.813 955 171 6.939 

Gameljne 1.074 184 38 1.296 

Šentvid 1.897 363 85 2.345 

Vodice 619 26 29 674 

Slovanska 1.187 26 141 1.354 

e-knjižnica 0 278 9 287 

Trubarjeva hiša 0 0 18 18 

Potujoča k. 1.939 324 5 2.268 

Skupne sl. 14 1 11 26 

SKUPAJ VSI 54.859 10.833 2.425 68.117 
 
 

4.1.2 Financiranje nakupa knjižničnega gradiva 2013 

 
Sredstva za nakup knjižničnega gradiva zagotavljajo MOL in občine, ki knjižnično dejavnost 
na svojem območju organizirajo v dogovoru z MKL in Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. Ministrstvo bo predvidoma prispevalo 27,7 % deleže, občine pa 
70,4% delež. 1,9% delež bo za knjižnično gradivo v letu 2013 prispevala knjižnica iz lastnih 
sredstev. 
 
Celotna planirana vrednost novega knjižničnega gradiva v letu 2013 je 1.294.217€ z 
deležniki po spodnji tabeli: 
 

Pričakovana sredstva in delež ministrstva 357.935 € 27,7% 
Pričakovana sredstva in delež Mestne 
občine Ljubljana 

801.135 € 61,9% 

Pričakovana sredstva in  delež primestnih 
občin 

110.147 € 8,5% 

Lastna sredstva: 25.000 € 1,9% 

SKUPAJ: 1.294.217 € 100% 
 

4.2 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 

 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
Služba za delo z uporabniki (SDU) skrbi za člane, uporabnike in obiskovalce MKL ter pokriva 
široko področje delovanja knjižnice, od priprave in uskladitve pravil za poslovanje do 
zagotavljanja primerne odprtosti knjižnic glede na potrebe okolja in razpoložljivi kader. Delo z 
uporabniki zahteva pravočasno in ažurno informiranje o spremembah ter primerno 
promoviranje dejavnosti, storitev in prireditev MKL. SDU skrbi za informiranje v tiskanih 
oblikah (plakati, letaki) v knjižnicah in v elektronski obliki za namen spletnega obveščanja in 
komuniciranja, pri čemer dajemo poseben poudarek razvoju in stalnemu posodabljanju 
domače spletne strani ter aktivni prisotnosti na družabnih spletnih omrežjih.  
SDU pokriva velik delež pri izvajanju ali sodelovanju v številnih projektih, v katere so 
vključene vse knjižnice MKL in celo knjižnice regije, predvsem pri spodbujanju branja in 
razvoju bralne kulture s projekti za različne ciljne skupine (npr. Ciciuhec, Poletavci, Mesto 
bere).  



 

25 

K SDU spadajo različni oddelki in servisi, ki samostojno delujejo znotraj MKL: Oddelek za 
knjižnične dejavnosti in prireditve, Center za vseživljenjsko učenje, medknjižnična izposoja, 
Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Potujoča knjižnica in Slovanska 
knjižnica – center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke ter Trubarjeva hiša 
literature. Poleg tega v SDU samostojno pripravljamo in oblikujemo in izdajamo različne vrste 
publikacij, tiskovin in promocijskih materialov, ki so namenjeni članom, obiskovalcem, 
zaposlenim in poslovnim partnerjem. 
V letu 2013 bo SDU z vsemi službami, servisi, oddelki ter območnimi enotami, krajevnimi 
knjižnicami in drugimi skupnimi službami MKL sodelovala in skrbela za kvalitetne knjižnične 
storitve, kulturni program, vseživljenjsko izobraževanje, tiskano in elektronsko informiranje, 
za promocijo knjižnice ter za informativne in promocijske izdelke MKL. Z uvajanjem novih 
knjižničnih storitev za člane, s širitvijo izobraževalnih dejavnosti (Center za vseživljenjsko 
učenje), razvojem obstoječih in novih bralnih projektov bomo skrbeli za sedanje in bodoče 
člane MKL. Tudi v prihodnjem letu bomo zagotavljali predstavitve celotne mreže MKL na 
sejmih, festivalih, ulicah Ljubljane, v osrednjeslovenski regiji in širše po Sloveniji ter 
opozarjali na pomen branja in bralne kulture ter na vlogo MKL v Ljubljani in okolici. 
 
Strateške usmeritve 
- Aktivno vključevanje knjižnice v življenjski utrip okolja.  
- Krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in študij. 
- Oblikovanje ponudbe, relevantne za prebivalce mesta Ljubljana, s poudarkom na razvoju 

in spodbujanju bralne kulture. 
- Razvoj učne in izobraževalne ponudbe, ki spodbuja socialno vključenost, 

medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje. 
- Uvajanje knjižničnih storitev, ki prek naprednih tehnologij omogočajo samostojnost 

uporabnikov. 
- Vzpostavitev spletne strani kot osrednje informacijske točke in učinkovitega orodja za 

komunikacijo z uporabniki: družabna omrežja, udeležba uporabnikov prek 
personaliziranih vsebin. 

- Oblikovanje učnih aktivnosti v e-okolju in e-podpora izvajanju izobraževalnih dejavnosti v 
MKL. 

- Iskanje možnosti za zagotavljanje ustreznih storitev, prireditev in izobraževanj za ranljive 
skupine (priseljenci, tujci, nezaposleni, invalidi, bolniki). 

- Izboljšanje stikov z uporabniki prek novih oblik upravljanja odnosov z uporabniki. 

 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2013 
- Uvedba enotnega Pravilnika o poletnem obratovalnem času knjižnic. 
- Posodobitev internega pravilnika o delu z uporabniki. 
- Priprava smernic za informiranje uporabnikov v knjižnicah, pravil o plakatiranju in 

poenoteni urejenosti knjižnic.  
- Razvoj in nadgradnja pri vzpostavitvi mestne kartice Urbana kot članske izkaznice in kot 

plačilnega sredstva za uporabniške storitve MKL. 
- Sistemska ureditev knjižnične zbirke MKL za omogočanje vračila gradiva v drugih 

knjižnicah. 
- Omogočanje vračanja gradiva v času poletnega obratovalnega časa v primeru skrajšane 

odprtosti. 
- Preoblikovanje in prilagodite knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov 

(oddelki za multimedijo, za mladostnike, za družine in prostori za študij) 
- Razvoj in nadgradnja spletne strani s poudarkom na interaktivnem sodelovanju 

uporabnikov, aktiviranju knjižničnega gradiva, zagotavljanja čim večjega dela storitev 
24/7 in na razvoju mobilnih aplikacij. 

- Razvoj sistema elektronskega obveščanja o novicah in dogodkih. 
- Aktivna prisotnost MKL na vseh aktualnih socialnih in promocijskih spletnih omrežjih. 



 

 26 

- Povezovanje in sodelovanje pri usmeritvah in izvedbah programa v Trubarjevi hiši 
literature. 

- Pregled in analiza postajališč potujoče knjižnice z namenom boljšega pokritja knjižničnih 
storitev za vse prebivalce MOL in okoliških občin. 

- Tematski trimesečni sklopi prireditev in izobraževanj, z namenom usklajene ponudbe za 
vse uporabnike v mreži MKL ter opozarjanje na širše družbene teme. 

- Spremljanje potreb uporabnikov po kulturnih prireditvah v MKL. 
- Mreženje domoznanskih dejavnosti pri tistih projektih, ki so namenjeni za celotno mrežo 

knjižnic MKL (Kulturna dediščina za družine). 
- Zagotavljanje dostopnosti izobraževanj za uporabnike, zaposlene in širše strokovne 

javnosti.  
- Oblikovanje posebnih oblik prireditev in izobraževanj ter razvoj knjižnične zbirke za 

pripadnike etničnih skupin živečih v MOL. 
- Poudarjanje in izpostavljanje lastne produkcije prireditev in izobraževanj. 
- Mesečno obveščanje o prireditvah, izobraževanjih in projektih s tiskanim in elektronskim 

Mesečnikom prireditev. 
- Oblikovanje brošur, zloženk in plakatov za različne priložnosti.  
- Oblikovanje promocijskih materialov in izdelkov za uporabnike, zaposlene, poslovne 

partnerje in za prodajo v knjižnicah. 
- Program Poletne knjižnice za otroke in družine v smislu bralne dejavnosti in kvalitetnega 

preživljanja prostega časa. 
- Priprava paketov gradiva za poletno branje s poenoten promocijo za vse knjižnice MKL.  
- Sodelovanje pri programu praznovanja Kinodvora (90 letnica delovanja). 
- Priprava programa za ljubljanski projekt Emona 2000. 
- Izvedba projektov spodbujanja branja: Ciciuhec – družinsko branje z malčki in otroki, 

Poletavci – poletni bralci za otroke in mladostnike in Mesto bere – spodbujanje 
kvalitetnega branja med odraslimi, razvoj aktivacije knjižničnega gradiva na spletu. 

- Sodelovanje na sejmih, festivalih drugih kulturno-izobraževalnih prireditvah v Ljubljani in 
Sloveniji. 

- Sodelovanje z ljubljanskimi kulturnimi zavodi, društvi in institucijami pri pripravi 
programov, izmenjavi idej in skupni ponudbi za uporabnike. 

 
Pričakovani učinki 
- Vpeljava novih storitev z dodano vrednostjo, primernih za urbano okolje in prilagojenih 

sodobnemu načinu življenja; širitev storitev s kartico Urbana; poenostavljena in bolj 
dostopna uporaba knjižničnih storitev; izvajanje storitve, ki je relevantna za vse 
prebivalce. 

- Razvoj splošne knjižnice v smereh, ki jih narekujejo družbene spremembe - razvoj 
knjižnice kot socialnega središča; uveljavljanje večkulturnosti v knjižnici s spodbujanjem k 
aktivnemu branju in kulturni izmenjavi; vzpostavitev fizičnega prostora knjižnice kot 
tretjega prostora za druženje (otroci, družine, mladostniki, starostniki) in spodbujanje 
medgeneracijskega dialoga; oblikovanje storitev za lažje vključevanje ranljivih skupin v 
družbo. 

- Večja dostopnost e-vsebin in informacij za vse prebivalce; večja prepoznavnost in 
uporaba portala, družabnih omrežij, gradiva in storitev ter večji obisk prireditev in 
izobraževanj; boljša prilagojenost vsebin in aplikacij različnim ciljnim skupinam. 

- Vzpostavitev MKL kot verodostojnega partnerja na lokalnem, regionalnem, nacionalnem 
in mednarodnem nivoju; uporaba partnerstva kot orodja pri pripravi projektov; podpora 
razvoju knjižnice prek vzpostavljenih partnerstev.          

- Večja prepoznavnost posameznih knjižnic v lokalnem okolju kot ponudnikov prireditev in 
izobraževanj; večja prepoznavnost mreže MKL; odmevni dogodki na javnih prostorih – 
knjižnica v mestu 

- Lastna produkcija za ciljne skupine prebivalcev; boljša orientacija uporabnikov pri izbiri 
prireditev; bolj učinkovito oglaševanje in promocija storitev; povečan delež lastnih 
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prihodkov knjižnice in posebnega sofinanciranja (projekti, sponzorstvo, donatorstvo); 
večja prepoznavnost knjižnice v Ljubljani in okolici. 

 

Kazalniki uspešnosti 
- Število novo vpisanih članov (2011: 10.761) 

- Obisk knjižnic (2011: 1.641.966) 

- Izposoja knjižničnega gradiva (2011: 4.874.898) 
- Obisk spletne strani in uporaba spletnih storitev MKL (2011: 705.002) 

- Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj (2011: 59.731) 

- Povečanje bralnih navad med otroki, mladimi in odraslimi. Odstotek mladih med aktivnimi 
člani knjižnice (2011: 11,21% med 15. in 19. letom starosti) 

- Širjenje splošne kulture, razgledanosti in pomena vseživljenjskega učenja.  

- Število udeležencev izobraževanj za uporabnike MKL (2011: 20.705) 

4.2.1 Članstvo 

V letu 2013 pričakujemo podobno število aktivnih članov kot leta 2012, to je okrog 85.000, 
kar pomeni predvideno 0,5% rast. Na ravni prebivalstva MOL in občin, kjer deluje MKL, bo to 
pomenilo 25,6% včlanjenega prebivalstva (v letu 2011 je bilo članstvo 25,7%). Predvidevanje 
je narejeno na podlagi analize notranjega in zunanjega okolja knjižnice ter gibanja podatkov 
v preteklih letih; pri analizi smo se omejili predvsem na gibanje članstva v zadnjih dveh letih 
ter upoštevali objektivne okoliščine:  
- število prebivalstva v MOL in primestnih občinah narašča, 
- selitveni prirast prebivalcev med občinami je različen, 
- demografski podatki kažejo 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 

Število obiskovalcev knjižnice, ki ga lahko beležimo, je vsako leto nekoliko večje. V letu 2013 
lahko pričakujemo, da bo knjižnico obiskalo okrog 1.650.000 obiskovalcev (fizični obisk), kar 
pomeni glede na primerjalno analizo preteklega obdobja 0,3% rast. Predvidevamo, da bo 
vsak član povprečno 20-krat obiskal MKL (19,5-krat leta 2011). Predvidevanje smo naredili 
glede na primerjavo podatkov prejšnjih let ter na temelju delnih rezultatov za leto 2012. 
Skupaj s fizičnim obiskom se veča tudi obisk virtualne knjižnice in njenih storitev (dostop na 
daljavo do elektronskih virov, opravljanje storitev prek servisa Moja knjižnica, pridobivanje 
informacij o knjižnici in njenem delovanju, e-izobraževanje, projektiQ). Od leta 2011 dosega 
virtualni obisk okrog 40% fizičnega obiska zaradi izposoje na dom. V letu 2013 
predvidevamo rast tudi na tem področju: virtualni obisk lahko doseže 46% fizičnega obiska 
zaradi izposoje. 
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 zadnji dve leti v porastu, zato lahko glede na analizo 
stanja in delne podatke za leto 2012 v letu 2013 pričakujemo podobno izposojo. 
Predvidevamo, da si bodo naši uporabniki izposodili okrog 4.900.000 enot gradiva, kar 
pomeni 0,5% rast glede na preteklo obdobje, predvsem zaradi razširjene ponudbe 
raznovrstnih gradiv za različne potrebe in okuse ter razširjene izposoje nosilcev kot so 
bralniki e-knjig. Predvidevamo, da si bo vsak član izposodil 60 enot gradiva. Ob načrtovanju 
izposoje gradiva velja upoštevati dejstvo, da uvajamo uporabniku prijazne in tudi tržno 
zanimive storitve. 
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4.2.4 Posredovanje informacij 
V letu 2012 smo v MKL razvili lastno aplikacijo za beleženje informacij (priprava modela v 
letu 2011), opravili predstavitve zaposlenim v MKL ter testirali delovanje v dveh izbranih 
tednih. Aplikacija se je pokazala kot zelo uporaben model za sistematično beleženje 
opravljenih informacijskih poizvedb, ki jih do sedaj nismo beležili.  
V letu 2013 načrtujemo beleženje v tednih, ki smo jih izbrali glede na analizo frekvence 
izposoje po tipičnih delovnih tednih, in sicer tri tedne z visoko frekvenco izposoje, dva s 
srednjo in en teden z nizko ter z metodo ekstrapolacije. Informacije bomo beležili v 
naslednjih letih vedno v izbranih tednih, in sicer: 
- visoka frekvenca izposoje: 

8. teden:  18. – 24. 02.  
17. teden: 22. – 28. 04.  
50. teden: 09. – 15. 12.  

- srednja frekvenca izposoje: 
37. teden: 09. – 15. 09.  
42. teden: 14. – 20. 10.  

- nizka frekvenca izposoje: 
23. teden: 03. – 09. 06. 

 
Pri določanju tednov smo poleg analize tipičnih delovnih tednov v zadnjih letih upoštevali še 
primerno enakomerno razporejenost skozi vse leto, delitev na sode in lihe tedne zaradi 
različnih turnusov v krajevnih knjižnicah ter predvidevanje praznikov in počitnic, ko ne bomo 
izvajali beleženja informacij. 
 
 
4.2.5 Prireditve 
 
Prireditve za odrasle 
 
Prireditvena dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana je namenjena spodbujanju bralne kulture in 
širjenju drugih kulturnih vsebin. Poleg ustaljene prireditvene ponudbe bomo v letu 2013 našo 
prireditveno dejavnost vsebinsko okrepili s projekti, ki bodo našim uporabnikom ponudili širok 
spekter kulturnih vsebin. S projekti kot je Mesto bere želimo predvsem spodbujati branje 
kvalitetnega leposlovja in tudi promovirati branje kakovostnih avtorjev. V želji po vsebinsko 
celovitejšem pristopu bomo del prireditvene ponudbe predstavili v treh trimesečnih 
vsebinskih sklopih (Varovanje okolja, Slovenija in EU ter Filmska kultura v MKL), ki bodo 
usmerjali pozornost uporabnikov in tudi širše javnosti na izbrano tematiko in povezali ter 
poenotili ponudbo knjižnic v mreži MKL. Osnovni cilji prireditvenih tematskih sklopov so 
predvsem:  
- celovitejši pristop in vsebinsko povezovanje prireditvene ponudbe MKL, 
- promocija in aktiviranje knjižnega gradiva,  
- povezovanje dejavnosti (izobraževanj in prireditev MKL),  
- širjenje sodelovanja s sorodnimi kulturnimi ustanovami,  
- usmerjanje pozornosti na aktualno družbeno tematiko,  
- večje vključevanje uporabnikov v dejavnosti MKL (kot izvajalcev in udeležencev). 
 
S prireditvami želimo spodbujati bralno kulturo, omogočiti dostop do informacij, olajšati 
samostojno uporabo knjižničnega gradiva ter krepiti ustvarjalnost naših uporabnikov ter jim 
omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa ter celovit dostop do kulturnih dogodkov in 
vsebin, ki jih pojmujemo kot del sodobne urbane kulture. Na področju razstavne dejavnosti in 
tudi na širšem spektru drugih kulturnih vsebin kot so koncerti, predavanja itd. želimo postati 
eden izmed pomembnejših dejavnikov ponudbe tovrstnih kulturnih in izobraževalnih vsebin v 
Ljubljani. Z vključitvijo Trubarjeve hiše literature v mrežo MKL smo glede na njeno specifično 
poslanstvo okrepili prireditve s področja bralne kulture, ki je jedro njenega programa 
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(predstavitve knjig, literarna srečanja, itd) kot tudi dogodke, ki se navezujejo na aktualne 
družbene teme (pogovorni večeri, okrogle mize, itd.). S prireditvenim programom Slovanske 
knjižnice pa se navezujemo predvsem na zanimive domoznanske teme, ki se vežejo na 
zgodovino in urbano kulturo mesta Ljubljane in tudi širše regije. 
 
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 301 
Razstave 258 
Strokovna in poljudna predavanja 154 
Potopisna predavanja 129 
Glasbene prireditve 39 
Filmske in video projekcije 50 
Gledališke predstave 10 
Delavnice 72 
Natečaji in tekmovanja 34 
SKUPAJ 1.047 

 
 
Število predvidenih kulturnih prireditev za odrasle po enotah knjižnice: 
 

Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 11 
Knjižnica Jožeta Mazovca 15 
Knjižnica Polje 2 
Knjižnica Fužine 6 
Knjižnica Zalog 10 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Otona Župančiča 40 
Knjižnica Kolodvor 1 
Knjižnica Prežihov Voranc 12 
Knjižnica Rudnik 2 
Knjižnica Ig 9 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 9 
Knjižnica Škofljica 9 
Knjižnica Grba 10 
Knjižnica Horjul 12 
Knjižnica Brezovica 8 
Knjižnica Šiška 7 
Slovanska knjižnica 5 
Trubarjeva hiša literature 120 
Projekti 10 

SKUPAJ 301 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 15 
Knjižnica Črnuče 6 
Knjižnica dr. France Škerl 6 
Knjižnica Glinškova ploščad 8 
Knjižnica Savsko naselje 6 
Knjižnica Jožeta Mazovca 12 
Knjižnica Polje 6 
Knjižnica Fužine 12 
Knjižnica Zalog 7 
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Knjižnica Jarše 9 
Knjižnica Zadvor 6 
Knjižnica Otona Župančiča 31 
Knjižnica Kolodvor 8 
Knjižnica Poljane 4 
Knjižnica Prežihov Voranc 12 
Knjižnica Ig 10 
Knjižnica Dobrova 4 
Knjižnica Frana Levstika 7 
Knjižnica Škofljica 13 
Knjižnica Podpeč 1 
Knjižnica Brezovica 10 
Knjižnica Šiška 20 
Slovanska knjižnica 9 
Borza znanja 24 
Trubarjeva hiša literature 8 
Projekti 4 

SKUPAJ 258 

Strokovna in poljudna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 12 
Knjižnica Jožeta Mazovca 8 
Knjižnica Fužine 12 
Knjižnica Zalog 2 
Knjižnica Zadvor 3 
Knjižnica Otona Župančiča 30 
Knjižnica Kolodvor 1 
Knjižnica Prežihov Voranc 5 
Knjižnica Rudnik 6 
Knjižnica Ig 2 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 4 
Knjižnica Škofljica 3 
Knjižnica Grba 4 
Knjižnica Podpeč 2 
Knjižnica Horjul 2 
Knjižnica Šiška 14 
Knjižnica Šentvid 2 
Slovanska knjižnica 13 
Trubarjeva hiša literature 25 
Projekti 2 

SKUPAJ 154 

Potopisna predavanja 

Knjižnica Bežigrad 8 
Knjižnica Črnuče 1 
Knjižnica dr. France Škerl 8 
Knjižnica Jožeta Mazovca 8 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Fužine 8 
Knjižnica Zalog 4 
Knjižnica Jarše 2 
Knjižnica Zadvor 2 
Knjižnica Otona Župančiča 10 
Knjižnica Poljane 5 
Knjižnica Prežihov Voranc 7 
Knjižnica Rudnik 9 
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Knjižnica Ig 4 
Knjižnica Dobrova 5 
Knjižnica Frana Levstika 2 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Grba 4 
Knjižnica Podpeč 1 
Knjižnica Horjul 4 
Knjižnica Brezovica 2 
Knjižnica Šiška 12 
Knjižnica Šentvid 6 
Knjižnica Gameljne 6 
Knjižnica Vodice 6 
Projekti 2 

SKUPAJ 129 

Glasbene prireditve 

Knjižnica Bežigrad 1 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Otona Župančiča 6 
Knjižnica Kolodvor 2 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Šiška 4 
Trubarjeva hiša literature 20 
Projekti 2 

SKUPAJ 39 

Filmske in video projekcije 

Knjižnica Jarše 8 
Knjižnica Otona Župančiča 10 
Knjižnica Nove Poljane 6 
Knjižnica Šiška 3 
Slovanska knjižnica 7 
Trubarjeva hiša literature 10 
Projekti 6 

SKUPAJ 50 

Gledališke predstave 

Knjižnica Bežigrad 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Otona Župančiča 1 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Škofljica 1 
Knjižnica Šiška 1 
Projekti 1 

SKUPAJ 10 

Delavnice 

Knjižnica Bežigrad 6  
Knjižnica Jožeta Mazovca 5 
Knjižnica Fužine 6 
Knjižnica Zalog 1 
Knjižnica Jarše 1 
Knjižnica Zadvor 2 
Knjižnica Otona Župančiča 2 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Šiška 4 
Borza znanja  40 
Trubarjeva hiša literature 2 
Projekti 1 
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SKUPAJ 72 

Natečaji in tekmovanja 

Knjižnica Otona Župančiča 2 
Središče za samostojno 
učenje 

24 

Trubarjeva hiša literature 8 
SKUPAJ 34 

 

Prireditve za otroke 

Mestna knjižnica Ljubljana posveča posebno pozornost razvoju bralne kulture pri otrocih, saj 
se zavedamo, da sta branje in približevanje knjigi v tem starostnem obdobju ključna pri 
otrokovem razvoju. Že naši najmlajši otroci so v enotah MKL deležni številnih dejavnosti, kot 
so ure pravljic, bralne ure, razstave, literarni dogodki, gledališke in lutkovne predstave ter 
ustvarjalne in izobraževalne delavnice, ki razvijajo otrokovo zanimanje za branje ter ga 
spodbujajo k ustvarjalnemu razmišljanju in kreativnosti. Otrokom pripravljamo priporočilne 
sezname literature za bralno značko ter se v sklopu biblio-pedagoškega dela posvečamo tudi 
tistim našim najmlajšim, ki še ne znajo brati. Prireditvene aktivnosti za otroke izvajajo tako 
zaposleni MKL kot tudi zunanji sodelavci. Otrokom je na voljo tudi Igroteka, zbirka igrač z 
didaktičnimi, izobraževalnimi in ustvarjalnimi vsebinami, ure pravljic pa potekajo tudi v tujih 
jezikih.  
 
Število predvidenih kulturnih prireditev za otroke po vrstah prireditev:  
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 37 
Razstave 82 
Ure pravljic, bralne ure 834 
Predstave 39 
Ustvarjalne delavnice 142 
Uganke, kvizi 167 
SKUPAJ 1.301 

 
 
Število predvidenih dogodkov, namenjenih otrokom po enotah knjižnice:  
 
Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 

Literarni dogodki 
(večeri, okrogle mize, klubi, 

predstavitve (novih) 
mladinskih knjig,Q) 

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

15 

Knjižnica Nove Poljane 2 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 2 
Projekti 1 

SKUPAJ 37 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 6 
Knjižnica Jožeta Mazovca 6 
Knjižnica Polje 4 
Knjižnica Fužine 4 
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Knjižnica Zalog 2 
Knjižnica Jarše 10 
Knjižnica Zadvor 10 
KOŽ – mladinski oddelek 
Pionirska 

20 

Knjižnica Nove Poljane 2 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 
Knjižnica Dobrova 4 
Knjižnica Frana Levstika 4 
Knjižnica Podpeč 2 
Knjižnica Brezovica 3 
Projekti 1 

SKUPAJ 82 

Ure pravljic, bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 36 
Knjižnica Črnuče 30 
Knjižnica dr. France Škerl 31 
Knjižnica Glinškova ploščad 31 
Knjižnica Savsko naselje 29 
Knjižnica Jožeta Mazovca 70 
Knjižnica Polje 60 
Knjižnica Fužine 40 
Knjižnica Zalog 60 
Knjižnica Jarše 60 
Knjižnica Zadvor 16 
KOŽ – mladinski oddelek 
Pionirska 

35 

Knjižnica Nove Poljane 4 
Knjižnica Prežihov Voranc 40 
Knjižnica Rudnik 31 
Knjižnica Ig 16 
Knjižnica Brdo 7 
Knjižnica Dobrova 8 
Knjižnica Frana Levstika 35 
Knjižnica Škofljica 40 
Knjižnica Grba 7 
Knjižnica Podpeč 8 
Knjižnica Horjul 13 
Knjižnica Brezovica 8 
Knjižnica Šentjošt 5 
Knjižnica Rakitna 5 
Knjižnica Šiška 36 
Knjižnica Šentvid 30 
Knjižnica Gameljne 30 
Potujoča knjižnica 10 
Projekti 3 

SKUPAJ 834 

Predstave (lutkovne, 
gledališke, glasbene, ipd.) 

Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica dr. France škerl 1 
Knjižnica Glinškova ploščad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Polje 2 
Knjižnica Fužine 2 
Knjižnica Zalog 3 
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Knjižnica Zadvor 2 
KOŽ – mladinski oddelek 
Pionirska 

3 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Rudnik 1 
Knjižnica Ig 2 
Knjižnica Dobrova 1 
Knjižnica Frana Levstika 2 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Grba 2 
Knjižnica Podpeč 1 
Knjižnica Horjul 1 
Knjižnica Šiška 1 
Knjižnica Šentvid 1 
Knjižnica Gameljne 1 
Knjižnica Vodice 1 
Projekti 1 

SKUPAJ 39 

Ustvarjalne delavnice 

Knjižnica Bežigrad 15 
Knjižnica dr. France Škerl 1 
Knjižnica Glinškova ploščad 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 5 
Knjižnica Polje 4 
Knjižnica Fužine 6 
Knjižnica Zalog 5 
Knjižnica Jarše 2 
Knjižnica Zadvor 6 
KOŽ – mladinski oddelek 
Pionirska 

24 

Knjižnica Nove Poljane 4 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 
Knjižnica Rudnik 5 
Knjižnica Ig 6 
Knjižnica Brdo 1 
Knjižnica Frana Levstika 2 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Grba 4 
Knjižnica Podpeč 4 
Knjižnica Horjul 4 
Knjižnica Brezovica 5 
Knjižnica Šentjošt 5 
Knjižnica Šiška 10 
Knjižnica Šentvid 3 
Knjižnica Gameljne 3 
Projekti 11 

SKUPAJ 142 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 17 
Knjižnica Črnuče 6 
Knjižnica dr. France Škerl 6 
Knjižnica Glinškova ploščad 6 
Knjižnica Savsko naselje 6 
Knjižnica Jožeta Mazovca 10 
Knjižnica Polje 6 
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Knjižnica Fužine 10 
Knjižnica Zalog 4 
Knjižnica Jarše 5 
Knjižnica Zadvor 2 
KOŽ – mladinski oddelek 
Pionirska 

8 

Knjižnica Prežihov Voranc 10 
Knjižnica Rudnik 8 
Knjižnica Brdo 9 
Knjižnica Frana Levstika 8 
Knjižnica Škofljica 10 
Knjižnica Podpeč 12 
Knjižnica Brezovica 4 
Knjižnica Šiška 11 
Knjižnica Gameljne 9 

SKUPAJ 167 
 
 

4.3 Dejavnosti celotne Mestne knjižnice Ljubljana 

Mestna knjižnica bo v letu 2013 izvedla številne dejavnosti za različne ciljne skupine. Ker je 
vsaka knjižnica v svojem dolgoletnem obstoju razvila določene dejavnosti, se v MKL trudimo 
ohranjati tradicijo knjižnic in jih izpostavljamo posebej. Kot mreža MKL pa se predstavljamo s 
številnimi skupnimi dejavnostmi in projekti, ki obiskovalcem knjižnic nudijo enako kvalitetno 
ponudbo. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Z željo po boljši in bolj usklajeni ponudbi vseh prireditev in izobraževanj v MKL v letu 

2013 nadaljujemo s tematskimi trimesečnimi ciklusi. Dejavnosti, ki se bodo odvijale v 
vseh knjižnicah, bodo povezane z varovanjem okolja ob mednarodnem letu voda, 
evropskim letom državljanov in aktivnega državljanstva ter dogodki s področja filmske 
kulture s skupnim naslovom Filmokul ob praznovanju Kinadvor. 

- Bralni projekt »Mesto bere« za spodbujanje branja med odraslimi s priloženim seznamom 
in nagradami za sodelujoče ter zaključno prireditvijo na Stritarjevi ulici. Spodbujanje 
branja bo potekalo v vseh knjižnicah MKL od decembra 2012 do maja 2013. 

- Promocija branja s pripravljenimi poletnimi paketi:  »Maček v žaklju« in  ''Skriti zakladi''. 
- Popestritev promocije branja s predlogi znanih Slovencev – »Znani BEREjo in 

priPOROČAjo«.  
- Stalne knjižne razstave na oddelkih z leposlovjem ter na oddelkih s strokovnim gradivom, 

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

(Kresnik, Rožančeva nagrada, Dnevnikova fabula, Veronika idr.). 
- Literarni večeri s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Potokrog - potopisna predavanja z delnim poudarkom na Sloveniji in v sodelovanju s 

potovalnimi  in turističnimi agencijami. 
- Strokovna in poljudna predavanja. 
- Likovne razstave slikarjev in ilustratorjev. 
- Fotografske razstave in razstave stripa. 
- Informacijsko opismenjevanje. 
- Tečaji in delavnice tujih jezikov in znakovnega jezika. 
- Točke vseživljenjskega učenja za učenje z mentorjem ali samostojno. 
- Antikvarna prodaja odpisanega ali podarjenega gradiva. 
- Podarjanje izločenega in odpisanega gradiva ob priložnostnih dnevih. 
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- Priporočilni tiskani seznami leposlovja in strokovne literature, z izpostavljenimi 
kvalitetnimi knjižnimi novostmi. 

- Pripravljeno priporočeno gradivo v paketih za branje na dopustu med poletnimi meseci. 
- Priporočanje knjižničnega gradiva na spletni strani z možnostjo interakcije uporabnikov in 

ustvarjanje baze priporočil  kvalitetnega gradiva, ki je na voljo v MKL. 
- Strokovna vodenja po knjižnicah za različne skupine odraslih obiskovalcev (študentje 

bibliotekarstva, tuji študentje na izmenjavi, skupine iz Zavoda za zaposlovanje, 
mednarodni obiski, dijaki, upokojenci). 

- Dan MKL in zaključna prireditev projekta Mesto bere, promocijski dogodek v mestu. 
- Skupne prireditve ob pomembnih dogodkih v letu 2012: kulturni dan (8. februar), svetovni 

dan poezije (21. marec), mednarodni dan knjig za otroke (2. april), svetovni dan knjige 
(23. april), dan slovenskih splošnih knjižnic (20. november), ta veseli dan kulture (3. 
december) in drugi. 

- Poudarek na letu 2013: Evropsko leto državljanov in aktivnega državljanstva, 
Mednarodno leto sodelovanja na področju voda ter sočasnih kulturni, umetniških  in 
športnih dogodkih, ki se bodo v letu 2013 odvijali v Sloveniji in/ali Ljubljani. 

- Sodelovanje in predstavitev dejavnosti MKL na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v 
Cankarjevem domu, Kulturnem bazarju, na Festivalu Muza, na Festivalu Bobri in 
Luninem festivalu. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Tudi otroške dejavnosti pripravljamo na teme trimesečnih ciklusov. Dejavnosti bodo 

povezane z varovanjem okolja ob mednarodnem letu voda, evropskim letom državljanov 
in aktivnega državljanstva ter dogodki s področja filmske kulture s skupnim naslovom 
Filmokul ob praznovanju Kinadvor. 

- Sprejem in vodeni obiski skupin VVZ, OŠ in SŠ ter zavodov (Zavod za gluhe in naglušne, 
Zavod Janez Levec, Produkcijska šola Jarše idr.) z predstavitvijo knjižnic in 
knjižničarskega dela otrokom in mladostnikom. 

- Ciciuhec – beremo z malčki in otroki, projekt spodbujanja družinskega branja s 
predšolskimi otroki v sodelovanju z ljubljanskimi vrtci. 

- Poletavci – poletni bralci, projekt spodbujanja bralnih navad med osnovnošolskimi otroki 
med poletnimi počitnicami, z nagradami in zaključno prireditvijo v mestu. 

- Tedenske in mesečne ure pravljic v slovenskem jeziku. 
- Ure pravljic v tujih jezikih (angleškem, italijanskem, španskem). 
- Ure pravljic s kužki, otroci berejo kužkom v sodelovanju z Društvom Tačke – pomagačke. 
- Priložnostne knjižne razstave na oddelkih za otroke in mladostnike, ki opozarjajo na 

obletnice, praznike, letne čase, kvalitetne knjige in druge teme. 
- Mesečne uganke z nagradami na oddelkih za otroke in mladostnike. 
- Lutkovne in druge gledališke predstave. 
- Ustvarjalne in poučne delavnice med letom in šolskimi počitnicami za osnovnošolce. 
- Računalniški tečaji. 
- Matematične delavnice za osnovnošolce v sodelovanju z Zavodom za popularizacijo 

matematike Mathema. 
- Izvajanje nacionalnih projektov: Mega kviz,  Rastem s knjigo za sedmošolce in Rastem s 

knjigo za dijake prvih letnikov srednjih šol in zavodov. 
- Sodelovanje na Festivalu Bobri z lastno produkcijo za skupine VVZ in OŠ. 
- Sodelovanje na Luninem festivalu v parku Tivoli s predstavitvijo dejavnosti in bibliobusa. 
- Knjižnice v mreži MKL so vključene v Unicefov projekt Varne točke. 
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4.3.1 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov  

Izpostavljamo tiste dejavnosti, ki se pripravljajo in izvajajo le v določenih knjižnicah in so še 
posebej zanimive. 
 
Knjižnica Bežigrad 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Literarni pogovori: »Knjižna doživetja«. V sodelovanju z univ. dipl. psih. Tanjo Grunfeld 

načrtujemo osem literarnih pogovornih srečanj.  
- Predstavitev novih mladinskih knjig – predstavitev novitet za starše, dedke in babice v 

Knjižnici Bežigrad poteka štirikrat letno.  
- Knjižne in likovne razstave:  

o V razstavnem prostoru pripravimo letno štiri večje razstave.  
o Razstave na stopnišču knjižnice so namenjene razstavam fotografij, slik in drugih 

vizualnih podob.  
o Razstave v pritličju knjižnice so namenjene oddelku leposlovja. Stalne razstave bodo: 

jubilejne in aktualne knjižne nagrade ter »maček v žaklju«. 
- Organizirali bomo sklop strokovnih predavanj z delavnicami, ki jih bo vodila Katjuša 

Jakšič, specialistka družinske in zakonske terapije. Tema delavnic bo vezana na 
medsebojne odnose, samopodobo in potrebo po čustvenem izražanju. 

- Knjižnica Glinškova ploščad v letu 2013 slavi 20 let razstav ilustratorjev. Ob jubileju bomo 
pripravili bilten in pripravili dve razstavi. 

- V Knjižnici dr. F. Škerla bomo organizirali šest celoletnih tečajev tujih jezikov. 
- Uporabnike bomo na mesečnih delavnicah seznanjali z uporabo Cobiss-a in Moje 

knjižnice. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Gledališke in lutkovne predstave načrtujemo za zaključek pravljičnih ur (april/maj), za 

praznični mesec december in ob zaključku predšolske bralne značke s podelitvijo 
priznanj (maj). 

- Med vsemi šolskimi počitnicami bodo potekale ustvarjalne delavnice, enodnevne pa ob 
različnih priložnostih (pust, teden otroka, praznični december). 

- Literarni kviz Miškova uganka je nagradna uganka za mlade reševalce, ki se pripravlja 
vsak drugi mesec. 

- Mala uganka je mesečna likovna nagradna uganka za najmlajše bralce, ki še ne znajo 
pisati in odgovor uganke narišejo. 

- Za osnovne šole in vrtce z območja Bežigrada pripravljamo priporočilne sezname za 
bralno značko, ekološko bralno značko, bralne iskrice in predšolsko bralno značko. 

- Kolekcije knjig bomo pripravljali za vrtce in šole po njihovih željah in izbranih temah. 
- Predstavitev Igroteke, zbirke igrač za dijake in dijakinje SVŠGL in druge obiskovalce. 
- Zbirko Kristine Brenkove bomo predstavljali našim obiskovalcem, ter v sklopu 

bibliopedagošega dela. 
- Nadaljevali bomo z urami pravljic v angleškem jeziku in pripravo matematičnih delavnic v 

sodelovanju  Mathemo. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Načrtujemo delavnice informacijskega opismenjevanja v novem prostoru – računalniški 

učilnici v Knjižnici Fužine. Prostor bo služil  tudi za študij študentom iz Fužin in okolice. 
- V Info točki Borze dela v Knjižnici Fužine bomo izvajali delavnice na temo iskanja 

zaposlitve s sodelavko Borze dela MKL ter individualno svetovanje pri iskanju po e-virih s 
pomočjo sodelavk iz Knjižnice Fužine. 

- Nadaljevali bomo z dejavnostjo šahiranja v knjižnici pod strokovnim vodstvom sodelovca 
in s tem še naprej omogočali preživljanje prostega časa in druženje ob namiznih igrah.  
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- S sodelovanjem v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja bomo nudili informacije 
širšemu krogu uporabnikov preko spleta. 

- Nadaljevali bomo s Filmsko šolo za odrasle v Knjižnici Jarše in Pravljicami za odrasle v 
Knjižnici Polje. 

- Skrb bomo posvečali tudi starejšim z obiski sodelavke v  Domu starejših Fužine, kjer 
izvajamo bralna srečanja,  ter obiski z dostavo gradiva na dom  invalidni uporabnici. Naši 
odrasli obiskovalci s posebnimi potrebami so tudi varovanci VDC Tončke Hočevar. 

- V KJM bomo začeli z antikvarno prodajo gradiva.  
- Knjižnica Jarše bo ob poletnih petkih pripravila bralni kotiček pod krošnjami v bližnjem 

parku. 
- V vseh enotah bomo nadaljevali s tematskimi knjižnimi razstavami in predstavitvami 

novosti. 
 

Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Pravljične ure, obiske skupin iz vrtcev in šol, knjižne razstave, predstavitve novosti  ter 

bibliopedagoško dejavnost bomo izvajali kot do sedaj. Ob začetku in zaključku ur pravljic 
bomo otroke razveselili z gledališko ali lutkovno predstavo. 

- V Jaršah bomo svet filma ob sodelovanju vzgojiteljic bližnjega vrtca predstavljali 
najmlajšim, predšolskim skupinam otrok. 

- V KJM in Knjižnici Zadvor bomo izvajali šahovske delavnice, namenjene otrokom. 
- Za pripovedovanje pravljic bomo poskrbeli tudi v poletnem času v Labirintu umetnosti 

blizu Knjižnice Fužine. 
- Knjižnica Polje je lani dobro razvila  novo dejavnost Nemščina za mladostnike; pogovore 

v nemškem jeziku o prebranih knjigah bo tudi letos vodila sodelavka in s tem povezovala 
splošno knjižnico in pouk izbirnega predmeta nemščina v OŠ Polje. 

- V Knjižnici Fužine bomo nadaljevali s sodelovanjem z organizacijo  »Skala – mladinska 
ulična vzgoja«, ki v naših prostorih izvaja brezplačno učno pomoč šolski mladini. 

- V enoti Jarše se bodo tudi v prihodnje posvečali filmski vzgoji mladih v Filmski šoli, tokrat 
v sodelovanju s Kinodvorom. 

- Novost predstavlja intenzivnejše sodelovanje Knjižnice Jarše z Zavodom Janeza Levca, 
OVI Jarše, ki ga bo v rednih časovnih intervalih obiskovala naša sodelavka. Z mladimi z 
motnjo v duševnem/telesnem razvoju se bo ob uporabi knjižničnega gradiva in 
sodelovanju psihologinje in knjižničarke Zavoda pogovarjala o življenjskih temah in jim 
preko zgodb približala tudi knjižnico. 

- »Skok po knjigo« se bo odvijal v tednu knjige, s knjižnimi nagradami za udeležence 
tekmovanja v najdaljšem skoku v daljino z mesta. Udeleženci bodo tekmovali v treh 
starostnih kategorijah, z dvema skokoma. Pri pravljičnih urah se bomo v tem tednu 
pogovarjali o tekmovanju in pošteni igri, pri bibliopedagoškem delu s šolarji pa o zdravem 
duhu v zdravem telesu. V skoku se bodo lahko pomerili tudi starši otrok in drugi 
zainteresirani odrasli. 

 
Knjižnica Otona Župančiča 
 
Dejavnosti za odrasle: 
- Pripravili bomo priporočilne sezname gradiva:  

o šest seznamov kvalitetnega leposlovja s kratkimi anotacijami, 
o obširnejši seznam gradiva Priporočeno branje za poletje, 
o praznični priporočilni seznam, 
o Priporočilni seznam Mediatečnik. 

- Udeleženci pogovornih srečanj »Berem, torej mislim« bodo na deset srečanjih razpravljali 
o različnih življenjskih vprašanjih. 

- Promoviranje poezije, ki je predstavljena kot Pesem meseca pri izposojevalnem pultu.  
- Pripravili bomo priložnostne razstave knjižničnega gradiva  v povezavi s tematikami 

prireditev, na temo Mednarodnega dneva voda, v okviru 'Mednarodnega leta kvinoje, 
Mednarodnega dneva hrane, Evropskega leta državljanov. 
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- Pripravili bomo knjižno razstavo nominiranih del za nagrado Kresnik, Rožančevo 
nagrado, Sovretovo nagrado, Veronikino nagrado in nagrado Dnevnikova fabula, 
Prešernov nagrajenec 2013, Nobelov nagrajenec za književnost 2013 in Nagrajenec 
Vilenice 2013 ter obsežnejšo razstava dobitnikov Rožančeve nagrade od pričetkov leta 
1993 do danes. 

- V sodelovanju z Dejanom Kobanom načrtujemo predstavitve pesniških knjižic iz zbirke  
Mala ignorirana knjiga. Načrtujemo izvedbo dveh pesniških večerov.  

- Štirje literarne večere s Študentsko založbo – predstavitev  knjižnih novosti slovenskih 
avtorjev iz zbirke Beletrina.  

- Promocija OE Nove Poljane ter oddelka Mediateka - izdelava promocijske zloženke. 
- »Informator na poziv« - uvedba boljše dostopnosti informatorjev v Mediateki z daljinskim 

'biperjem'. 
- Koncertna dejavnost, v okviru dejavnosti po tematskih sklopih, jazz, blues, folk, etno, 

akustika šest krat letno s promocijo gradiva iz lastne zbirke. 
- Oglasna dejavnost - promocija vseh glasbenih, filmskih in gledaliških dogodkov na 

področju regije in širše. Sodelovanje s K4, Kino Šiška ter DPG. 
- Dejavnosti tematskega  kotička in zbirke Samostojni popotnik (Knjižnica Poljane): 

promocija dejavnosti in izbranega gradiva (150 naslovov) na portalu MKL in v zloženki, 
URL naslovi s področja potovanj in zanimivosti. 

- Popotniška fotografija »KamPaKam«  - zaposleni v MKL in uporabniki knjižnice bodo 
prispevali zanimive fotografije s svojih potovanj. Za razstavo bomo izbrali tri do pet 
fotografij iz ene ali več držav, razstave bomo menjavali na dva meseca. 

- ''Zdravstveni kotiček'' - nadaljevanje dejavnosti  za izboljšanje zdravstvene pismenosti  
uporabnikov knjižnice: svetovanjem pri iskanju kvalitetnih zdravstvenih virov, organizacija 
predavanj na temo zdravja, priprava tematskih razstav in sodelovanje z društvi pacientov 
in skupinami za samopomoč. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Dopolnitev OPAC-a za otroke  z aplikacijo "Zlate hruške" in tehnična ureditev 

računalniških katalogov na višino velikosti otrok. 
- »Tresenje Zlatih hrušk« – bibliopedagoška oblika pogovora o najboljših mladinskih 

knjigah iz preteklega leta, prejemnicah znaka kakovosti Zlata hruška.  
- Župančičev gaj: bibliopedagoška vzgoja za skupine s programi: pesnik in Ljubljančan 

Oton Župančič za otroke, pesnik in knjižničar Dane Zajc za otroke, knjižničarka in 
pesnica Saša Vegri za otroke ter zbirka otroških pesmi tujih narodov otrok, ki živijo v 
Ljubljani, Kristina Brenkova, urednica in pisateljica ter pisateljica Ela Peroci.  

- Spominski interaktivno objekt »Saša Vegri in Dane Zajc« (sodobno zasnovano obeležje, 
kjer bodo prikazane vsebine povezane z obema pesnikoma v fizični obliki in predvajane v 
digitalni obliki).  

- Literarni sprehod po Ljubljani - predstavitev izbranih poglavij iz literarne in kulturne 
zgodovine na izbrani poti po Stari Ljubljani.   

- Literarni polet s Kosovirjevo žlico za skupine predšolskih otrok in otrok v prvem triletju 
OŠ,  potujejo z vzletišča Kosovir na izbrano pravljično lokacijo.   

- Knjiga te čaka, poišči jo! predvajanje animiranega filma o knjižnici kot vesolju 
najrazličnejših sporočil je namenjen knjižni in knjižnični vzgoji s spoznavanjem knjižnice v 
obliki zabavnega tekmovanja.  

- Izvajanje organiziranega igranja družabne igre, ki jo je izdala MKL, Potovanje deklice 
Delfine.  

- Izvajanje delavnic za učenje angleškega jezika in likovne vzgoje. 
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Knjižnica Prežihov Voranc 
 
Dejavnosti za odrasle: 
- Izvajali bomo aktivnosti, povezane z novo načrtovanimi projekti in aktivnostmi: 

»Herbarij«, »Zlato sonce za vse«, »Družinska knjižnična sestavljanka« in »Jaz pa berem 
knjigo«.  

- Nadaljevali bomo z dejavnostmi, ki so povezane s projekti »Pesemtry«, »Knjižnica – moj 
azil«, »Zadruge in zadružno življenje« in skupnimi projekti MKL. 

- Načrtujemo intenzivnejšo promocijo knjižnih novosti in kakovostnega leposlovja, zato 
bomo v KPV ob pridobitvi ustrezne opreme preuredili predstavljanje novosti, najbolj 
branih knjig in poletnega branja. 

- Nadaljevali bomo z bralnimi srečanji »Očarljivo skupinsko branje« za promocijo 
celostnega branja in imanentnega obravnavanja besedil, ki jih vodi sodelavka. 

- V KPV načrtujemo pogovorne večere z manj in bolj znanimi pesniki in pisatelji z območja 
Viča.  

- Načrtujemo tudi  srečanja s publicisti različnih poljudnih revij s področja zdravja, varstva 
potrošnikov, pravnega varstva ipd.   

- Nadaljevali bomo s »Knjižnimi klubi«, ki jih vodi zunanja sodelavka Sonja Pirman in 
poteka v knjižnicah Škofljica, Brezovica in Grba. 

- Vsak mesec bodo v Knjižnici Frana Levstika potekali pogovori o knjigah »Četrtkovi 
večeri«, ki jih vodi sodelavka. 

- V knjižnici Frana Levstika bomo nadaljevali tudi z »Velikolaškimi spomini«, prireditvijo, na 
kateri se voditelj pogovarja z gosti, ki so ali so bili povezani z Velikimi Laščami. Prireditev 
poteka v sodelovanju z zavodom Parnas. 

- Knjižnica Horjul bo še naprej enkrat mesečno izvajala ure branja v domu starejših 
občanov.  

- V letu 2013 bomo v Knjižnici Grba pričeli z organiziranjem potopisnih predavanj.  
- V letu 2013 bomo v Knjižnici Frana Levstika nadaljevali s projektom zadrug in 

zadružništva (leto 2012 je bilo mednarodno leto zadružništva) ob 100-letnici kmetijske 
zadruge Velike Lašče. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Veliko časa bomo posvečali spodbujanju branja in bralne pismenosti, zato bomo 

sodelovali z vrtci in vzgojiteljice spodbujali k sodelovanju pri skupnih projektih MKL. 
- »Ure pravljic in igre« so namenjene malčkom, starim od dveh let naprej, kjer se igrajo s 

knjigo, poslušajo uganke, pesmice, izštevanke. 
- »Dajmo jim vetra«: 8. februarja bomo razglasili rezultate likovnega natečaja, na začetku 

poletnih počitnic bomo organizirali detektivske dneve, jeseni bomo razpisali likovni 
natečaj na temo Zvezdice Zaspanke, saj bo leta 2014 minilo 100 let od rojstva Franeta 
Milčinskega. 

- »Robinzonijada v informacijski džungli«: načrtujemo vsebinsko in grafično prenovo kviza, 
ki ga bodo od jeseni 2013 mladi reševali na spletu. 

- »Knjižnični prostor - prostor bralnih zakladov in harmoničnega sobivanja več generacij« 
je dolgoročni program dejavnosti za otroke in mladino, ki ga bomo v skladu s finančnimi 
in kadrovskimi možnostmi uvajali in izvajali postopoma.  

- Izvajali bomo aktivnosti v zvezi s projektoma »Tipanke« in  »Odkrivanje knjižnih zakladov 
z Robijem«. 

 
Knjižnica Šiška 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Kot knjižnica, ki se ponaša s posebno kinološko zbirko, bomo pozornost posvečali temu 

gradivu in izvedli nekaj izobraževalnih kinoloških dejavnosti. 
- Pričeli smo z izgradnjo zbirke gradiva na temo konji in konjeništva, kar bomo razvijali tudi 

v prihodnjih letih. Izbiramo predvsem tujejezično in neknjižno gradivo s poučno in 
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izobraževalno vsebino o posebnostih pasem, o vzgoji in šolanju konj, o negi konj, o 
posameznih športnih disciplinah, o uporabi konj v fizio in psihoterapevtske namene. S 
pomočjo zunanjih sodelavcev bomo organizirali cikel predavanj z različnih področij 
konjeništva. 

- Pripravili bomo projekt razširjenega izbora gradiva, povezanega s Kitajsko in gradiva, 
namenjenega vedno številčnejšim predstavnikom kitajske skupnosti v Ljubljani. V ta 
namen se bomo povezali s pristojnimi službami kitajskega veleposlaništva v Ljubljani. 

- Organizirali bomo številne slikarske in  fotografske razstave, razstave knjig, uporabne 
umetnosti in različnih izdelkov. Ob nekaterih razstavah planiramo otvoritve s kulturnim 
programom. 

- Nadaljevali bomo s predavanji, ki obravnavajo aktualne teme iz naravoslovja, 
humanistike, družboslovja in mejnih znanosti. Poudarek bo na tematskih sklopih MKL in 
tematiki povezani z  Mednarodnim letom sodelovanja na področju voda, okoljskih in 
kulturnih temah, ki obravnavajo slovensko in svetovno kulturno dediščino in zgodovino 
mest. 

- Organizirali bomo večjo glasbeno prireditev ob novem letu in tudi med letom organizirali 
glasbene prireditve, ki bodo vsebovale didaktične elemente.  

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- V sodelovanju z Društvom Tačke  bomo nadaljevali z zelo dobro sprejeto in obiskano 

dejavnostjo za otroke »Beremo s Tačkami«, obiski pravih živih kužkov, ki otroke 
motivirajo in z zavzetostjo in veseljem prebirajo kužkom zanimive zgodbice. Program se 
odvija z šolanimi terapevtskimi psi, ki so pod stalno veterinarsko kontrolo.  

- Za vse ljubitelje psov en krat mesečno prirejamo »Kinološke urice«. Namen je seznaniti 
otroke s kinologijo, kinološko kulturo ( izbira pravilne pasme, različni vedenjski vzorci v 
odnosu človek - otrok - pes, največkrat s pomočjo ustrezne kratke zgodbice), predstaviti 
različne pasme psov in pokazati in opozoriti mlade bralce na pomembnost pravočasnega 
prebiranja kinološke literature iz kinološkega kotička Knjižnice Šiška. Otroci si knjige tudi 
ogledajo in si jih lahko izposodijo na dom. Kinološko urico vodi knjižničarka, ki se v 
prostem času ukvarja s kinologijo. 

- Da bi na naše prireditve pritegnili tudi mladino, bomo organizirali pogovore za mlade v 
španskem jeziku, ki je med mladimi priljubljen, zato jim bomo dali možnost konverzacije v 
španščini. Prireditev bo vodila zunanja sodelavka profesorica španskega jezika Saša Hiti. 

- Redno bomo izvajali delavnico »Kako si sam poiščem knjigo?« pri kateri se otroci 
seznanijo z osnovami kataloga Cobiss, se naučijo poiskati knjižnično gradivo po različnih 
parametrih v računalniškem katalogu in se seznanijo se s sistemom postavitve gradiva v 
knjižnici.  

- Na mladinskem oddelku redno pripravljamo 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 ipd. 

 
 
Potujoča knjižnica 
 
Potujoča knjižnica bo v letu 2013 obiskovala skupno 46 postajališč, od tega 6 v posebnih 
okoljih (zapori, centri starejših, rehabilitacijski inštitut). V dopoldanskem času bo knjižnica na 
voljo vrtcem in najavljenim skupinam otrok in odraslih. Potujoča knjižnica bo odprta tudi v 
času kulturnega praznika in bo sodelovala na festivalih in posebnih dogodkih v okviru 
prireditev MKL. Ob petkih bomo obiskovali otroke v manjših dislociranih enotah VVZ in jim 
pripravili uro pravljic ter sodelovali v projektu Ciciuhec. 
- Sodelovali bomo na Festivalu Bobri (februar) in na podlagi prijavljenih vrtcev izvedli 

bibliopedagoške aktivnosti s predstavitvijo bibliobusa in našega gradiva. 
- Na Luninem festivalu v parku Tivoli bomo pripravili ure pravljic, ustvarjalnice in ogled 

risank na določeno temo. V letu 2013 je predvidena tema: »Zdrav duh v zdravem telesu« 
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- Ob »Dnevu MKL« se bomo pridružili predstavitvi MKL z našim bibliobusom. 
- V Parku slovenske reformacije konec avgusta pripravljamo že tradicionalni Filmobus, ki 

bo v stilu prihajajočega evropskega prvenstva v košarki, torej športen. 
 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
Domoznanska dejavnost 
V letu 2010 smo zastavili domoznanske razstave »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« kot 
enoten vsebinski sklop in v letu 2013 z njim nadaljujemo. 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 sklopi za leto 2013: 
- Razstava o zanimivi ljubljanski cesti ali ulici; Načrtujemo sodelovanje s Kinodvorom ob 

obeleženju njihove 90. obletnice. Zato je predviden naslov domoznanske razstave 
Kolodvorska ulica kot medijska ulica, razstava bo potekala septembra in oktobra. 

- Razstava, rezervirana za ustvarjalnosti lokalnih društev in skupin. Domoznanstvo načrtno 
goji povezanost knjižnice z lokalnim okoljem, z njegovo dejavnostjo in ustvarjalnostjo, ki v 
knjižnici dobi vsaj enkrat letno prostor za predstavitev. Mišljene so predvsem vsebine, ki 
se čim bolj dotikajo okoliških prebivalcev ali so tesno povezane z njihovim delovanjem, 
prizadevanji, preživljanjem prostega časa. Predvidena je postavitev v marcu. 

- Domoznanska razstava o značilni ljubljanski dejavnosti ali obrti, ki bo dopolnjevala 
dosedanje razstave o značilnih ljubljanskih točkah. 

Cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah« 
V navezavi z filmskim oddelkom Arhiva Slovenije in podobnim oddelkom v Muzeju novejše 
slovenske zgodovine smo v letu 2012 uspešno zastavili sistem domoznanskih filmskih 
projekcij za predstavljanje ljubljanske kulturne dediščine, ujete na filmski trak – oživitev starih 
arhivskih posnetkov, ki jih redko lahko vidimo. V letu 2013 bomo dejavnost nadaljevali pod 
istim imenom, posvetili pa se bomo predvidoma predstavitvi posnetkov in gradiv o 
ljubljanskih fotoateljejih in fotografih. 
Miniaturne knjige 
- Razstava miniaturnih knjig »Karoly Andruško« 

Donator zbirke miniaturnih knjig, ki jo hrani SLK, dr. Martin Žnideršič je letu 2012 knjižnici 
dodatno podaril še donacijo 220 miniaturnih knjig Karolyja Andruska. Gre za zbirko, ki 
predstavlja kompleten življenjski opus mednarodno uveljavljenega umetnika, slikarja in 
grafika, ki se je proslavil tudi z ustvarjanjem ex librisov. Nekaj njegovih miniaturk hranijo 
le še v knjižnicah v Budimpešti in Senti. Avtor razstave v decembru bo donator sam, ki bo 
poskrbel tudi za sestavke in vsebine v razstavnem katalogu. Ob tem dogodku načrtujemo 
pripravo večje razstave te zaključene zbirke, ki bi vključevala izdajo razstavnega 
kataloga, obsežnejšo promocijo in slovesno otvoritev. 

- Stalna razstava miniaturnih knjig dr. Martina Žnideršiča 
Stalna razstava od 2011 domuje v posebnih razstavnih vitrinah, namenjenih samo 
miniaturnim knjigam v preddverju dvorane v kletni etaži. Namenjena je predstavljanju 
zbirke na način, da se predvidoma na štiri mesece v vitrine postavijo nove vsebine iz 
sicer izjemno obsežne zbirke 3.000 miniaturk. Tako skrbimo za ažurno razstavljanje 
donirane zbirke. 

Cikel ruskega filma 
Namen predvajanj ruskih filmov je v negovanju tradicionalne usmerjenosti Slovanske 
knjižnice in odprtost navzven, povezave z zunanjimi partnerji kot sta društvo RUSLO in 
Veleposlaništvo Ruske federacije v Ljubljani ter vzdrževanju stikov s številčno in aktivno 
populacijo priseljencev v Ljubljani.  
Pripravili bomo štiri projekcije različnih ruskih filmov s slovenskimi podnapisi ter plakate in 
informativne zgibanke za celoletni program abonmaja, tako da bo promocija potekala celo 
leto. 
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Večeri za seniorje  
Populacija starejših občanov je vedno številčnejša, mnogi med njimi pa so še vedno aktivni 
in vedoželjni. Slovanska knjižnica že od leta 2009 plodno sodeluje z društvom Ex libris, ki je 
zavezano dvigu knjižne in bralne kulture in sodeluje pri organizaciji kvalitetnih izobraževalnih 
prireditev. V preteklih letih je ta dejavnost v knjižnici pridobila stalen krog obiskovalcev, 
prireditve so dobro obiskane in raznovrstne, tako da včasih poskrbijo tudi za vzajemno 
druženje starejše in mlajše generacije. Srečanja so v obliki predavanj z vabljenimi 
predavatelji, projekcij in različnih tematskih večerov v smislu vodenih pogovorov na določeno 
temo.  
 
Pionirska - Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
Program Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo predvideva tako 
projekte in redne dejavnosti, ki potekajo v okviru MKL in so namenjeni prebivalcem Ljubljane, 
kot tudi projekte in redne 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 oddelki za otroke v KOŽ in celotni MKL, kjer se njene teoretične zamisli praktično 
uresničujejo (npr. Projekt nove postavitve mladinskega leposlovja na mladinskih oddelkih 
splošnih knjižnic, Kosovirjeva žlica idr.). 
 
Za leto 2013 načrtujemo naslednje dejavnosti: 
- S projektom »Zlata hruška« se je močno povečala javna izpostavljenost in s tem 

odgovornost pri ocenjevanju in predstavljanju mladinskih knjig. Za ažurnost in 
verodostojnost projekta po eni strani širimo krog kompetentnih ocenjevalcev, po drugi 
strani pa to pomeni tudi več in natančnejše koordinacije dela ob hkratnem poznavanju 
materije in preglednosti produkcije, ki se bo praktično izkazovala s sprotnim objavljanjem 
»knjigometra« na spletni strani, za potrebe nabave in izposoje gradiva. Načrtujemo tudi 
nagrado »Prenosni pokal zlata hruška«, ki bo namenjena najboljšemu založniku 
preteklega leta.  

- »Knjigometer« je projekt, ki smo ga zasnovali v letu 2012 in s katerim sproti ocenjujemo 
tekočo produkcijo, razdeljeno na dve skupini, priporočeno in nepriporočeno gradivo. 
Knjigometer bo objavljen na novi spletni strani MKL in bo v veliko pomoč knjižnicam pri 
sprotnem odločanju pri nabavi in izposoji gradiva.  

- »1001 knjiga« je projekt, ki ga načrtujemo že nekaj let, potrebo po njem pa izkazuje tudi 
strokovna javnost. Ker projekt predpostavlja sodelovanje različnih strok in področij 
(mladinska književnost, knjižničarstvo, večpredstavnost, pedagogika, umetnost), zahteva 
ustrezen čas in kadrovsko pokritost. Z uresničitvijo projekta bo nastala monografija, ki bo 
nekakšna enciklopedija kakovostne mladinske literature ter interdisciplinarna in 
interaktivna spodbuda za kakovostno branje. 

- 2. april je mednarodni dan knjig za otroke v veliki dvorani KOŽ. Načrtujemo razstavo, ki 
bo tematsko povezana z aprilskim simpozijem, ta pa z rdečo nitjo Strokovnih sred.  

 
Center za vseživljenjsko učenje  
 
Center za vseživljenjsko učenje v MKL (CVŽU) vsebinsko in organizacijsko pokriva dve 
področji: področje izobraževanja uporabnikov in področje izobraževanja zaposlenih ter 
knjižničarjev osrednjeslovenske regije v okviru t. i. Učnega centra. Področje izobraževanja 
uporabnikov pokrivamo z informacijskimi servisi (Borza dela, Borza znanja, Središče za 
samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja) ter tudi s programi izobraževanja 
uporabnikov v enotah MKL. V letu 2013 bo poudarek na naslednjih vsebinskih sklopih: 
informacijsko opismenjevanje, jezikovno izobraževanje, zaposlitev in delo, zdravje, 
naravoslovno-tehnično področje, finančno opismenjevanje ter prosti čas. Prednostna naloga 
v letu 2013 bo okrepitev medijske promocije izobraževalnih aktivnosti CVŽU. Nadaljnje 
konkretne vsebine, obseg dela in prednostne naloge CVŽU so predstavljene v 5. poglavju 
tega programa dela. 
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Borza dela 
 
Osrednja dejavnost Borze dela v letu 2013 bo informiranje iskalcev zaposlitve v infotočkah 
Borze dela v KOŽ in Knjižnici Fužine. Poleg tega bomo samostojno organizirali in izvajali 
delavnice iz cikla »Koraki do zaposlitve« za iskalce zaposlitve ter gostili delavnice in 
predstavitve zunanjih izvajalcev.   
- V KOŽ bomo mesečno izvajali delavnice za zaključeno skupino iz Univerzitetnega 

kliničnega centra, Center za odvajanje od odvisnosti od prepovedanih drog (osem 
delavnic). 

- V Knjižnici Fužine v Info točki Borza dela vsako drugo sredo v mesecu izvajamo 
izobraževalne delavnice iz cikla »Koraki do zaposlitve« (osem delavnic). 

- V letu 2013 načrtujemo izvedbe delavnic v Knjižnici Šiška (dve delavnici), Knjižnici 
Bežigrad (tri delavnice), Knjižnici Vič (tri delavnice) in Knjižnici Dobrova (dve delavnici).  

- V okviru Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 
od 2013 do 2014 bomo izvedli programe: »Bližnjice do dela in zaposlitve« (deset 
delavnic), in Misija: diplomska naloga (enajst delavnic). 

- Vodeni ogledi KOŽ in CVŽU za vsaj pet skupin brezposelnih oseb in za vsaj eno skupino 
tujih zaposlitvenih svetovalcev v okviru projekta Academia, ki ga izvaja Zavod RS za 
zaposlovanje. 

- Sodelovanje in predstavitev dejavnosti Borze dela na sejmih, festivalih in konferencah. 
- V sodelovanju z zunanjimi partnerji bomo še intenzivneje razvijali individualni karierni 

coaching za iskalce zaposlitve, predvidoma en dan na teden. 
- Razvili bomo dodatne promocijske aktivnosti za Infotočko Borze dela v Knjižnici Fužine. 
- Nadaljevali bomo s promocijo podatkovne zbirke poslovni informator gvin.com. 
- Dejavnosti Borze dela bomo prijavljali tudi na različne, v letu 2013 aktualne razpise. 
- Uvedba nove storitve za uporabnike: klub iskalcev zaposlitve. 
 
V letu 2013 bomo sodelovali z različnimi institucijami, ki delujejo na področju trga dela in 
zaposlovanja ter na področju kariernega svetovanja: Neformalna skupina kariernih coachev, 
NLP coachi, Zavod RS za zaposlovanje – projekt Zaposlitveni svetovalci in usmerjevalci v 
poklice. 
 
Borza znanja 
 
Osrednja borza znanja v MKL ima dve temeljni področji dela: izvajanje dejavnosti BZ v MKL 
ter koordinacijo Mreže enajstih slovenskih borz znanja. 
 
V okviru dejavnosti Borze znanja v MKL načrtujemo: 
- Organizacija ustvarjalnih delavnic (40), razstav (24) in izobraževalnih delavnic (40).  
- Predstavitve dejavnosti BZ za različne ciljne skupine. 
- Organizacija dogodkov in prireditev, ki omogočajo aktivno preživljanje prostega časa v 

okviru štirih projektov: »Nevidni svet voda«, »2. mednarodni ma-tematični dan«, 
»Rokodelstvo na slovenskem in na Borzi znanja«, »Svet avto«. 

- Priprava polletnega kataloga brezplačnih delavnic v okviru BZ. 
- Posodobitev oz. nadgraditev programa mentorstva za študente andragogike in 

pedagogike. 
- Sodelovanje na prireditvah in sejmih v okviru MKL. 
- Iskanje novih možnosti za medijsko promocijo. 
- Sodelovanje z zunanjimi organizacijami, društvi kot gostovanje in izvajanje različnih 

prireditev in delavnic, za pridobitev novega članstva na BZ. 
- Razširitev razstavnega prostora BZ z dokupom dodatnih razstavnih vitrin. 
- Priprava zbirke vseh seminarskih nalog in raziskovalnih nalog študentov andragogike, ki 

so v opravljali prakso na BZ. 
- Priprava za tisk in razrez »ustvarjalne beležke«, kjer vsak član BZ, ki izvaja brezplačne 

delavnice dobi potrdilo za izvajanje delavnice. 
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V okviru koordinacije Mreže borz znanja, v kolikor bo ta v šolskem letu 2012/2013 še v MKL, 
načrtujemo: 
- Organizacija izobraževanja zaposlenih v Mreži borz znanja. 
- Širitev mreže BZ (LU Ajdovščina, Karierni center Univerze na Primorskem).  
- Izobraževanje novo-zaposlenih v Mreži Borze znanja. 
- Priprava analize dosedanjega dela Borze znanja. 
- Priprava predloga kazalnikov za spremljanje kakovosti delovanja Borz znanja. 
- Organizacija Sejma znanja 2013. 
- Priprava idejnega koncepta za prenovo spletne strani Borze znanja. 
- Objava novic, vabil, poročil za celotno mrežo Borze znanja. 
- Iskanje novih možnosti za promocijo, mednarodno sodelovanje in širitev mreže. 
- Vsebinska prenova predstavitvene zloženke Borz znanja. 
- Posodobitev in nadgradnja aplikacije in spletne strani Mreže BZ. 
 
Središče za samostojno učenje 
 
Cilj dejavnosti SSU bo tudi v letu 2013 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: 
- Pripravo, organizacijo in izvajanje brezplačnih delavnic za podporo samostojnemu učenju 

(učenje učenja, računalništvo, tuji jeziki). 
- Dopolnitev zbirke učnih gradiv z gradivi za učenje tujih jezikov in gradivi, prilagojenimi 

osebam s posebnimi potrebami (z gibalnimi, vidnimi ali s slušnimi ovirami), ter 
zagotavljanje dostopa do e-virov. 

- 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). 

- Udeleženec leta bo izbran izmed vseh že izbranih udeležencev meseca. 
- Čajanke v SSU so namenjene izmenjavi izkušenj med udeleženci SSU in tistimi, ki se še 

odločajo za samostojno učenje ter neposrednemu preizkušanju gradiv.  
- Ob gradivih iz zbirke učnih gradiv, ki so na voljo v SSU za čitalniško izposojo in dosegajo 

stopnjo B2, bomo večjo pozornost namenili preusmerjanju naših uporabnikov še na 
druga gradiva. Na ta način bomo ponudili tudi gradiva, ki so namenjena za pripravo na 
izpit CPE. 

- Gradiva, ki so že dostopna na spletni strani MKL, bomo pregledali in pripravili gradiva za 
novo spletno stran.  

- Napovedi dejavnosti, aktivnosti SSU in poročila o dogodkih na SSU bomo dosledno 
objavljali v medijih: novičke ACS, varnastarost.si, seniorji.si, Napovednik, MKL domače 
strani, koledarja prireditev, mesečnika prireditev itd. 

- Delavnice računalniškega opismenjevanja bodo nadgrajeni z vsebinami, ki so namenjene 
naprednejšim uporabnikom (šest delavnic). 

- Z namenom promocije učenja jezikov v SSU, bomo z jezikovnim maratonom obeležili 26. 
september, svetovni dan jezikov.  

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). 
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Točke vseživljenjskega učenja 
 
- Na štirih Točkah VŽU v knjižnicah MKL bo potekalo mentorstvo do 31. avgusta 2013. 

Mentorstvo se bo izvajalo vsak teden v Knjižnici Šiška in Knjižnici Rudnik, mentorstvo v 
Knjižnici Bežigrad in Jožeta Mazovca pa je izmenično vsak drugi torek.   

- Nadaljevali bomo z izobraževanjem odraslih, brezposelnih, šibkejših skupin zaposlenih in 
starejših občanov. Še naprej se bomo trudili vključevati ranljive skupine prebivalstva v 
različne oblike učenja in informirati o možnostih učenja in prednostih, ki jih le-to prinaša. 

- Mentor bo nudil individualno učenje in svetovanje pri uporabi računalnika za komunikacijo 
in iskanje informacij.  

- Pripravljali bomo interna učna gradiva za udeležence. 
- 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/, s 
predstavitvami dela točk različnim organiziranim skupinam obiskovalcev knjižnic 
(brezposelnim, izobraževalcem, študentom) in s sodelovanjem pri predstavitvah MKL na 
različnih festivalih.  

- Skrbeli bomo za izvajanje in koordinacijo dela na štirih točkah v Ljubljanski urbani regiji 
ter za poročanje financerju. 

 
Trubarjeva hiša literature 
 
Trubarjeva hiša literature, ki je z letom 2012 prešla pod okrilje in upravljanje MKL je eden od 
posebnih in pomembnih prostorov tako mesta Ljubljane kot MKL. S THL se Ljubljana uvršča 
med evropske prestolnice, ki v svojih literarnih hišah hranijo, ohranjajo, navdušujejo, budijo in 
ozaveščajo svoje obiskovalce in opozarjajo na problematična in aktualna dejstva, ki pronicajo 
v vse pore človeškega življenja. Kar se jasno kaže v kulturi posameznika, naroda in širše. 
Jedro programa THL bo tudi v letu 2013 predstavljal lastni program hiše, ki ga bodo 
dopolnjevali programi sodelujočih partnerskih organizacij in posameznikov ter programske 
enote iz tekoče ponudbe zunanjih izvajalcev.  
Izbor programskih vsebin THL bo prvenstveno namenjen knjigi v najširšem pomenu besede, 
kar pomeni, da bodo k nastajanju programa vabljeni vsi udeleženci knjižne »produkcijske 
verige«, od založnikov, avtorjev, prevajalcev, urednikov, kritikov, do tistih, ki na širši družbeni 
ravni sprejemajo odločitve, ki imajo pomemben vpliv na domačo literarno ponudbo in splošno 
kulturno blaginjo.  
 
Podroben program dela Trubarjeve hiše literature za leto 2013 je priloga tega programa in 
njegov sestavni del. 
 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2013 opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
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5 IZOBRAŽEVANJE 

 
Strateške usmeritve 
- Krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in študij. 
- Oblikovanje učnih aktivnosti v e-okolju in e-podpora izvajanju izobraževalnih dejavnosti v 

MKL. 
- Vzpostavitev novih partnerstev ter okrepljeno sodelovanje z vsemi vrstami  knjižnic in z 

drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami pri skupnih projektih. 
- Povečevanje vključenosti MKL v utrip Ljubljane in okolice z novimi oblikami promocije z 

namenom utrjevanja ugleda in javne podobe knjižnice. 
- Razvoj učne in izobraževalne ponudbe, ki spodbuja socialno vključenost, 

medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje.  
- Nadgradnja koncepta učeče se organizacije z delovanjem Učnega centra, oblikovanjem 

celovitega sistema stalnega strokovnega izpopolnjevanja za delo v knjižnicah in 
spodbujanjem raziskovalne dejavnosti za področje splošnih knjižnic. 

- Ustanovitev kompetenčnih centrov za različna področja delovanja splošnih knjižnic z 
namenom boljšega pretoka znanja. 
 

Strateški cilji in aktivnosti za leto 2013 
- Delovanje in razvoj Centra za vseživljenjsko učenje MKL.  
- Kandidatura za pridobitev Grundtvig/Leonardo asistenta (CMEPIUS). 
- Ureditev in oprema računalniške učilnice v Knjižnici dr. Franceta Škerla in Knjižnici 

Fužine.  
- Vpis v razvid izobraževalcev odraslih. 
- Priprava koncepta vzpostavitve in delovanja informacijske točke in priprava nabora e-

virov javnih oblasti.  
- Aktivna promocija dejavnosti Centra za vseživljenjsko učenje MKL v javnosti in med 

zaposlenimi v MKL. 
- Sistematično objavljanje vabil in poročil/reportaž v brezplačnih napovednikih, spletnih 

straneh in publikacijah za posamezne ciljne skupine. 
- Izdaja e-priročnika s strokovnimi temami obravnavanimi na delovni izmenjavi v Linzu. 
- Izdaja publikacije: E-poročilo z rezultati raziskave o ugotavljanju potreb po izobraževanju 

uporabnikov (v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 
- Izvajanje dodatnih učnih vsebin iz zapostavljenih vsebinskih področij (npr. naravoslovje). 
- Oblikovanje celovite ponudbe izobraževanja v enotah MKL. 
- Povabiti k sodelovanju društva, institucije, šole, fakultete in zavode. 
- Krepitev vključitve zaposlenih v procese izobraževanja uporabnikov. 
- Oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine 

uporabnikov. 
- Izmenjava izkušenj z organizacijami na mednarodni ravni. 
- Organizacija srečanja partnerjev v okviru projekta Lady Cafe (april 2013). 
- Sodelovanje pri lokalnih (MOL) nacionalnih (npr. Teden vseživljenjskega učenja) in 

evropskih projektih in razpisih (npr. CMEPIUS, Evropski socialni sklad). 
- Vsebinsko se bodo izobraževanja za uporabnike navezovala na tematske sklope 

načrtovane za leto 2013. 
- Vzpostavitev aplikacije za enotno in sprotno spremljanje izobraževalne in prireditvene 

dejavnosti v MKL. 
- V sodelovanju s partnerji izvajali izobraževanja v okviru Javnega razpisa za splošno 

neformalno izobraževanje odraslih 2012–2014. 
- Uvedba modela stalnega strokovnega izpopolnjevanja (SSI) za zaposlene v knjižnici. 
- Organizacija Dneva novosti v MKL. 
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- Oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za izobraževanje knjižničarjev 
iz splošnih knjižnic. 

 
Pričakovani učinki 
- Modernizacija prostorov za kvalitetnejše izvajanje informacijskih storitev, izobraževalnih 

aktivnosti za vse prebivalce. 
- Dvig informacijske pismenosti v družbi. 
- Povečanje udeležbe v vseživljenjskem učenju. 
- Širitev izvajanja izobraževalnih aktivnosti v mreži knjižnic MKL. 
- Povečanje udeležbe knjižnično neaktivnih prebivalcev. 
- Povečanje obsega izobraževanj, ki ga izvajajo zaposleni v MKL. 
- Zmanjšanje socialne izključenosti. 
- Vzpostavitev MKL kot verodostojnega partnerja na lokalnem, regionalnem, nacionalnem 

in mednarodnem nivoju. 
- Večja prepoznavnost posameznih knjižnic v lokalnem okolju kot ponudnikov prireditev in 

izobraževanj. 
- Uveljavitev Učnega centra MKL kot ponudnika izobraževanj za delo v splošnih knjižnicah 

na nacionalni in mednarodni ravni. 
- Vzpostavljanje pripadnosti in razvoj povezanosti med zaposlenimi prek organizacije 

internih izobraževanj. 
- Vzpostavljanje izobraževanja kot motivacijskega orodja za delo zaposlenih.  
- Vzpostavitev raziskovalne dejavnosti MKL kot pomembnega vira informacij, raziskav in 

ugotovitev na področju dela v splošnih knjižnicah. 
- Povečanje raziskovalne dejavnosti zaposlenih z namenom uvajanja novih storitev, 

pridobitev podatkov prek raziskovalne dejavnosti zaposlenih, ki so relevantni za razvoj 
novih ali nadgradnjo že uveljavljenih storitev. 

 
Kazalniki uspešnosti 
- Obisk prireditev in izobraževanj (2011: 59.731) 
- Število ur izobraževanj za uporabnike MKL (2011: 2.802) 
- Število udeležencev izobraževanj za uporabnike MKL (2011: 20.705) 
- Število zaposlenih, ki sodelujejo pri izobraževanju uporabnikov (2011: 53). 
- Število ur izobraževanj za uporabnike, ki so jih izvajali zaposleni v MKL (nov kazalnik). 
- Število ur izobraževanj za uporabnike, ki so jih izvajali zunanji izvajalci (nov kazalnik). 
- Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL (2011: 6.050). 
- Število zaposlenih v MKL, ki so se udeležili izobraževanj (2011: 200). 
- Število izobraževanj za zaposlene v MKL v organizaciji Učnega centra (nov kazalnik). 
- Število ur izobraževanja za zaposlene, ki so jih izvedli zaposleni v MKL (nov kazalnik). 
- Število udeležencev iz drugih knjižnic in organizacij (nov kazalnik). 
- Delež celotnega proračuna knjižnice namenjenega izobraževanju zaposlenih (2011: 0,60 

%). 
- Število nastopov/predstavitev/referatov na znanstvenih in strokovnih posvetih (2011:6). 
- Število zaposlenih, ki objavljajo v strokovnih in znanstvenih revijah (2011: 12). 
- Število objav v strokovnih in znanstvenih revijah (2011: 34). 
 

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. 
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Izobraževanja za odrasle: 

 
Dogodek Število izobraževanj 

Bibliopedagoško delo  212 

Računalniško opismenjevanje  78 

Tečaji  11 

Izobraževalne delavnice  182 

Strokovne konference in simpoziji 0 

SKUPAJ 483 

 
 

Samostojno 
učenje 

Število obiskov BD 2.500 
Število novih članov BZ 330 
Število obiskov SSU 4.500 
Obisk servisov skupaj: 7.330 
Število ur mentorstva v TVŽU 576 
Število povezav med člani BZ 1.200 

 
 

Dogodek Enota knjižnice2 Število izobraževanj 

Bibliopedagoško delo 

Knjižnica Bežigrad 40 

Knjižnica dr. France Škerl 5 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8 

Knjižnica Otona Župančiča 75 

Knjižnica Prežihov Voranc 22 

Knjižnica Rudnik 6 

Knjižnica Frana Levstika 1 

Knjižnica Šiška 20 

Slovanska knjižnica 10 

Potujoča knjižnica 15 

Borza dela 5 

Središče za samostojno učenje 5 

SKUPAJ 212 

Računalniško opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 9 

Knjižnica Jožeta Mazovca 22 

Knjižnica Fužine 6 

Knjižnica Polje 2 

Knjižnica Otona Župančiča 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 

Knjižnica Šiška 0 

Slovanska knjižnica 0 

Potujoča knjižnica 0 

                                                 
2
 Dejavnosti Središča za samostojno učenje, Borze znanja in Borze dela se vedno izvajajo v 

posameznih enotah MKL. V tabeli so zaradi ločenih virov financiranja (MIZKŠ), vedno navedene pod 
lastnimi rubrikami in ne pri enotah, kjer se izvajajo. 
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Središče za samostojno učenje 36 

SKUPAJ 78 

Tečaji (jezikovni tečaji Q) 

Knjižnica Bežigrad 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 

Knjižnica Fužine 1 

Knjižnica Otona Župančiča 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 

Knjižnica Šiška 0 

Slovanska knjižnica 0 

Potujoča knjižnica 0 

Središče za samostojno učenje 6 

SKUPAJ 11 

Izobraževalne delavnice 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 

Knjižnica Otona Župančiča 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 

Knjižnica Podpeč 1 

Knjižnica Dobrova 2 

Knjižnica Frana Levstika 2 

Knjižnica Horjul 2 

Knjižnica Ig 2 

Knjižnica Škofljica 2 

Knjižnica Šiška 2 

Slovanska knjižnica 0 

Potujoča knjižnica 0 

Borza znanja 40 

Borza dela 40 

Središče za samostojno učenje 80 

SKUPAJ 182 

Strokovne konference in simpoziji 
 

/ 

SKUPAJ 0 

SKUPAJ (vsa izobraževanja) 483 
 
 
 

Izobraževanja za otroke: 

 
 

Dogodek Število izobraževanj 

Bibliopedagoško delo  536 

Računalniško opismenjevanje  30 

Tečaji  6 

Izobraževalne delavnice  87 

SKUPAJ 659 
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Dogodek Enota knjižnice Število izobraževanj 

Bibliopedagoško delo 

Knjižnica Bežigrad 20 

Knjižnica Črnuče 7 

Knjižnica dr. France Škerl 4 

Knjižnica Glinškova ploščad 6 

Knjižnica Savsko naselje 3 

Knjižnica Jožeta Mazovca 75 

Knjižnica Fužine 15 

Knjižnica Jarše 15 

Knjižnica Polje 60 

Knjižnica Zalog 15 

Knjižnica Zadvor 10 

Knjižnica Otona Župančiča 20 

Knjižnica Prežihov Voranc 57 

Knjižnica Grba 10 

Knjižnica Rudnik 4 

Knjižnica Brezovica 1 

Knjižnica Podpeč 16 

Knjižnica Dobrova 4 

Knjižnica Frana Levstika 5 

Knjižnica Horjul 1 

Knjižnica Ig 3 

Knjižnica Škofljica 29 

Knjižnica Šiška 86 

Knjižnica Gameljne 8 

Knjižnica Šentvid 30 

Knjižnica Vodice 2 

Slovanska knjižnica 0 

Potujoča knjižnica 30 

SKUPAJ 536 

Računalniško opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 

Knjižnica Otona Župančiča 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 

Knjižnica Šiška 30 

Slovanska knjižnica 0 

Potujoča knjižnica 0 

SKUPAJ 30 

Tečaji (jezikovni tečaji Q) 

Knjižnica Bežigrad 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 

Knjižnica Fužine 5 

Knjižnica Polje 1 

Knjižnica Otona Župančiča 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 

Knjižnica Šiška 0 
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Slovanska knjižnica 0 

Potujoča knjižnica 0 

SKUPAJ 6 

Izobraževalne delavnice 

Knjižnica Bežigrad 14 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4 

Knjižnica Jarše 8 

Knjižnica Zadvor 2 

Knjižnica Otona Župančiča 8 

Knjižnica Prežihov Voranc 5 

Knjižnica Ig 8 

Knjižnica Šiška 38 

Slovanska knjižnica 0 

Potujoča knjižnica 0 

SKUPAJ 87 

VSE SKUPAJ 659 
 
 

5.2 Učni center za izobraževanje knjižničarjev  

 
Znanja, ki jih pridobivamo knjižničarji skozi redno šolanje in delovne izkušnje, ne zadoščajo 
več za kakovostno in učinkovito opravljanje dela, zato je potrebno knjižnico v celoti usmeriti v 
permanentno učečo se organizacijo z različnimi oblikami izobraževanja zaposlenih. V Učnem 
centru za izobraževanje knjižničarjev bomo v letu 2013 dali poudarek vsebinam s področja 
uporabe IKT, svetovanja uporabnikom in izobraževanja uporabnikov. 
 
V sodelovanju z zunanjimi izvajalci bomo v okviru Učnega centra MKL pripravili 
izobraževalne sklope posebej prilagojene slovenskim splošnim knjižnicam. Izobraževalni 
sklop posameznega tematskega področja bomo izvajali v Mestni knjižnici Ljubljana za 
zaposlene v MKL, knjižničarje osrednjeslovenske regije in slovenske knjižničarje nasploh 
(tudi s kotizacijo). 
 
Načrtujemo pripravo in izvedbo tematskih sklopov za naslednje vsebinska področja: 
- e-vsebine, e-storitve in e-poslovanje knjižnice, 
- spletno anketiranje z orodjem 1ka, 
- priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov (v sodelovanju z ACS), 
- neformalno in priložnostno učenje uporabnikov v knjižnici, 
- spremljanje in zagotavljanje kakovosti dela v knjižnici in beleženje ter evalvacija 

aktivnosti v knjižnicah, 
- pravljičar in pravljice v knjižnici. 
 

5.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 
Eksterna izobraževanja 
 
V MKL na podlagi strateških usmeritev in ciljev ter v praksi ugotovljenih potreb po 
izobraževanju načrtujemo še naslednja izobraževanja: 
- Tečaji, ki jih organizirata IZUM in IBC NUK.  
- Delavnice za manjše skupine posameznikov, ki delajo na določenih nalogah: vodenje 

projektov, pravila poslovnega pisanja, hitro branje, delo s težavnimi uporabniki. 
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- Strokovna srečanja z aktivno udeležbo zaposlenih MKL: Posvetovanje ZBDS, Knjižnica – 
igrišče znanja in zabave, Konferenca IZUM, knjižni sejmi, strokovna ekskurzija potujočih 
knjižnic. 

- Delavnice konverzacije angleškega jezika, s poudarkom na bibliotekarski terminologiji 
(konkretne situacije: vpis angleško govorečega uporabnika, predstavitev pogojev 
izposoje, predstavitev knjižnične mreže MKL) v sodelovanju z Erasmus/Grundtvig 
asistenti. 

- Delavnica na temo dela s starejšimi uporabniki.  
- Delavnica na temo poslovnega pisanja (slog, lektorska vprašanja). 
- Poleg znanj in kompetenc za delo z uporabniki prihajajo v ospredje kompetence za 

vodenje in upravljanje knjižnic (načrtovanje in postavljanje ciljev, kadrovski, finančni, 
investicijski, marketinški menedžment, upravljanje s spremembami). V MKL bomo 
poiskali partnerja v tujini (prek prijave na evropski program Vseživljenjsko učenje), ki bo 
izvedel izobraževalni program za srednji menedžment v knjižnici (vodje OE, večjih KK, 
skupnih in strokovnih služb). 
 

Interna izobraževanja 
 
V letu 2013 bomo sodelavci pripravili in izvedli naslednja izobraževanja zaposlenih: 
- Obnovitvene delavnice in predavanja za suvereno uporabo spletnih podatkovnih baz in 

zbirk.  
- Nova spletna stran MKL: Predstavitev funkcionalnosti, vsebine in uporabe prenovljene 

spletne strani MKL: Kaj vse najdemo na novi spletni strani in kje? Kako pomagati 
uporabniku pri iskanju informacij na portalu? ter uporaba intraneta (za vse zaposlene v 
MKL). 

- Obnovitveno izobraževanje o oblikovanju in objavljanju vsebin na spletni portal. 
Predstavitev sprememb na novem portalu in seznanjanje z organizacijo vsebin (za 
administratorje spletne strani). 

- Cobbis 3 izposoja – prenos znanj za vse zaposlene na evidenci izposoje. 
- Informacijsko opismenjevanje: 

o Priprava kataloga znanj s področja IKT potrebnih za posamezno delovno mesto.  
o Priprava e-gradiv in e-učilnice za samostojno učenje uporabe strojne in 

programske opreme v informacijskem sistemu MKL (osnovna stopnja). 
o Delavnice za novozaposlene – uporaba informacijskega sistema (4 ure). 
o Krajša začetna izobraževanja (Windows, Word, Outlook, Excel, PowerPoint, 

Publisher, One Note).   
o Krajša nadaljevalna izobraževanja za napredne uporabnike (Word, Excel, 

Outlook). 
o Izobraževanje za oblikovanje virtualnih razstav na spletni strani z uporabo 

urejevalnika slikovnih datotek Picasa in programa za predstavitvene datoteke 
Microsoft PowerPoint ter orodja za objavo Cooliris.  

o Oblikovali bomo e-gradiva za uporabo spletnih podatkovnih baz. 
 
V vseh organizacijskih enotah izvajamo redne sestanke zaposlenih, na katerih so 
predstavljene novosti in spremembe, potrebne za opravljanje rednih del in nalog. 
 

5.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic 

 

Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic bo potekalo po programu Učnega centra. 
 
Pripravili bomo Dan novosti v MKL, na katerem bomo predstavili strokovne novosti, ki smo jih 
v MKL uvedli v letu 2012. 
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Strokovne srede 
Rdeča nit strokovnih sred v letu 2013 bo Knjižnica med informacijskim centrom in socialnim 
prostorom?, podrobnejše vsebine pa so: 
- 9. januar – Mladinsko knjižničarstvo in novi izzivi informacijske tehnologije 
- 13. februar – Mladinska knjižnica kot raznovrstni socialni prostor  
- 13. marec – Informacijska tehnologija, varovanje intelektualne lastnine 
- 10. april – Simpozij - tehnologija/leposlovje 
- 8. maj – Strokovna ekskurzija v eno od slovenskih splošnih knjižnic (še ne obiskanih) 
- 11. september – Predstavitev nove bralne sezone, projektov, poudarkov: JAK, Društvo 

Bralna značka Slovenije – ZPMS, Bralno društvo Slovenije, Pionirska Q 
- 9. oktober – Predstavitev 8. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza 
- 13. november – Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012 
- 11. december – Podelitev priznanj Zlata hruška 
 
Vaje iz formalne in vsebinske obdelave gradiva 
MKL bo kot osrednja območna knjižnica organizirala dvakrat letno (pred spomladanskimi in 
jesenskimi strokovnimi izpiti) praktične vaje iz formalne in vsebinske obdelave gradiva 
(katalogizacije) za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski 
izpit. Vaje bo izvajala Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. 
 
Simpoziji v THL 
V letu 2013 načrtujemo izvedbo treh simpozijev. V marcu bomo v sodelovanju z LUD 
Literatura pripravili simpozij o žanrski literaturi na Slovenskem, v maju simpozij o življenju in 
delu pokojnega pisatelja, literarnega kritika in teoretika Igorja Zabela (v sodelovanju z 
Društvom Igorja Zabela za kulturo in teorijo ter Založbo/*cf.), v oktobru pa simpozij ob 
tristoletnici rojstva Denisa Diderota (v sodelovanju z oddelkom za francoski jezik Filozofske 
fakultete v Ljubljani). 
 

5.3 Mentorstvo 

 
V knjižnici bomo v letu 2013 izvajali mentorske programe za novo zaposlene, knjižničarje 
regije ter študente bibliotekarstva in drugih študijskih smeri. Tudi v letu 2013 bomo namenili 
posebno pozornost posameznikom, ki bodo v naši knjižnici opravljali obvezno študentsko 
prakso oz. izbirne vsebine za dijake. 
V dogovoru z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo bomo 
oblikovali seznam tem, pomembnih za razvoj MKL na strokovnem področju, ki so primerne 
za diplomske naloge, magisterije in doktorate. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2013 opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 

6 DOMOZNANSKA DEJAVNOST 

 
Strateške usmeritve 
- Razvoj storitev, ki omogočajo vsem prebivalcem Ljubljane, da se s svojimi prispevki 

aktivno vključujejo v izgradnjo lokalnega digitalnega spomina mesta.  
- Razvoj medgeneracijskih domoznanskih storitev za otroke in družine v okviru KDZD. 
- Oblikovanje digitalnih podatkovnih zbirk iz lastnega gradiva za promocijo lokalne 

zgodovine in virtualne  razstave.  
- Zaščita in ohranjanje knjižničnega gradiva z digitalizacijo in promocija pomembnih gradiv 

MKL ter njihova objava na d-Libu in regijskem portalu KAMRA. 
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Strateški cilji in aktivnosti za leto 2013 
- Razvoj domoznanske podstrani na spletni strani MKL v sodelovanju s Službo za razvoj in 

območnost, uredništvo podstrani in sprotni vnos interaktivnih vsebin. Izdelava storitve 
Digitalni spomin Ljubljane (prebivalci Ljubljane lahko sami dodajajo svoje stare 
fotografije) kot enega od segmentov domoznanske podstrani.  

- Nadaljnja promocija logotipa Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice znotraj in izven 
MKL, težnja k večjemu kroženju razstav oz. prireditev, težnja k doslednemu označevanju 
domoznanskih vsebin v mesečniku MKL, promocija serijske publikacije. 

- Izvedba »Dneva spominov« (Collection Days) za vsebine obeh svetovnih vojn in njihova 
postavitev v digitalno obliko ter na ustrezna spletna mesta (Kamra, Europeana, spletna 
stran MKL). 

- Nadaljnja promocija in izvajanje zastavljenih vsebin »Kulturna dediščina za družine« z 
angažiranjem delovne skupine za domoznanstvo po OE. Nov sklop vsebin se pripravi v 
letu 2014. 

- Nadaljevanje katalogizacije za domoznanstvo po shemi iz 2012, skrb za dostopnost 
katalogiziranih člankov v serijskih publikacijah in načrt vezave serij in poškodovanih knjig. 

- Skrb za nadaljevanje razvoja že vzpostavljenih dejavnosti repozitorija, skrbništvo in 
aktivno delovanje v delovni skupini, koordiniranje dela za območne enote v MKL.  

- Skrb za nadaljevanje razvoja zbirke miniaturnih knjig – promocija zbirke in knjižnice in 
sprotno dodajanje najpomembnejših miniaturk na spletno stran.  

 
Pričakovani učinki 
- Večja obveščenost prebivalcev o življenju Ljubljane v preteklosti in sedanjosti in 

posledično večja uporaba domoznanskih gradiv in storitev; sledenje uporabniškim 
potrebam na področju spomina mesta in zaznavanje sprememb; širjenje vedenja o 
lokalni zgodovini med več različnih starostnih skupin prebivalcev. 

- Zaščita in ohranjanje knjižničnega gradiva z digitalizacijo ter promocija pomembnih gradiv 
MKL (zlasti Slovanske knjižnice); objava vsebin, zanimivih za prebivalce Ljubljane in 
okolice na spletni strani MKL in na regijskem portalu KAMRA; dostopnost e-vsebin 24 ur 
na dan in vse dni v letu na spletni strani MKL in na regijskem portalu KAMRA; krepitev 
domoznanske dejavnosti v MKL in njena prepoznavnost med prebivalci. 

 
Kazalniki uspešnosti 
- Število izvedenih prireditev v MKL v okviru KDZD (nova storitev ) 
- Število objavljenih elementov v podatkovni zbirki »Digitalni spomin Ljubljane« (nova 

storitev) 
- Število objavljenih multimedijskih elementov na portalu KAMRA (2011: 207) 
- Število vpogledov v digitalne zbirke MKL objavljene na portalu KAMRA (2011: 4.079) 
- Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib (2011: 315) 
- Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na dLib (201: 5.920) 
- Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav na spletni strani MKL (nova storitev) 

Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2013 opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
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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 
- Aktivno vključevanje knjižnice v življenjski utrip okolja. 
- Oblikovanje ponudbe, relevantne za prebivalce mesta Ljubljana, s poudarkom na razvoju 

in spodbujanju bralne kulture. 
- Krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in študij. 
- Razvoj učne in izobraževalne ponudbe, ki spodbuja socialno vključenost, 

medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje.  
- Etničnim skupinam naklonjene knjižnične storitve.  
- Uvajanje knjižničnih storitev, ki prek naprednih tehnologij omogočajo samostojnost 

uporabnikov. 
- Boljši dostop do interneta za vse prebivalce Ljubljane in okolice. 
- Uvajanje novih tehnologij za avtomatizacijo procesov ter povečanje dostopnosti virtualnih 

storitev knjižnice kadarkoli – 24/7 in kjerkoli – dostop na daljavo. 
- Vzpostavitev spletne strani kot osrednje informacijske točke in učinkovitega orodja za 

komunikacijo z uporabniki: družabna omrežja, udeležba uporabnikov prek 
personaliziranih vsebin. 

- Vzpostavitev novih partnerstev ter okrepljeno sodelovanje z vsemi vrstami  knjižnic in z 
drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami pri skupnih projektih. 

- Nadgradnja koncepta učeče se organizacije z delovanjem Učnega centra, oblikovanjem 
celovitega sistema stalnega strokovnega izpopolnjevanja za delo v knjižnicah in 
spodbujanjem raziskovalne dejavnosti za področje splošnih knjižnic. 

- Racionalizacija delovnih procesov in vzpostavitev poslovne fleksibilnosti. 
- Razvijanje družbene odgovornosti ter okoljske ozaveščenosti in trajnostno naravnanega 

vedenja zaposlenih. 

Strateški cilji in aktivnosti za leto 2013 
- Razvijanje prepoznavnega kulturnega programa: knjižnica je »tretji prostor« in postaja 

»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. 

- Vključevanje knjižnic regije v projekte MKL. 
- Uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v katerikoli knjižnici v mreži 

MKL in dostave gradiva proti plačilu na dom, v službo. 
- Ustvarjanje ravnotežja med identiteto, kakovostjo in številom prireditev. 
- Z vključitvijo Trubarjeve hiše literature v organizacijsko strukturo MKL je knjižnica 

pridobila referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo in možnost 
tesnejšega programskega sodelovanja. 

- Izvajanje projektov promocije branja za vse starostne skupine prebivalcev: Poletavci, 
Ciciuhec, Rastem s knjigo, Mesto bere, Bralni krog, Pesemtry, Dajmo jim vetra, Maraton 
poezije. 
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- 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. V letu 2013 izpostavljamo storitve za ciljne 
skupine: družine, etnične skupnosti in ženske 45+ ter storitve, ki povezujejo različne 
generacije. 

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

- Ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine prek zbiranja in digitalizacije gradiva, priprave 
e-zgodb za portal Kamra, izdajanja serijske publikacije » Ljubljana med nostalgijo in 
sanjami«, dediščine za družine in sodelovanja v Dnevih evropske kulturne dediščine. 

- Izdelava podpore za boljše poslovanje knjižnice in izmenjavo informacij med zaposlenimi 
(Aplikacija za spremljanje prireditev in izobraževanj v MKL, Sistem za upravljanje 
informacijske varnosti) 

- Nadgradnja znanja knjižničarjev za boljše delo z uporabniki (Katalog znanj s področja 
IKT, Usposabljanje informatorjev za svetovanje uporabnikom). 

 
Pričakovani učinki 
- Razvoj splošne knjižnice v smereh, ki jih narekujejo družbene spremembe - razvoj 

knjižnice kot socialnega središča; izvajanje storitev in programov za vse prebivalce; 
obogatitev storitev v mestu; vzpostavitev fizičnega prostora knjižnice kot tretjega prostora 
za druženje (otroci, družine, mladostniki, starostniki) in spodbujanje medgeneracijskega 
dialoga; oblikovanje storitev za lažje vključevanje ranljivih skupin v družbo.  

- Promocija knjižnic, branja, znanja in ustvarjalnosti za različne ciljne skupine prebivalstva.  
- Dvig informacijske pismenosti v družbi; povečanje udeležbe v vseživljenjskem učenju; 

širitev izvajanja izobraževalnih aktivnosti v mreži knjižnic MKL; povečanje udeležbe 
knjižnično neaktivnih prebivalcev; povečanje obsega izobraževanj, ki ga izvajajo 
zaposleni v MKL; zmanjšanje socialne izključenosti. 

- Večja dostopnost e-vsebin in informacij za vse prebivalce; večja prepoznavnost in 
uporaba portala, družabnih omrežij, gradiva in storitev ter večji obisk prireditev in 
izobraževanj; boljša prilagojenost vsebin in aplikacij različnim ciljnim skupinam. 

- Zagotavljanje pomoči uporabnikom pri dostopanju in uporabi dokumentov ter baz 
podatkov javnih oblasti;  

- Boljši dostop do interneta za vse prebivalce Ljubljane in okolice; boljša interna 
komunikacija med zaposlenimi; nove oblike komunikacije z uporabniki; poenoten sistem 
varovanja in nadzora v OE in KK. 

- Dogovorjeni postopki in procesi dela; zmanjšanje ali opustitev nekaterih rutinskih del v 
knjižnici in bolj poglobljeno delo v okviru informacijskih storitev za uporabnike; 
načrtovanje delovnih procesov z uporabo podatkov (statistični podatki, meritve, ankete). 

 
Kazalniki uspešnosti  
- Število novih članov (2011: 10.761) 
- Število obiskovalcev MKL (2011: 1.641.966) 
- Obisk prireditev in izobraževanj (2011: 59.731) 
- Število virtualnih obiskov (2011: 705.002) 
- Število sledilcev na družabnih omrežjih (2011: Facebook: 2.290, Twitter: 160) 
- Število obiskov na prebivalca (2011: 4,95) 
- Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik (2011: 1,6) 
- Število vpogledov v celotna besedila lastnih podatkovnih zbirk (2011: 43.742) 
- Število ur izobraževanj za uporabnike MKL (2011: 2.802) 
- Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL (2011: 6.050) 
- Zadovoljstvo uporabnikov (anketa) 
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Leto 2013 je Evropsko leto državljanov. Prek državljanstva EU, ki ne nadomešča 
nacionalnega državljanstva, ampak ga dopolnjuje, imajo državljani EU dostop do mnogih 
pravic po vsej EU, vključno s pravicami potrošnikov do dostopa do blaga in storitev v drugih 
državah članicah ter pravico državljanov do izobraževanja, priznanja poklicnih kvalifikacij, 
zdravstvenega varstva, pridobitve ali ohranitve pravic iz socialne varnosti ter pravico voliti in 
biti voljen na volitvah v Evropski parlament in na občinskih volitvah v državi članici, kjer 
prebivajo. Namen evropskega leta državljanov je državljanom Unije olajšati uveljavljanje 
pravice do prostega gibanja in prebivanja v EU z zagotavljanjem lahko dostopnih informacij o 
njihovih pravicah. 

Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila leto 2013 za mednarodno leto   
sodelovanja na področju voda, ki izpostavlja dostop do vode kot kritični element razvoja in  
varovanja okolja, odsotnost dostopa do vode pa kot ključni dejavnik lakote in revščine. MKL  
z idejnim načrtom prenove Knjižnice Šentvid kot zelene knjižnice (Green Library) podpira 
celovito varovanje okolja. 
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. 
 
V letu 2013 bomo v MKL izvedli 59 projektov za različne ciljne skupine uporabnikov. 
 
Projekti za poenotenje delovanja MKL: 
 
1. Prostorska analiza knjižnične mreže MKL 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost MKL, zunanji partner Center za razvoj knjižnic pri 
NUK 
Trajanje: januar – december 2013 
Cilji:  
- pregled stanja knjižnične mreže MKL,  
- določitev optimizacije knjižnične mreže, njene zbirke in dejavnosti,  
- ugotavljanje trendov članstva in obiska posameznih kategorij članov v posameznih 

krajevnih knjižnicah. 
Ciljna skupina: strokovne službe MKL, financer in ustanovitelj MKL – Mestna občina 
Ljubljana, občine pogodbene partnerice (Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri 
Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice) 
Opis: Izvedba prostorske analize je vezana na projekt CeZaR-ja »Prostorska analiza 
knjižnične mreže Slovenije - PAM«. V tem okviru bo vzpostavljen geoinformacijski sistem 
(GIS), ki bo omogočal predstavitev in analizo knjižnične mreže v Sloveniji ter podpiral tudi 
vrednotenje delovanja in strateško načrtovanje v splošnih knjižnicah. 
V MKL načrtujemo izvedbo v treh fazah: 
Prva faza: zbiranje, priprava in analiza podatkov o mreži knjižnic znotraj MOL s pomočjo 
programskega orodja ArcGIS. 
Druga faza: analiza mreže knjižnic občin pogodbenih partneric in mreže Potujoče knjižnice.  
Tretja faza: analiza mreže osrednjih knjižnic osrednjeslovenske regije (ena izmed prioritetnih 
nalog v obdobju do leta 2014). 
Podatkovni viri za podporo analizi: podatki Statističnega urada Republike Slovenije, podatki 
meritev o razvitosti knjižnic (razvid CeZaR-ja), podatkovne zbirke COBISS (članstvo, obisk, 
izposoja). 
 
2. Nadgradnja sistema Urbana 
Izvajalec: Oddelek za informatiko MKL, IZUM, Imovation 
Trajanje: 2013-2015 
Cilji: izboljšati delovanje sistema Urbana, uporabniško izkušnjo uporabnikov knjižnice, 
olajšati delo zaposlenim knjižnice. 
Ciljna skupina: uporabniki knjižnice, zaposleni 
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Opis: Potrebno je popraviti ali nadgraditi naslednje funkcionalnosti: 
- Podpisna tablica: nadgradnja že obstoječih funkcionalnosti; možnost pošiljanja podpisane 

elektronske vpisnice na elektronski naslov; ob odpiranju konta člana se izpiše strošek 
neporavnanih terjatev, terjatev, ki so nastale ob obisku, opozarjanje, kdaj poteče 
članarina; možnost sprotnega izpisa izposojenega gradiva na tablici v času izposoje 
gradiva; preprosta igrica za otroke – risanje, uganka; razvoj nadzorne aplikacije. 

- Servis za tiskanje 
- Margento terminali: urediti terminale tako, da jih lahko uporablja več hkrati prijavljenih 

uporabnikov na enem računalniku; nalaganje dobroimetja na Urbano – preko COBISSa. 
- Baza članov: spletni vmesnik za vpogled v seznam nenatisnjenih kartic; možnost 

izdelave dvojnika prek spletne storitve; vmesnik za ponovno tiskanje kartice; preverjanje 
bonusov (dobroimetje, mesečna kartaQ) na Urbana kartici; obojesmerna sinhronizacija 
uporabniških podatkov (v primeru spremembe naslova, priimka). 

 
3.  Spletna stran knjižnice kot osrednja informacijska točka 

Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Služba za delo z uporabniki, Pionirska, zunanji 
izvajalec 
Trajanje: 2013-2016 
Cilji: aktivacija in priporočanje gradiva, promocija digitalne knjižnice, dostopnost gradiva in 
storitev 24/7, nadgradnja v splet 2.0, personalizirane storitve in urejanje gradiva, izgrajevanje 
digitalne domoznanske zbirke, dvig bralne kulture in informacijske pismenosti. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice, zaposleni MKL, širša zainteresirana javnost, 
mediji 
Opis: 
- Naročanje na obveščanje o prireditvah: spletna aplikacija bo namenjena uporabnikom, ki 

se bodo lahko naročili na obveščanje o izbranih prireditvah. Izbirali bodo lahko med 
vrstami prireditev in lokacijami. 

- Moja knjižna polica bo aplikacija na novi spletni strani za člane MKL, s katero bo lahko 
uporabnik osebno upravljal s seznamom knjižničnega gradiva, ki bo priporočen na spletni 
strani MKL. Preko aplikacije, v katero se bo prijavil/registriral, bo lahko gradivo razvrščal 
po kategorijah, dodajal zasebne komentarje oz. zapiske in ocene. Gre za nekakšno 
personalizirano knjižnico člana MKL. 

- Spletna uganka: otroci bodo lahko reševali prek spletne strani spletno uganko. Vsebino 
bomo menjali mesečno in otroci bodo občasno tudi nagrajeni. 

- Pravljična soba: na spletni strani za otroke bo mogoče poslušati in listati pravljice za 
otroke. 

- Spletne igre: brezplačne spletne igre na novi spletni strani, ki jih bo moč igrati na strani 
za mlade in odrasle. 

- Digitalni spomin Ljubljane: vstopna spletna točka na spletni strani MKL, ki bi preko 
prijave/registriracije omogočala nalaganje starih fotografij iz zasebnih zbirk in izgrajevanje 
digitalne kulturne dediščine v sodelovanju s prebivalci Ljubljane. Njene tematske 
kategorije bodo: šola, društva in druge organizacije, portreti, praznovanja, družinske 
fotografije, naselja in ulice itd. Storitev se sčasoma s fotografskega lahko razširi tudi na 
druga gradiva, v kolikor se pokaže interes (stare razglednice, pisma, bibliofilske izdaje 
itd.), služi lahko tudi kot odskočna deska za razširitev na področje genealogije bodisi 
posameznih družin bodisi kot storitev za izdelavo svojega lastnega družinskega drevesa. 
Digitalni spomin Ljubljane bo deloval prek orodja, ki bo razvit v sklopu prijave regijskega 
portala KAMRA na razpis za e-vsebine MIZKŠ.  

 
4.  Vračanje gradiva v drugi knjižnici 

Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost, Tehnična služba 
Trajanje: 2012-2013 
Cilji:  povečana izposoja gradiva, enostavnejša uporaba ter povečana dostopnost osnovnih 
storitev knjižnice, povečan ugled MKL v javnosti kot uporabniku prijazne knjižnice. 
Ciljna skupina: vsi člani MKL 
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Opis:V letu 2012 so bile pregledane možnosti izvajanja storitve. V letu 2013 bomo uredili 
tehnične ovire (podvojene inventarne številke gradiva) in s tem omogočili izvedbo storitve v 
letu 2014. 
 
5.  Plačljiva dostava in odvoz gradiva 

Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost, Tehnična služba 
Trajanje: 2012-2013 
Cilji: povečan vpis novih članov, povečana izposoja gradiva, dodatna ponudba pri uporabi 
knjižničnega gradiva, povečan ugled MKL v javnosti kot uporabniku prijazne knjižnice. 
Ciljna skupina: vsi polnoletni člani 
Opis: Mestna knjižnica Ljubljana je kot splošna knjižnica zavezana poslanstvu knjižnic, ki 
morajo biti dostopne vsem prebivalcem in jim omogočati enakovreden dostop do gradiva in 
informacij. Kljub razvejanosti mreže knjižnic MKL po celotni MOL in postajališčem Potujoče 
knjižnice izven MOL, se odpira potreba po posebni storitvi za tiste uporabnike in člane, ki si 
za obisk knjižnic ne morejo vzeti časa, bi pa vseeno potrebovali gradivo doma ali v službi. 
Pomanjkanje čase je pri nekaterih članih eden izmed razlogov nerednega obiska knjižnic, 
zato bomo v letu 2013 uvedli novo, plačljivo storitev vsem polnoletnim članom. Storitev ni 
namenjena trajno bolnim, invalidnim in ostarelim. Za njih je organizirana brezplačna storitev 
Knjiga na dom. Projekt bomo v letu 2013 speljali vsebinsko, logistično in testno. 
 
6.  Spremljanje prireditev in izobraževanj v MKL 

Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost, Center za 
vseživljenjsko učenje 
Trajanje: 2013-2014 
Cilji: izbira učinkovitega orodja za centralno sprotno zbiranje in spremljanje prireditvene in 
izobraževalne dejavnosti v okviru MKL. 
Ciljna skupina: Prireditveniki v MKL, SRO (poročanje), SDU (načrtovanje, evalvacija 
prireditvenih in izobraževalnih dejavnosti), služba za odnose z javnostmi (za objave v 
medijih), vodstvo knjižnic (spremljanje dejavnosti) 
Opis: Namen uvedbe in uporabe orodja je racionalizacija postopkov zbiranja podatkov za 
letno in polletno poročilo MKL, mesečnik prireditev, spletno stran; poenoteno in sprotno 
zbiranje podatkov iz vseh enot; pregled prireditev (preprečevanje podvajanja prireditev, 
ugotavljanje potreb); podlaga za evalvacijo in načrtovanje izobraževalne in prireditvene 
dejavnosti; preprečevanje dvojnega pošiljanja podatkov. 
 
7.  Tuja domačnost 

Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost, izbrane knjižnice 
Trajanje: 2013 
Cilji:  
- Zagotavljanje dostopnosti knjižnične zbirke in knjižnične dejavnosti vsem prebivalcem.  
- Razvoj načela večkulturnega (so)delovanja in uveljavljanje večkulturnosti v knjižnici s 

spodbujanjem k aktivnemu bivanju in kulturni izmenjavi.  
Ciljna skupina: otroci, mladi, odrasli, družine 
Opis: Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami v MKL, izbira ene ali dveh knjižnic ter 
ureditev gradiva na nivoju MKL. Pregled možnosti za sodelovanje pri projektih in prireditvah z 
uradnimi društvi.  
 
8.  Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti 

Izvajalec: Center za vseživljenjsko učenje, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: vzpostavitev konceptualnih osnov v letu 2013, polno delovanje v letu 2014 
Cilji: vsem ciljnim skupinam zagotoviti preprost dostop na enem mestu do informacij in gradiv 
javnih oblasti. 
Ciljna skupina: uporabniki MKL, prebivalci Ljubljane in okolice 
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Opis: Z vzpostavitvijo informacijske točke nameravamo zagotoviti pomoč uporabnikom pri 
dostopanju in uporabi dokumentov ter baz podatkov javnih oblasti. Hkrati bo točka služila kot 
podpora izvajanju e-demokracije v lokalnem okolju:  
- zagotavljanje komunikacije državljanov z državnimi in lokalnimi organi  prek računalnikov 

MKL, 
- pomoč pri izvajanju morebitnih e-volitev ali drugih oblik neposredne participacije 

državljanov v okviru storitev e-demokracije, 
- sodelovanje z različnimi javnimi oblastmi (lokalne, regionalne, državne). 
V letu 2013 nameravamo  pripraviti koncept vzpostavitve in delovanja informacijske točke, 
nabora e-virov javnih oblasti ter vzpostaviti sodelovanje z javnimi institucijami s 
posameznega področja (pridobitev gradiva, kontaktnih naslovov, sodelavcev pri izvajanju 
izobraževanj). 
 
9.  Usposabljanje informatorjev za svetovanje uporabnikom 

Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Služba za delo z uporabniki, Center za 
vseživljenjsko učenje 
Trajanje: 2013-2016 
Cilji: kompetentno svetovanje o gradivu za različne potrebe bralcev v referenčni dejavnosti 
splošne knjižnice. 
Ciljna skupina: informatorji MKL 
Opis: Na podlagi odgovorov iz ankete o potrebah po izobraževanju zaposlenih bomo v letu 
2013 oblikovali smernice za svetovanje, ki bodo informatorjem pomagale pri svetovanju 
uporabnikom pri izbiri gradiva. Rezultat prve faze projekta v letu 2013 bo priprava smernic za 
svetovanje za branje, v nadaljevanju pa bo rezultat usposabljanja izdelava seznama 
literature, ki bo v pomoč informatorjem in uporabnikom knjižnice, opredelitev osnovnih in 
dodatnih znanj za svetovanje ter določitev kompetentnih informatorjev za različna področja 
svetovanja strokovne literature. 
 
10. Katalog znanj s področja IKT 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost in Center za vseživljenjsko učenje 
Trajanje: 2013-2014 
Cilji: s pomočjo kataloga pripraviti učinkovito izobraževanje za izboljšanje ravni znanja s 
področja IKT v MKL. 
Ciljna skupina: zaposleni  v MKL in slovenskih splošnih knjižnicah 
Opis: Z izdelavo kataloga znanj in določitvijo ravni potrebne usposobljenosti na področju IKT 
bomo določili zahtevana znanja in sposobnosti zaposlenih na področju dela z gradivom in 
uporabniki, komunikaciji in upravljanju. Katalog bo služil kot podpora izobraževanju 
zaposlenih v MKL. 
 
11. Tour de MKL 
Izvajalec: Center za vseživljenjsko učenje MKL, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: od 2013 
Cilji: z izobraževalnim projektom bomo zaposleni v MKL dosegli boljše poznavanje knjižnic v 
mreži MKL: 
- za svetovanje pri izboru in iskanju gradiva drugih knjižnic v mreži, 
- za boljše poznavanje in tesnejše sodelovanje med sodelavci iz različnih enot. 
Ciljna skupina: zaposleni v MKL 
Opis: Program bo potekal v obliki igre oz. tekmovanja med posameznimi organizacijskimi 
enotami. V izbranem časovnem obdobju bo vsak od zaposlenih imel na voljo določeno 
število delovnih ur za obiske v knjižnicah mreže MKL, ki niso del njegove organizacijske 
enote oz. območne enote. Z upoštevanjem značilnosti (računalniških) igric – jasen cilj, 
takojšnje povratne informacije, okvir pravil, prostovoljna udeležba in tekmovalnost – bomo na 
sproščen način dosegli boljše poznavanje knjižnic in sodelavcev. Pretok znanja med 
zaposlenimi bomo dosegli z izmenjavo povratnih informacij (pohval in predlogov za 
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izboljšave) nastalih med obiski. Projekt na zabaven način podpira strateško področje 
»Izgradnja notranje kulture enotne MKL« iz novega Strateškega načrta 2013-2016. 
 
12. Sistem za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v MKL 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost / Oddelek za informatiko, zunanji izvajalci 
Trajanje: 2013-2015 
Cilji:  
- bolj ekonomično in kontinuirano izvajanje delovnih procesov, ki so informacijsko podprti,  
- višja raven ozaveščenosti zaposlenih o pravilnem delovanju IS MKL, 
- bolj učinkovito delovanje Oddelka za informatiko,  
- povečanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov pri uporabi IKT. 
Ciljna skupina: zaposleni v MKL  
Opis: Po zaključku implementacije IS v mrežo knjižnic MKL je na vrsti postopno 
vzpostavljanje in izvajanje SUIV. Vzpostavitev bo potekala v več fazah: načrt SUIV 
(definiranje ciljev, opredelitev varnostnih tveganj, analiza in ocena tveganj, nivo varnosti), 
uvedba SUIV (izdelava krovne varnostne politike in področnih politik, operativna navodila za 
izvajanje), vzpostavitev nadzora, stalno preverjanje ter kontinuirano dopolnjevanje nastale 
dokumentacije. Pomemben element je stalno izobraževanje zaposlenih za dvig 
ozaveščenosti o pomenu informacijske varnosti. SUIV je del registra tveganja MKL. 
 
13. e-Priročnik za pripravo Strateškega načrta 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: 2013-2014 
Cilji: izdelava učinkovitega orodja za strateško načrtovanje. 
Ciljna skupina: zaposleni  v MKL in slovenskih splošnih knjižnicah 
Opis: Za izdelavo strateškega načrta so pomembni: določitev razlogov za izdelavo 
strateškega načrta in odgovornosti za načrtovanje, priprava faz načrtovanja, razvoj 
komunikacijskega načrta in sam proces načrtovanja strategije. Vsi ti elementi tvorijo 
učinkovito orodje za k rezultatom usmerjeno strateško načrtovanje in so podlaga za 
implementacijo in izvajanje strateških ciljev. e-Priročnik za pripravo Strateškega načrta bo kot 
učno gradivo namenjen uporabi v Učnem centru za izobraževanje knjižničarjev. 
 
 
Projekti za otroke: 
 
14. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012 
Izvajalec: Pionirska – CMKK v sodelovanju z različnimi strokovnjaki in ustanovami s področja 
mladinske književnosti in knjižničarstva 
Trajanje: 2013 
Cilji: 
- Pregledno in sistematično predstaviti produkcijo mladinskih knjig obravnavanega leta 

2012, in sicer pregledno in z vidika ustaljenih poljudnih in strokovnih razdelitev, ki jih 
strokovnjaki in praktiki uporabljajo pri obravnavi knjižnega gradiva (abeceda, 
postavitvene skupine, starostne stopnje, strokovne skupine). 

- Z vsebinsko obdelavo predstavljenega knjižnega gradiva ter z orodji, izpeljanimi iz te 
obdelave, ponuja Priročnik knjižničarjem, vzgojiteljem, učiteljem in ostalim strokovnjakom 
bogastvo knjig za učinkovito, različnim razmeram in potrebam prilagojeno knjižno, 
književno in knjižnično vzgojo. Najkvalitetnejše knjige so anotirane, najboljše med 
najboljšimi pa so označene z znakom »zlata hruška«. 

- S sistematično urejenimi podatki želi Priročnik ponuditi strokovnjakom uporabno materijo 
za raziskave, analize in načrtovanje tako na vzgojnem in izobraževalnem področju, kakor 
tudi na založniškem, prevajalskem in avtorskem področju. 

Ciljna skupina: otroci in mladostniki, njihovi starši, mentorji, vzgojitelji, učitelji, knjižničarji, 
strokovnjaki za mladinsko književnost, založniki, avtorji, prevajalci in ilustratorji 
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Opis: Priročnik sledi starostnim in razvojnim stopnjam mladih bralcev od predbralnega 
obdobja, ki je bistveno za spodbujanje branja in bralnega užitka, preko vseh treh triletij 
devetletne osnovne šole, do prehoda k "mladim odraslim bralcem". Sledi bralnim interesom 
mladih bralcev in šolskemu programu ter podpira cilje slovenske nacionalne strategije 
razvijanja bralne kulture. S pregledom produkcije koledarskega leta informira o novih 
mladinskih knjigah in s tem dopušča avtonomnost oz. svobodo izbire. Opozarja ne le na 
branje mladinskih leposlovnih knjig, različnih tem, zvrsti in žanrov, temveč tudi na mladinsko 
poučno leposlovje in poučne mladinske knjige. Odlika Priročnika je v njegovi priporočilnosti, 
kar pomeni, da z anotiranimi knjigami opozarja na kakovostno branje. Priročnik je s 
spremljajočimi članki in z obsežnim ter bogatim "aparatom" (najrazličnejšimi kazali) in orodji v 
veliko pomoč pri promociji branja odraslim, tudi staršem, zlasti pa mentorjem Bralne značke, 
vzgojiteljem, učiteljem, mladinskim in šolskim knjižničarjem ter vsem drugim strokovnjakom, 
ki imajo ključno vlogo pri razvoju in promociji bralne kulture mladih. Priročnik naj bi bil v 
pomoč tudi knjižnicam, predvsem splošnim in njihovim mladinskim oddelkom, pri vodenju 
nabavne politike, in založnikom pri oblikovanju založniškega programa. 
 
15. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz: Portreti slovenskih pionirk  
Izvajalec: Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – CMKK v sodelovanju s Pedagoško sekcijo 
pri Skupnosti muzejev Slovenije (strokovna priprava in organizacija), vse splošne knjižnice v 
Sloveniji v sodelovanju z osnovnimi šolami, Skupnost muzejev Slovenije z vsemi muzeji in 
galerijami, Turistična zveza Slovenije idr. (organizacija reševanja). 
Trajanje: oktober 2012 – maj 2013 (7. cikel)  
Cilji: 
- uvajanje sodobnih oblik učenja in poučevanja, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, 
- spoznavanje kulturne dediščine, 
- dvig informacijske pismenosti, 
- spodbujanje branja, 
- povečani virtualni in dejanski obiski kulturnih ustanov. 
Ciljna skupina: učenci 2. in 3. triletja devetletke ter srednješolci 
Opis: Cikel v tem šolskem letu obsega pet sklopov, ki obravnavajo znamenite Slovenke in 
Slovence z različnih področij znanja in umetnosti. Kviz je dostopen na več načinov in ga je 
mogoče reševati v različnih medijih. Poleg vprašalnika (kviza v ožjem pomenu) so na spletu 
dostopne tudi nadaljnje spodbude "Za potepuhe" in "Za radovedneže". Kratko informacijo o 
vsakem sklopu posebej objavlja revija PIL. MEGA kviz je z najavami in video vsebinami 
podprt z interaktivnim portalom za mlade Filternet.si. 
V šolskem letu 2013/2014 načrtujemo pripravo novega koncepta kviza, ki bo zasnovan 
tematsko (V letu 2013/2014 bo osrednja tema kviza Emona). 
 
16. Moja naj knjiga  
Izvajalec: Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
Cilji: 
- spodbujanje branja, 
- spodbujanje branja kakovostnega leposlovja. 
Ciljna skupina: predvsem učenci 2. in 3. triletja devetletke oz. učenci, ki že samostojno 
berejo. 
Opis: V šolskem letu 2012/2013 glasovanja za Mojo naj knjigo ne bo. Pripravili bomo 
vsebinsko prenovo projekta, ki bo na novo zaživel v šolskem letu 2013/2014.  
 
17. Poletavci – poletni bralci 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: junij – september 2013 
Cilji: spodbujanje navade rednega branja, obiskovanja knjižnic, medgeneracijsko 
sodelovanje, povezovanje knjižnic regije. 
Ciljna skupina: otroci od 7. do 12. leta 
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Opis: Poletavci – poletni bralci je bralni projekt MKL, ki je bil v letu 2011 prvič speljan in 
odlično sprejet med otroki in starši, v letu 2012 smo z njim nadaljevali in ga nadgradili s 
povabljenimi knjižnicami regije ter dosegli 100% povečanje udeležbe otrok pri projektu. 
V letu 2013 nadaljujemo z že uveljavljenim projektom, ko bomo z zloženkami in plakati junija 
vabili otroke k branju med počitnicami ter sodelujoče mlade bralce v septembru nagradili s 
prireditvijo Dan za Poletavce, kjer bodo prejeli podelili priznanja, darilne majice in se uvrstili v 
žrebanje za privlačne nagrade, ki jih pridobimo s pomočjo sponzorjev- 
Letos bomo k sodelovanju povabili tudi osnovne šole v ljubljanski regiji, kajti koncept projekta 
Poletavci – poletni bralci se sklada z načrti učiteljev, da otroci med poletnimi počitnicami 
vzpostavljajo bralne navade, vadijo branje in bogatijo svoj jezikovni zaklad. V projektu 
sodelujejo tudi knjižnice našega knjižničnega območja, osrednjeslovenske regije. 
 
18. Ciciuhec, beremo z malčki  
Izvajalec: Mestna knjižnica Ljubljana  
Trajanje: oktober 2012 – maj 2013 
Cilji:  
- ustvarjanje pogojev za razvoj bralnih navad in bralne kulture pri predšolskih otrocih, 
- spodbujanje branja v družinskem krogu, 
- spodbujanje branja leposlovja v otrokovem materinem jeziku, 
- bogatenje besednega zaklada, 
- seznanjanje otrok s knjižnico v njihovem neposrednem okolju, njenimi pravili in navajanje 

na obiskovanje le-te skupaj s starši,  
- priložnost za širjenje dobre knjige, 
- spodbujanje in usposabljanje za aktiven stik z literaturo,  
- pomoč pri iskanju in zaznavanju estetskega in pomenskega bogastva literarnega sveta, 
- spoznavanje lokalnih avtorjev in lokalnih besedil. 
Ciljna skupina: predšolski otroci (3-6 let) 
Opis: MKL vsako leto k sodelovanju povabi vse vzgojno varstvene zavode v Mestni občini 
Ljubljana in v občinah Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Velike Lašče 
in Vodice. Vsak otrok, ki sodeluje pri projektu, predstavi štiri izmed knjig (ena izmed njih so 
pesmice ali izštevanke), ki so mu jih prebrali. Glede načina predstavitve teh besedil je 
vzgojiteljicam dopuščena svobodna izbira, odvisno od želja in sposobnosti otrok.  
Letos smo projektu dodali lokalni značaj, s čimer želimo spodbuditi k branju avtorjev iz 
bližnjega okolja in k branju besedil, ki obravnavajo lokalno tematiko. V ta namen je 
priporočilnemu seznamu dodan krajši seznam besedil in avtorjev z območja Ljubljane.  
Vsaka vrtčevska skupina, ki se odloči za sodelovanje, enkrat v šolskem letu obišče najbližjo 
knjižnico. Obisk je namenjen predstavitvi knjižnice, navajanju otrok na red in pravila v 
knjižnici, ravnanju s knjigami, izvajanju dejavnosti za otroke (npr. pravljične urice, ustvarjalne 
delavnice, različne družabne igre za otrokeQ). Na tem obisku prejme vsaka vrtčevska 
skupina knjižno darilo. Ob koncu šolskega leta prejmejo vrtčevske skupine po pošti priznanja 
za vse sodelujoče otroke. Vsi mentorji (vzgojitelji in njihovi pomočniki) pa prejmejo uradno 
potrdilo MKL o sodelovanju. 
 
19. Dajmo jim vetra 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: september – april 2013: zbiranje predlogov za počitniško branje, prvi teden poletnih 
šolskih počitnic: ustvarjalne delavnice 
Cilji:  
- aktivno vključevanje mladih v proces širjenja bralne kulture, 
- koristno in aktivno preživljanje prostega časa, 
- aktiviranje knjižne zbirke in aktualiziranje starejših literarnih besedil ter širjenje bralne 

kulture, 
- širjenje ekološke ozaveščenosti, 
- razvijanje različnih vrst ustvarjalnosti,  
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- spodbujanje medgeneracijskega povezovanja. 
Ciljna skupina: otroci in mladostniki (od 7. do 15. leta) 
Opis: Interdisciplinarni projekt nagovarja 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 ustvarjalcev, ki so prelomno vplivali na 
razvoj slovenske literature. Na izhodiščno temo pripravimo razstavo, ki vključuje predstavitev 
avtorja, njegovih del ter transformacij teh del. Izhodiščna tema je tudi moto počitniške 
ustvarjalne delavnice. Hkrati z razstavo zbiramo predloge mladih bralcev za počitniško 
branje, ki jih vključimo v izdelke ustvarjalne delavnice. Poudarek delavnice je na recikliranju 
odpadnih materialov in širjenju ekološke zavesti. Jeseni razpišemo likovni ali literarni natečaj. 
 
20. Življenje je zgodba: knjižnica na obisku v Zavodu za usposabljanje Janeza Levca, 

OVI Jarše 
Izvajalec: Knjižnica Jarše 
Trajanje: šolsko leto 2012/2013 
Cilji:  
- Navezava stika med knjižnico in ustanovo v lokalnem okolju, katere varovanci težje 

pridejo v knjižnico. 
- Sodelovanje pri programu ustanove, ki razvija samostojnost oseb s posebnimi potrebami 

s pomočjo timskega dela zaposlenih in zunanjih sodelavcev. 
- Priljubiti knjigo in film varovancem, predstaviti koristi branja, jih navajati k poslušanju, 

bogatiti besedni zaklad in spodbujati pogovor in igro, razvijati domišljijo in ustvarjalnost. 
- Predstaviti izdelke varovancev Zavoda uporabnikom Knjižnice Jarše. 
- Medsebojna bogatitev vseh sodelujočih z zavestjo, da je vsako življenje dragocena 

zgodba zase. 
Ciljna skupina: Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, ki bivajo v Oddelku vzgoje in 
izobraževanja Zavoda Janeza Levca v Jaršah.  
Opis: Knjižničarka, ki ima že izkušnje pri delu s posebnimi skupinami uporabnikov, bo v 
dogovorjenih rednih časovnih intervalih obiskovala varovance OVI Jarše. Ti njim najbližje 
Knjižnice Jarše ne morejo obiskovati zaradi nedostopnosti za invalide s skupino, v kateri so 
tudi varovanci na invalidskih vozičkih. V Zavodu imajo udobno urejen prostor knjižnice, 
primeren tudi za druženje, igro in ogled filmov. V sodelovanju s knjižničarko in specialno 
pedagoginjo bo naša sodelavka na izbrane teme pripravila gradivo in predstavila zgodbo, o 
kateri se bodo skupaj pogovarjali in igrali. Teme bodo tako izobraževalne kot socialne. Preko 
zgodb naj bi namreč spoznali čim več življenjskih situacij, da se bodo nanje v vsakdanjem 
življenju učinkoviteje odzivali oz. jih razvijali (medsebojni odnosi, osebna urejenost, varnost, 
obnašanje v prometu, spoznavanje okolja in skrb zanj, kultura, zabava in šport). Varovanci 
bodo v Knjižnici Jarše občasno razstavljali svoje izdelke. Šolsko leto bomo zaključili s 
podelitvijo priznanj in simboličnih nagrad za sodelovanje v projektu. 
 
21. Rastem s knjigo 
Izvajalec: knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2012/2013 
Cilji: promocija bralne kulture ter predstavitev dejavnosti, organizacije in poslovanja knjižnic 
osnovnošolcem in srednješolcem. 
Ciljna skupina: učenci 7. razreda osnovne šole in dijaki 1. letnika srednje šole. 
Opis: Učenci in dijaki obiščejo najbližjo knjižnico, knjižničarji jim predstavimo dejavnost na 
njim zanimiv in privlačen način. Koncept predvideva obravnavo dveh vsebin: predstavitev 
knjižničarstva, delovanja splošne knjižnice in predstavitev posamezne knjižnice ter  
predstavitev projekta Rastem s knjigo in avtorja izbrane kvalitetne  knjige, ki jo Javna 
agencija za knjigo RS podari vsem učencem in dijakom. 
Posamezen obisk skupine  traja uro in pol, v tem času si učenci in dijaki ogledajo tudi kratek 
film, vsebinsko povezan z izbrano knjigo.  
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22. Spodbujanje branja najmlajših v okviru TV oddaje Križ-kraž na TV Slovenija (v 
mesečni rubriki "Kulturni brlog") 

Izvajalec: RTV Slovenija in  Pionirska – CMKK kot sodelavka 
Trajanje: predvidoma celo leto 2013 
Cilji: kakovostna kulturna vzgoja in promocija kvalitetnega branja med mladimi bralci 
Ciljna skupina: otroci od 3. do 9. leta starosti 
Opis: Mladim gledalcem predstavljamo vsak mesec sprotno in kvalitetno mladinsko literaturo, 
vsak mesec po 5 knjig za omenjeno ciljno skupino. Izbrane skupine bomo opremili s 
osnovnimi informacijami in kratkimi utemeljitvami izbora.  
 
23. Pošastomanija 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad in Mathema, zavod za popularizacijo matematike 
Trajanje: oktober 2012 – maj 2013 
Cilji: razvijanje logičnega mišljenja pri otrocih. 
Ciljna skupina: učenci od 1. do 4. razreda osnovne šole 
Opis: Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju z Mathemo, zavodom za popularizacijo 
matematike, organizira delavnice logike za učence od 1. do 4. razreda osnovne šole. 
Delavnice potekajo dvakrat mesečno ob četrtkih v Knjižnici Bežigrad. Ob koncu šolskega leta 
se lahko otroci, ki so obiskovali delavnice, po želji udeležijo tudi tekmovanja. Delavnice so 
brezplačne, tekmovanje pa je plačljivo.  
 
24. Dnevi evropske kulturne dediščine  
Izvajalec: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – 
CMKK kot sodelavka 
Trajanje: zadnji teden v septembru 2013 
Cilj: ozaveščanje o kulturni dediščini Slovenije in predpriprava na nov cikel Slovenskega 
knjižnično-muzejskega MEGA kviza 
Ciljna skupina: učenci 2. in 3. triletja devetletke 
Opis: Pionirska – CMMK pripravi vprašalnik na temo, ki so ji posvečeni DEKD, povezuje jo 
tudi s kvizom: ta se rešuje v celi MKL in tudi po Sloveniji. Služi bibliopedagoškim 
dejavnostim, povezuje pa se tudi s projektom "Rastem s knjigo" in obiski sedmošolcev v 
splošnih knjižnicah ter projektom MKL »Kulturna dediščina za družino«. 
 
25. Festival Bobri 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Pionirska – CMKK 
Trajanje: 26. 1. – 9. 2. 2013 
Cilji: kulturno umetniška vzgoja za otroke, promocija branja in knjižnic. 
Ciljna skupina: predšolski in osnovnošolski otroci 
Opis: Mestna občina Ljubljana za leto 2013 razpisuje festival kulturno-umetnostne vzgoje 
Bobri, ki bo tokrat posvečen glasbi. MKL se Festivalu Bobri pridružuje tretjič s svojim 
programom – tako za vrtčevske otroke in šolarje v dopoldanskem času kot tudi popoldan in 
zvečer za družine. 
 
Projekti za mladostnike: 
 
26. Strip – ob bok knjižnim klasikom 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Stripartnica BUCH  
Trajanje: pomlad 2013, jesen 2013 
Cilji: promocija stripovske umetnosti. 
Ciljna skupina: mladi, odrasli 
Opis: Strip – ob bok knjižnim klasikom, je nadaljevanje koncepta projekta, začetega med 
SPK. Z razstavami, predstavitvijo avtorjev ter popularizacijo stripa želimo pokazati na 
pomembnost umestitve stripa v sodobno bralno kulturo ter hkrati predstaviti in popularizirati 
del knjižnega gradiva MKL. Od leta 2010 smo predstavili številne vrhunske avtorje stripa kot 
so Oto Reisinger, Jules Radilović, Miki Muster, Zoran Smiljanič, Iztok Sitar. V letu 2013 bomo 
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gostili enega izmed najbolj prepoznavnih avtorjev stripa pri nas, Kostjo Gatnika in uglednega 
avtorja novega, mlajšega vala slovenskega stripa, Cirila Horjaka. Prireditve bodo 
organizirane s sodelovanjem Stripartnice BUCH, pogovorne večere z avtorji bo vodil 
Aleksander Buh.  
 
27. Pametne finance 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Center za vseživljenjsko učenje 
Trajanje: vzpostavitev v letu 2013, kasneje del redne dejavnosti MKL 
Cilji:  
- Naučiti, predvsem mlade uporabnike, načrtovanja dobrih poslovnih odločitev in 

posledično doseganja finančne neodvisnosti. 
- Dvigniti splošno finančno pismenosti. 
Ciljna skupina: mladi, uporabniki knjižnice, širša zainteresirana javnost 
Opis: V času ekonomske krize je razumevanje finančnih tem zelo pomembno za ekonomski 
uspeh posameznika, kakor tudi za njegovo aktivno državljanstvo. S projektom nameravamo 
v prvi vrsti mladim, kakor tudi vsem drugim uporabnikom, približati osnovne pojme s področja 
osebnih financ, bančništva in investiranja. Izobraževanja bomo izvajali s pomočjo spletnih 
orodij:  
- kratkih priročnikov in navodil v elektronski obliki,  
- spletnih seminarjev (webinarjev), 
- spletnih kvizov, 
- video posnetkov.  
Vsebine bomo na podlagi strokovnih smernic in vsebin pripravljali v SRO in CVŽU, po 
zaključku projektne faze se bo tovrstno izobraževanje permanentno izvajalo v sklopu CVŽU 
MKL. Uporabljeno bo orodje VOX Spletne konference, ki ga za javne inštitucije v brezplačno 
uporabo ponuja Zavod Arnes. 
Priprava projekta po fazah: 
- december 2012: oblikovanje smernice  in vsebin, 
- januar – februar 2013: implementacija orodja VOX za spletne konference, 
- marec – december 2013: izvedba posameznih tematskih spletnih seminarjev. 
 
28. Robinzonijada v informacijski džungli na spletu 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: oktober 2012 – april 2014 
Cilji:  
- Mlajši uporabniki knjižnice znajo pridobiti izobraževalne vsebine s pomočjo sodobne 

informacijske tehnologije. 
- Mladostnik postane izobražen uporabnik informacijsko-komunikacijske tehnologije kot 

samostojni uporabnik knjižnice in njenih storitev ter radoveden in kritičen iskalec 
informacij. 

- Mladostnik doživi knjižnico kot kulturno-umetniški prostor. 
Ciljna skupina:  osnovnošolci v drugi in tretji triadi (od 9. do 15. Leta) 

Opis: Projekt v knjižnici Prežihov Voranc izvajamo od leta 2000. Reševalci se na podlagi 
nalog seznanjajo s knjižnično zbirko in postavitvijo gradiva, se učijo brskati po elektronskem 
knjižničnem katalogu ter kritično vrednotiti informacije, pridobljene s spleta. Leta 2012 smo 
začeli s prenovo projekta. Reševanje bo odslej potekalo izključno preko spletne strani MKL, 
projekt bo postal skupen za celotno MKL, reševalci bodo spoznavali baze, dostopne preko 
spletne strani MKL, ter nekatere druge referenčne elektronske vire. Kviz se bo zaključil z 
zaključno prireditvijo ob svetovnem dnevu knjige, ko bodo izžrebanci prejeli nagrade.  
 
29. Zlato sonce za vse 
Izvajalec: Knjižnica Podpeč  
Trajanje: 3 srečanja v letu 2013 
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Cilji:  
- odpravljanje predsodkov o različnih socialnih skupinah (tujci, starostniki, ljudje s 

posebnimi potrebami), 
- spodbujanje strpnosti, 
- medgeneracijsko povezovanje. 
Ciljna skupina: učenci tretje triade OŠ 
Opis: 10 učencev tretje triade lokalne OŠ bomo povabili na srečanje v knjižnico, kjer bomo v 
sproščenem pogovoru s povabljenimi gosti (predstavniki različnih družbenih skupin) razbijali 
predsodke o posamezni skupini ljudi (ljudje s posebnimi potrebami, starostniki, pripadniki 
različnih verskih skupnosti Q). Vsako srečanje bo podprto s strokovno predstavitvijo 
posamezne skupine, ki jo bo izvedel strokovnjak z izbranega področja. Sledila bo ustvarjalna 
delavnica, branje zanimivih zgodb na izbrano temo ali kakršna koli druga zanimiva 
ustvarjalna in povezovalna oblika druženja. Tako bi učenci na zanimiv in sproščen način 
pridobili pozitivno izkušnjo in priložnost spremeniti pogled na določeno stigmatizirano 
socialno skupino.  
 
30. Uvajanje videoiger v knjižnico 
Izvajalec: Knjižnica Nove Poljane 
Trajanje: 2013 
Cilji:  
- popularizacija knjižnice kot prostora za preživljanje prostega časa, 
- povečan obisk fantovske populacije, 
- medsebojno druženje uporabnikov, 
- posodabljanje knjižnične dejavnosti. 
Ciljna skupina: mladostniki, otroci 
Opis: Otrokom in mladostnikom bomo ponudili videoigre, ki se igrajo se prek Wii konzol, 
gibalnih krmilnikov in velikih LCD zaslonov v posebej urejenih prostorih knjižnice. Wii je 
primeren za družabno igranje in druženje, na Wii konzolah lahko simultano igrajo štirje igralci 
zabavajo se tudi opazovalci. Gre za športne igre (tenis, bowling, golf, boks) in različne 
simulacije (letenje, vožnja).  Knjižnica ob taki ponudbi svojim mladim uporabnikom predstavi 
pravila posameznih športnih iger, pravila varne vožnje, zgodovino avtomobilizma in letalstva, 
biografije znanih športnikov,  itd. Pomemben del ponudbe je organizacija turnirjev. 
Drugi del ponudbe so didaktične računalniške igre za otroke, ki so dostopne na vseh 
računalnikih v knjižnici. 
 
 
Projekti za družine: 
 
31. Maraton poezije 
Izvajalec: Knjižnica Zadvor 
Trajanje: kulturni praznik, februar 2013 
Cilji:   
- obeležitev kulturnega praznika, 
- aktivno sodelovanje lokalnega okolja in knjižnice, 
- spodbujanje javnega nastopanja, 
- predstavitev lastne ustvarjalnosti, 
- oživitev kulturnih dogodkov v Zadvoru. 
Ciljna skupina: družine, prebivalci lokalnega okolja 
Opis:  Maraton poezije bo javna prireditev v dvorani Zadružnega doma Zadvor v terminu 
slovenskega kulturnega praznika (prvič uspešno izvedena v letu 2012) po zgledu recitacij 
pred Prešernovim spomenikom. Gre za recitiranje ali branje poezije po lastnem izboru 
izvajalca, lahko tudi za glasbeno izvedbo. Prisotni imajo možnost predstaviti svojo lastno 
poezijo, lahko pa si pesniško zbirko izposodijo v knjižnici ali jo prinesejo s seboj. 
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32. Družinska knjižnična sestavljanka  
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc in mreža knjižnic MKL 
Trajanje: september 2013 – september 2014 
Cilji: 
- spodbujanje vseh članov družine k obiskovanju knjižnice in kulturnih prireditev, 
- spodbujanje družinskega branja, 
- spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, 
- doživljanje knjižnice kot kulturno-doživljajskega javnega prostora. 
Ciljna skupina: družine 
Opis: projekt temelji na zbiranju koščkov sestavljanke, pri čemer sodeluje vsa družina. 
Udeležencem ob izpolnjevanju pogojev damo oštevilčen kuponček, ko zbere vse, dobi 
sestavljanko. Kuponček dobijo ob predložitvi kratkega zapisa o vsebini prebrane knjige, ob 
obisku prireditve za odrasle (literarni večer, potopisno predavanje, literarni dogodek, 
razstava), ob obisku prireditve za otroke in mladino (pravljična ura, ustvarjalna delavnica) in 
ob obisku zaključnih prireditev (Robinzonijada v informacijski džungli, Poletavci). Na 
sestavljanki je motiv knjižnega junaka in ostane zbirateljem za spomin in igranje. 
 
33. Filmobus  
Izvajalec: Potujoča knjižnica 
Trajanje: 27. – 29. avgust 2013 
Cilji: predstavitev prireditev in dejavnosti MKL na prostem v enem izmed ljubljanskih parkov 
in bogatitev kulturne ponudbe poletne Ljubljane. 
Ciljna skupina: družine, otroci, mladi 
Opis: Filmobus bo v letu 2013 razgiban in športno obarvan. V duhu prihajajočega Eurobasket 
prvenstva v Sloveniji (5. september 2013), bodo v zgodnjem večernem delu za otroke in 
starše delavnice v spretnostih z žogo (metanje na koš, ciljanje v gol in ostale spretnosti z 
žogo). V drugem delu dogodka bo pogovor z izbranim športnikom in predstavitev določenega 
športa in športnih aktivnosti. Večer bomo zaključili z ogledom filma na temo športa. V okviru 
filmobusa bomo predstavili tudi svoje gradivo s področja športa in prostega časa. 
 
34. Voda – naše gibalo in zrcalo  
Izvajalec: OE Knjižnica Jožeta Mazovca, Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in 
območnost, Slovanska knjižnica 
Trajanje: januar –  junij 2013 
Cilji: ekološka ozaveščenost, popularizacija naravoslovnih vsebin v knjižnicah, nove 
domoznanske vsebine. 
Ciljna skupina: družine, odrasli, uporabniki s posebnimi potrebami 
Opis: Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila leto 2013 za mednarodno leto 
sodelovanja na področju voda. V prvi polovici leta, ko bo tematski sklop prireditev MKL 
namenjen še posebej varovanju okolja, se bomo v vseh knjižnicah mreže KJM podrobneje 
posvetili vodi kot naravni dobrini in pogoju za življenje na zemlji. S tematiko bomo zajeli tudi 
dneve, posvečene okolju, kot so svetovni dan mokrišč, dan voda, meteorološki dan, dan 
Zemlje, dan podnebnih sprememb in dan okolja, pa tudi ljudske praznike (Gregorjevo). 
Raziskati želimo tudi novo domoznansko vsebino: nekdanje pristanišče v Zalogu in reko 
Ljubljanico.  
Pomembnost vode bo v naših krajevnih knjižnicah prikazana z različnih vidikov: 
KJM: voda v literaturi (romanih, poeziji) in likovni umetnosti; Knjižnica Polje: uporaba vode v 
našem vsakdanu, vodni športi; Knjižnica Fužine: sporočilo vode in njen pomen za zdravo 
življenje; Knjižnica Zalog: domoznanski vidik-zaloško pristanišče, voda v ljudskem izročilu; 
Knjižnica Jarše: ekologija voda, dostop do vode; Knjižnica Zadvor: življenje v vodi. 
V vseh knjižnicah načrtujemo razstave knjižničnega gradiva glede na izbrani vidik ter ure 
pravljic s pravljico o vodi. Za otroke načrtujemo eksperimentalne delavnice v KJM (povezava 
s Hišo eksperimentov), v Knjižnici Jarše tekmovanje v izdelavi majhne čistilne naprave, 
taljenje snega in v Knjižnici Zadvor poskuse z vodo, knjižni uganki v Knjižnici Polje in 
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Knjižnici Fužine ter ustvarjalni delavnici v Knjižnici Zalog (risanje akvarelov) in Knjižnici 
Zadvor (izdelava čolničkov za Gregorjevo). Z otroki se bomo o vodi (vreme, kuhanje) 
pogovarjali tudi v angleškem jeziku (ure pravljic v KJM, Jaršah in Zadvoru), z mladostniki pa 
v nemščini (Knjižnica Polje). Knjižnica Zalog bo organizirala ogled nekdanjega pristanišča za 
šolske skupine. V KJM bodo likovno razstavo pripravili otroci iz vrtca (»Od mlake do morja«), 
sledila ji bo domoznanska razstava Akvareli Most. V knjižnicah bomo glede na izbrane vidike 
organizirali predavanja z zunanjimi izvajalci (Dušica Kunaver, Anton Komat, Irena JarcQ). 
Knjižnica Jarše bo nudila ogled dokumentarcev (Izpoved eko terorista, Darfur-vojna za 
vodo..), v sodelovanju s pedagogi Zavoda Janeza Levca pa bo naša sodelavka pripravila 
učno uro na temo osebne higiene in ekološkega ravnanja z vodo. 
V povezavi s SRO in SLK želimo raziskati tudi nekdanji prometni pomen Ljubljanice ter 
nekdanje pristanišče ob Knjižnici Zalog, s pomočjo SDU pa sodelovati v fotografskem 
natečaju na temo vode v Ljubljani  in tako pridobiti tudi dragoceno domoznansko gradivo za 
spletni portal Kamra. 
 
35. Nevidni svet voda  
Izvajalci: Borza znanja 
Trajanje: pomlad 2013 
Cilji:  
- popularizacija naravoslovnih vsebin, mikrobiologije v knjižnici,  
- dodatna ponudba izobraževalnih vsebin v knjižnici, 
- z dodatnimi vsebinami nagovoriti nove ciljne skupine. 
Ciljna skupina: razširjene družine 
Opis: Z aktivnostmi želimo otrokom, mladim, staršem in upokojencem na zanimiv način 
ponuditi nova znanja o vodi. Sodelujoči v programu so mladi, raziskovalci, asistenti in 
univerzitetnimi profesorji in animatorji. V sodelovanju z njimi bomo pripravili program 
dejavnosti. Vodo bomo predstavili iz različnih vidikov: njene značilnosti, različna agregatna 
stanja, raznolike možnosti njene uporabe, procese obnove zaloge voda, njen pomen za 
uporabo v gospodinjstvu in industriji, delovanje vodarn, dejavnike in posledice 
onesnaževanje voda ter predvsem mikrobiološke značilnosti in posebnosti vode. Dogodek 
bomo organizirali ob svetovnem dnevu voda. 
 
36. Drugi mednarodni Ma-tematični dan v Mestni knjižnici Ljubljana 
Izvajalec: Center za vseživljenjsko učenje, Borza znanja in Mathema, zavod za 
popularizacijo matematike 
Trajanje: torek, 23. in sreda 24. april 2013 
Cilji: Popularizacija matematične pismenosti v knjižnici, dodatna ponudba izobraževalnih 
vsebin v knjižnici, nagovoriti nove ciljne skupine. 
Ciljna skupina: družine, otroci, mladina in odrasli 
Opis: Je matematika lahko igriva in zabavna? Je lahko mamljiva, prikupna, zanimiva, 
osupljiva in magična? Da. Z aktivnostmi želimo otrokom, mladim, staršem in upokojencem 
ponuditi nova doživetja in vstop v zabavni svet matematike in umetnosti. Sodelujoči v 
programu, vključno s slovenskimi umetniki, raziskovalci in univerzitetnimi profesorji, učitelji in 
animatorji, bomo skupno pripravili program dejavnosti, iger, delavnic, interaktivnih dogodkov 
ter večer poezije, različne aktivnosti v povezavi z umetniško in igrivo platjo matematike, ki bi 
slonela na konceptu eksperimentalnega izobraževanja. Program se bo odvijal 2 dni, v času 
od 10. do 14. ure bodo vsebine in dogodki, namenjeni predvsem otrokom, v popoldanskem 
in večernem času pa predvsem za družine. 
 
37. Rokodelstvo na slovenskem in na Borzi znanja 
Izvajalci: Borza znanja 
Trajanje: marec – maj 2013 
Cilji:  
- popularizacija starih običajev in domače slovenske obrti v knjižnici,  
- dodatna ponudba izobraževalnih vsebin v knjižnici, 
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- z dodatnimi vsebinami nagovoriti nove ciljne skupine. 
Ciljna skupina: razširjene družine 
Opis: Domače obrti so nekoč omogočale ljudem zaslužek in preživetje. Med take sodi 
izdelovanje najrazličnejših izdelkov za vsakdanje rabo. Z aktivnostmi in predstavitvijo 
različnih znanj  želimo otrokom, mladim, staršem in upokojencem ponuditi nova spoznanja o 
izdelovanju izdelkov slovenske domače obrti. S tem namenom bomo pripravili enodnevno 
dogajanje, v katerem bomo strnili različne kulturno-zabavne prireditve in dogodke na 
področju slovenske dediščine. Spoznali boste: izdelke iz slame - doužnjak, dražgoški kruh, 
belokranjske pisanice, klekljanje, cvetje iz najlona, polstenje, punčke iz cunj in mnoga druga 
znanja. Sodelujoči v programu so člani Borze znanja Ljubljana. 
 
38. Igrarium 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Zavod Stratosfera, trgovina Črna Luknja 
Trajanje: december 2013 
Cilji: promocija MKL kot tretjega prostora, druženje vseh generacij, spoznavanje gradiva 
MKL. 
Ciljna skupina: družine, mladostniki 
Opis: Namen prireditve Igrarium je predstavitev MKL različnim starostnim skupinam kot 
celostnega kulturno-umetniškega prostora. Poudarek dogodka bo na druženju, ki ne temelji 
na socialnih (internetnih) omrežjih. Med dogodki bo poleg zunanjih izvajalcev MKL 
predstavila svoje dejavnosti in lastno produkcijo na področju igranja in družabnih iger: 
Igroteko, projekt pozabljene slovenske igre v okviru projekta Kulturna dediščina za družine in 
družabno igro Potovanje deklice Delfine. V okviru Igrariuma bodo potekala  predavanja, 
predstavitve iger in literature, razstave, nagradne igre in delavnice. 
 
 
Projekti za odrasle: 
 
39. Mesto bere (Mesto bere sosede) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Trubarjeva hiša literature,OE in KK v mreži MKL 
Trajanje: od 1.12.2012 do 23.5.2013 
Cilji:  
- razvoj bralne kulture, 
- promocija branja kvalitetne književnosti med odraslimi, 
- aktiviranje zbirk gradiva, 
- izražanje in izmenjava mnenj članov MKL, 
- druženje članov MKL, 
- povabilo k branju in k včlanitvi v knjižnico  potencialnim članom. 
Ciljna skupina: odrasli in mladostniki, člani MKL 
Opis: Spodbujanje branja v vseh starostnih skupinah je pomembna naloga splošnih knjižnic. 
V ta namen pripravljamo skupni projekt celotne MKL za njene odrasle člane oz. potencialne 
člane. Povabili jih bomo k branju kvalitetnih slovenskih avtorjev ter avtorjev iz sosednjih 
držav (Hrvaške, Italije, Avstrije in Madžarske), povezovali bomo med seboj tako bralce kot 
knjižnice. Na nivoju MKL bomo povezali dejavnosti knjižnic, ki so namenjene spodbujanju 
branja odraslih. 
Projekt bomo začeli s svečano otvoritvijo, nadaljevali s promoviranjem projekta samega in 
vseh spremljevalnih dejavnosti. Izvedli bomo tudi izobraževanja, npr. hitrega branja. Bralce 
bomo o vseh dejavnostih redno mesečno obveščali. Zaključek projekta bo v maju 2013 z 
zaključno prireditvijo in podelitvijo nagrad udeležencem projekta na Dnevu MKL. Projekt se 
bo v naslednjih letih nadaljeval in nadgrajeval. Promocija projekta bo potekala tako prek 
spleta MKL, socialnih omrežij, plakatov, elektronske pošte kot objav v medijih. 
Izbor del zajema predvsem leposlovna dela (prozo in poezijo), strokovna dela (potopise, 
eseje, pisma, spomine), skupaj približno 70 naslovov, ki so dostopni v večjem številu knjižnic 
MKL. 
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40. Znani BEREjo in priPOROČAjo 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad  
Trajanje: 1.9. 2012 – 30.6. 2013 
Cilji: promocija knjižničnega gradiva in spodbujanje bralne kulture. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Opis: Projekt je pripravljen po vzoru priporočilnih seznamov branja za odrasle, ki k 
priporočanju v branje vabi znane Slovenke in Slovence. Priporočilne sezname, ki so stalnica 
v naših knjižnicah, smo obogatili s sugestijami naključno izbranih znanih Slovencev in 
Slovenk. Preko družbene spletne strani Facebook (Facebook MKL Knjižnica Bežigrad) smo 
se obrnili na znane Slovence in Slovenke ter jih zaprosili za seznam 10-ih naslovov knjig, ki 
so se jih med branjem pozitivno dotaknile in bi jih priporočili naprej v branje. 
V času trajanja projekta bomo vsak mesec predstavili priporočilna seznama dveh znanih 
Slovencev in razstavili knjige s seznama. Skupaj bomo predstavili priporočilne sezname 20 
znanih Slovencev in Slovenk.  
 
41. Bralni krog 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča 
Trajanje: oktober 2012 – maj 2013 
Cilji: spodbujanje branja med starejšimi, procesno vključevanje starejših v branje otrokom, 
medgeneracijsko branje, povečan vpis starejših. 
Ciljna skupina: predvsem starejši v tretjem življenjskem obdobju 
Opis: Na vsaki 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. 
 
42. Pesemtry – mednarodni večer branja poezije v slovenskem in tujih jezikih 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc in MKL 
Trajanje projekta: 21. marec, mednarodni dan poezije 
Cilji: 
- aktiviranje knjižnične zaloge pesniških zbirk, 
- predstavitev pesmi v izvirnem jeziku in prevodu, 
- spodbujanje bralne kulture, 
- medkulturno povezovanje, 
- obeleženje mednarodnega dneva poezije. 
Ciljna skupina: odrasli 
Opis: Pesemtry (pesem + poe-try) je glasbeno-literarni dogodek, ki ga prirejamo ob 
mednarodnem dnevu poezije (21. marec). Izvajalci prebirajo poezijo v tujih jezikih in v 
slovenskem prevodu, v izbor pa je vključena tudi poezija slovenskih avtorjev. Poezijo želimo 
poslušalcem predstaviti v izvirnikih zaradi značaja te literarne zvrsti, saj se s prevodi zven in 
ritem izvirnika pogosto izgubijo, včasih pa je obratno, saj so prevodi zanimivejši od originala. 
S tem želimo opozoriti na pomen dobrega prevajanja, omogočamo pa tudi poslušanje 
poezije v izvirnikih, kar je v javnosti redko prisotno. Na dogodku nastopa glasbeni gost. 
 
43. Knjižnica na prostem 
Izvajalec: Knjižnica Jarše  
Trajanje: poletje 2013, ob petkih, ko je krajevna knjižnica zaprta 
Cilji: 
- preživljanje prostega časa ob branju na prostem,  
- opozarjanje prebivalcev nove soseske na bližino knjižnice,  
- pridobivanje novih članov, 
- spontano druženje ob listanju dnevnega časopisja, 
- aktiviranje knjižnih darov. 
Ciljna skupina: odrasli, prebivalci lokalnega okolja 
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Opis: Knjižnica na prostem bo delovala v Šmartinskem parku v bližini Žal, kamor bomo ob 
določenih poletnih petkih, ko je krajevna Knjižnica Jarše zaprta, prenesli izbor knjižnih darov 
ter tekočo periodiko. Naključne mimoidoče, pa tudi naše stalne uporabnike, bomo ob lepem 
vremenu gostili v zelenem okolju blizu nove soseske in jim tako omogočili nekoliko drugačno 
preživljanje prostega časa v bližini doma. S promocijskim gradivom bomo opozarjali tudi na 
ostalo poletno dogajanje v mreži knjižnic MKL. 
 
44. Vinil za sladokusce 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad, Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega 
gradiva 
Trajanje: vzpostavitev november/december 2013  
Cilji:  
- Oživiti zbirko gramofonskih plošč Knjižnice Bežigrad (ca. 700 enot), predvsem oživljanje 

klasičnih, verjetno v marsikaterem primeru izgubljenih posnetkov. 
- Omogočiti poslušanje in presnemavanje klasične glasbe na CD-plošče za lastno, 

individualno poslušanje doma ali za izobraževanje na šolah v primeru, da zakon o 
avtorskih pravicah to dopušča. 

- Omogočiti tudi poslušanje in morebitno presnemavanje plošč, ki so last uporabnikov, 
seveda po predhodnem pregledu plošč. 

- Privabiti avdiofile, ki stremijo k poslušanju vinilnih plošč. Spoznavanje mladih s 
tehnologijo, ki se vrača (DJ), postaja popularna, saj se tudi na trg že nekaj časa počasi in 
vztrajno vračajo vinilke. Mladi pravijo: »Pokljanje je zanimivo poslušati«. 

Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane 
Opis: Na podlagi inventarne knjige in matičnega kataloga Knjižnice Bežigrad nameravamo 
bibliografsko opisati izbrane gramofonske plošče v katalogu MKL ter jih ustrezno opremiti. 
Projekt je pripravljen po vzoru knjižnice Library 10 iz Helsinkov (www.lib.hel.fi/en-
GB/kirjasto10). Napisati nameravamo ustrezna navodila za rokovanje, poslušanje in 
presnemavanje. Tekom obdelave gradiva nameravamo izbrati ustrezen prostor, ga opremiti 
tako s tehnično kot ustrezno pohištveno opremo za poslušanje in presnemavanje. S 
promocijo želimo privabiti stalne in nove uporabnike knjižnice, merjenje uspešnosti projekta 
bo potekalo mesečno. V primeru dobrega odziva poslušalcev bomo predlagali širitev projekta 
z različno vsebino oz. različnimi glasbenimi zvrstmi na ostale OE MKL: KOŽ – ljudska 
glasba, world, Knjižnica Šiška – jazz, sodobna glasba, Knjižnica Jožeta Mazovca – stari rock, 
blues in jazz, Knjižnica Prežihov Voranc – popularna glasba. 
 
45. Urica z e-bralniki in e-knjigami 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Center za vseživljenjsko učenje, informatorji  
Trajanje: marec 2013 – december 2013 
Cilji: seznanitev čim večjega kroga prebivalcev z elektronskimi bralniki in elektronskimi 
knjigami. 
Ciljna skupina: odrasli uporabniki MKL, prebivalci Ljubljane in okolice 
Opis: Mestna knjižnica Ljubljana že od leta 2009 svojim uporabnikom omogoča izposojo na 
dom e-bralnikov in izbranega slovenskega leposlovja v obliki e-knjig. Uporabniki so storitev 
sprejeli s precejšnjim zanimanjem in navdušenjem, a vendarle obstaja še določen delež, 
predvsem starejših uporabnikov, ki jih tovrstne storitve zanimajo, a se ne želijo oz. upajo z 
njimi spoznavati sami.  
Načrtujemo sklop cikličnih enournih predstavitev, kjer bodo predhodno usposobljeni 
knjižničarji – informatorji zainteresiranim uporabnikom predstavljali bralnike, strategije iskanja 
e-knjig v katalogu MKL, potek izposoje in odgovarjali na morebitna vprašanja. Predstavitve 
bodo potekale štirinajstdnevno ali mesečno, vsakič v drugi območni enoti. 
 
46. Misija: diplomska naloga 
Izvajalec: Center za vseživljenjsko delo, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: 2013 
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Cilji: Glavni cilj izobraževalnega programa Misija: diplomska naloga je razvoj znanja, 
spretnosti in odnosov ustrezajočih zahtevam za učinkovito delo v okoliščinah, v katerih 
posameznik pripravlja, piše in zagovarja diplomsko nalogo. 
Ciljna skupina: posamezniki z dokončano srednješolsko izobrazbo, ki nimajo zaključene 
posamezne stopnje formalnega izobraževanja (višješolski programi, visokošolski programi, 
univerzitetni programi, magistrski programi) 
Opis: Izobraževalni program je sestavljen iz več vsebinsko zaključenih delavnic, celoten niz 
delavnic pa obsega tematike, s katerimi se posameznik sreča od začetka do zaključka 
priprave diplomske naloge. Delavnice: Diplomirati ali nediplomirati – to je zdaj vprašanje?; O 
metodologiji znanstvenega raziskovanja; Kakšna bi lahko bila moja diplomska naloga?; 
Učinkovito iskanje virov; Učinkovito obvladovanje najdenih virov; Kako se lotiti znanstvenega 
pisanja?; Spletna anketa – zakaj, kako in kdaj?; Lektorske zagate diplomske naloge – adijo!; 
Ukrotiti besedilo z Wordom; PowerPoint predstavitev; Izvrsten zagovor diplomske naloge. 
Program je rezultat sodelovanja med CVŽU in SRO in ga bodo v večini izvajali zaposleni v 
MKL. Izvajamo ga v sodelovanju s CDI Univerzumom v okviru programov Neformalnega 
izobraževanja odraslih 2012-2014 (MIZKŠ). 
 
47. Svet Avto 
Izvajalec: Center za vseživljenjsko učenje  
Trajanje: 2013 
Cilji: Nove ciljne skupine nagovarjamo z dodatno ponudbo izobraževalnih vsebin v knjižnici. 
Ciljna skupina: uporabniki, lastniki avtomobilov, predvsem mlajši vozniki in moški 
Opis: Vzdrževanje avtomobila, vožnja, vozniško, promet - so situacije, s katerimi se 
vsakodnevno srečujemo. Izobraževalni program je sestavljen iz več vsebinsko zaključenih 
delavnic oz. predavanj. Tematike so: Menjava gum – kako, kdaj, zakaj, kakšne, kako jih 
hraniti?, Zimska oprema, obvezna oprema, Prodaja in nakup avtomobila, prva pomoč za 
voznike, ponovitev prometnih predpisov, Avtodom - Kje in kako ga hraniti?, Nakup, najem?, 
velik servis avta, letni servis avtomobila, strešni nosilci za kolesa, čiščenje avtomobila, 
originalni/neoriginalni rezervni deli, e-podaljševanje vozniškega, prometnega dovoljenja, 
spletna prodaja avtomobilov, zavarovanje avtomobilov. Izvedemo v sodelovanju z zunanjimi 
partnerji (avtošole, srednje šole ipd.). 
 
48. Karierni coaching v MKL 
Izvajalec: Borza dela 
Trajanje: januar ─ november 2013 
Cilji:  
- Pridobiti nove člane MKL med iskalci zaposlitve. 
- Motivirati brezposelne osebe pri doseganju konkretno zastavljenih ciljev, ki so usmerjeni 

v  končno zaposlitev.  
Ciljna skupina: brezposelne osebe v starostni kategoriji od 18 do 55 let in zaposleni, ki si 
želijo razvijati poklicno kariero 
Opis: Coaching je učinkovito orodje osebnega in poklicnega razvoja. S pomočjo prilagojenih 
metod, ki so kombinacija coachinga in kariernega vodenja, udeleženci v izobraževanju in 
vodenju odkrivajo in oblikujejo nova stališča do razvoja poklicne ali osebne poti. Pri tem 
izdelajo uresničljiv karierni načrt. Na podlagi dosedanjih izkušenj bomo nadgradili in ponudili 
izvajanje individualnega coachinga. En dan na teden je v okviru Borze dela namenjen 
individualnemu kariernemu coachingu. Individualni karierni coaching izvaja sodelavka 
zaposlena na BD, v skupinskih predstavitvah bodo sodelovali tudi priznani strokovnjaki s 
področja razvoja kariere. 
 
49. Lady cafe 
Izvajalec: Center za vseživljenjsko izobraževanje MKL in Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: oktober 2012 – junij 2014 
Cilji: spodbuditi ženske po 45 letu starosti k večji udeležbi v procesu vseživljenjskega učenja. 
Ciljna skupina: ženske 45+ 
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Opis: Projekt Lady cafe je osem partnerjev prijavilo v program Vseživljenjsko učenje, 
podprogram Grundtvig učna partnerstva: CEPA Son Canals, Palma (Španija), Regionalna 
narodna biblioteka “Petko Rachev Slaveikov”, Veliko Tarnovo (Bolgarija), Monaghan County 
Library Service, Clones (Irska), Comune di Ardore, Ardore (Italija), Naukšēnu novada 
pašvaldība, Nauksenu pagasts (Latvija), Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”, Braşov 
(Romunija), Günışığı Yaşlı Hizmet Merkezi, Kırıkkale (Turčija) in Mestna knjižnica Ljubljana, 
Ljubljana (Slovenija). Projekt je namenjen motivacijskim aktivnostim za ženske 45+, s 
posebnim poudarkom na računalniškem opismenjevanju. MKL bo v projektu sodelovala s 
primeri dobre prakse iz BD, BZ in SSU. V okviru projekta bomo v dveh letih izpeljali dvanajst 
mobilnosti, od tega štiri mobilnosti udeleženk v izobraževanju odraslih. V aprilu 2013 bomo 
organizirali srečanje partnerjev v Ljubljani. 
 
50. Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije / CVŽU LUR 
Izvajalec: Točke vseživljenjskega učenja mreži knjižnic MKL 
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.  
Ciljne skupine: mladi, brezposelni, podjetja, starejši občani 
Opis: MKL je konzorcijski partner v projektu CVŽU LUR, ki ga je razpisalo MŠŠ v okviru 
Evropskih socialnih skladov za obdobje 2008-2013. Prijavitelj in nosilec projekta v LUR je 
CDI Univerzum, izvaja pa ga MKL v svojih knjižnicah in knjižnicah v drugih občinah izven 
lastne mreže. V letu 2013 se projekt izteka in se glede na dinamiko projekta mentorstvo 
izvaja le še na štirih Točkah VŽU: Knjižnica Šiška, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta 
Mazovca in Knjižnica Rudnik, medtem ko so se izobraževanja v obliki različnih tečajev, ki so 
bili zelo dobro obiskani, iztekla. Ta projekt bi bilo smiselno preoblikovati v redno dejavnost 
MKL kot območne knjižnice, če bi lahko zagotovili nadaljnje financiranje mentorice in 
predavateljev. 
 
51. Svet med nami – World among us 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: november 2013 
Cilji: celovita kulturna predstavitev držav, kulturno sodelovanje.  
Ciljna skupina: odrasli, mladina 
Opis:  V projektu Svet med nami (World among us) vsako leto pripravimo en teden dogodkov 
posvečenih kulturi ene izmed držav sveta. V letu 2011 smo predstavili Grčijo, v letu 2012 pa 
Japonsko. Pri organizaciji dogodkov sodelujemo z veleposlaništvi držav ter s kulturnimi 
društvi in posameznimi pripadniki države, ki so si v Sloveniji našli svoj stalni ali začasni dom. 
Predstavitev posamezne države bo potekala v obliki: razstav, strokovnih predavanj, literarnih 
dogodkov, jezikovnih tečajev, filmskih projekcij, glasbenih koncertov, predstavitvenih večerov 
kulinarike in promocijo literature. V letu 2013 bomo predstavili članico Evropske unije Španijo 
v sodelovanju z Veleposlaništvom kraljevine Španije v Ljubljani, Instituto Cervantes Ljubljana 
ter Filozofsko fakulteto v Ljubljani, oddelkom za romanske jezike, itd. Predstavitveni dogodki 
se bodo odvijali v celotni mreži knjižnic MKL. 
 
52. Leto kina -  Kinodvor 90 – praznovanja kina in filma 
Izvajalec: Kinodvor, partner Mestna knjižnica Ljubljana 
Trajanje: oktober 2013 – oktober 2014 
Cilji:  
- Približati zgodovino in razvoj kinematografije s poudarkom na kinematografih v Ljubljani. 
- Opozoriti na bogato zbirko gradiva o filmu in filmov na DVD v mreži knjižnic MKL. 
- Okrepiti sodelovanje med javnimi zavodi v Ljubljani. 
Ciljna skupina: prebivalci in obiskovalci Ljubljane 
Opis: Kinodvor v času od oktobra 2013 do oktobra 2014 praznuje 90. letnico obstoja in 
pričetkov kinematografije na sedanji  lokaciji v Ljubljani. MKL se praznovanju pridružuje kot 
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partnerica, saj bo pri zasnovi projektov in svojih rednih dejavnosti vpletla praznovanje 
Kinodvora: 
- Razstava »Kolodvorska - medijska ulica« v Ljubljani (Slovanska knjižnica), 
- Projekt »Mesto bere« s filmsko literaturo (Služba za delo z uporabniki), 
- Predstavitev  digitaliziranega gradiva z razstave »Kolodvorska - medijska ulica« na 

regijskem portalu Kamra (Služba za razvoj in območnost), 
- Redne in izredne prireditve in dejavnosti za otroke in odrasle v času od oktobra do 

decembra 2013 v tematskem ciklusu »Filmska kultura v MKL« (Služba za delo z 
uporabniki). 

 
53. Slovenska reportažna fotografija 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: pomlad 2013, jesen 2013 
Cilji: Predstavitev sodobne slovenske reportažne fotografije 
Ciljna skupina: odrasli 
Opis: Projekt, s katerim smo pričeli v letu 2011, je posvečen sodobni slovenski reportažni 
fotografiji in ga izvajamo v obliki fotografskih razstav, pogovornih večerov, projekcij fotografij 
in predstavitev slovenskih reportažnih fotografov. V okviru projekta smo že predstavili nekaj 
vodilnih slovenskih reportažnih fotografov kot so: Arne Hodalič, Manca Juvan, Meta Krese in 
Matjaž Krivic. V letu 2013 bomo predstavili: Jureta Eržena, Jožeta Suhadolnika in Tadeja 
Zupančiča, vsakega s samostojno razstavo, fotografsko projekcijo in pogovornim večerom, 
na katerem se bomo seznanili z njihovimi pogledi na reportažno fotografijo in s svetovnimi 
trendi tovrstne fotografije v zahodnih demokracijah ter deželah tretjega sveta. Spregovorili 
bomo tudi o pomenu sporočilnosti fotografije ter njene vloge v smislu družbene kritičnosti in 
angažiranosti v kontekstu novinarskega sporočanja. Pogovorne večere z avtorji bosta vodila 
Arne Hodalič in Mare Lakovič. Razstave in predstavitev avtorjev bodo potekale v mreži 
knjižnic MKL.  

 
54. Naravoslovna fotografija (fotografski natečaj) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča 
Trajanje: oktober - november 2013 – natečaj; december 2013 - razstava  
Cilji: ozaveščanje javnosti prek izbora kvalitetnih in sporočilno zanimivih fotografskih del. 
Ciljna skupina: člani in obiskovalci MKL, zainteresirana javnost 
Opis: V Knjižnici Otona Župančiča bomo pripravili fotografski natečaj z naslovom 
Naravoslovna fotografija, s čimer želimo opozoriti na pomembnost izbrane tematike tako z 
vidika posameznika kot družbe nasploh. Vzporedno z razstavo fotografij bo postavljena tudi 
razstava knjig, katerih vsebina se navezuje na natečajno temo. Za strokovni izbor nagrajenih 
in razstavljenih del bo poskrbela žirija. Predvideno je tudi gostovanje razstave v mreži 
knjižnic MKL. K natečaju želimo privabiti širok spekter javnosti kot tudi fotografska društva in 
fotografske revije. 

 
55. Mladi slovenski likovniki 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: pomlad - jesen 2013 
Cilji: predstavitev mladih sodobnih slovenskih likovnih ustvarjalcev in njihovega mesta v 
evropskem kulturnem prostoru. 
Ciljna skupina: odrasli, mladostniki 
Opis:  S projektom Mladi slovenski likovniki, smo v letu 2012 začeli s predstavitvijo mladih in 
uspešnih (tudi mednarodno) slovenskih likovnikov. Predstavili smo ilustratorko Majo Lubi in 
slikarko Vesno Drnovšek. V letu 2013 bomo predstavili Petro Preželj in Mirana Kreša, s 
samostojno razstavo in pogovornim večerom, na katerem bomo spregovorili o trendih 
sodobne likovne umetnosti pri nas in v tujini ter družbenih okoliščinah časa, ki umetnosti ni 
preveč naklonjen. Spregovorili bomo o umeščenosti sodobne slovenske likovne scene v 



 

77 

evropski kulturni prostor, trende sodobne umetnosti in o iskanju lastne identitete in 
prepoznavnosti v raznolikem evropskem likovnem prostoru. Pogovorne večere bosta vodila 
umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Nuša Podgornik in Mare Lakovič. Razstave in 
predstavitev avtorjev bodo potekale v mreži knjižnic MKL. 
 
56. Planinski kotiček 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča 
Trajanje: 2013 
Cilji: obogatiti zbirko literature s področja alpinizma in gorništva, spodbujati izposojo 
tovrstnega gradiva, vzpostaviti trajno sodelovanje s Planinsko zvezo Slovenije. 
Ciljna skupina: uporabniki MKL, zainteresirana javnost 
Opis: v letu 2013 bomo intenzivno razvijali zbirko Planinski kotiček, ki predstavlja zanimivo 
sodelovanje s  PZS (Planinska zveze Slovenije). Planinski kotiček, ki je odprt od junija 2012, 
vsebuje raznovrstno literaturo s področja gorništva, planinstva in alpinizma Gradivo je 
razdeljeno na monografije in planinske vodnike. Za večjo prepoznavnost bomo kotiček 
opremili z ustreznimi atributi (cepin, dereze, vrv, vponke in nahrbtnik).  
Sodelovanje s PZS bomo v letu 2013 razvili na naslednjih področjih: 
- Predavanja na temo gorništva, predvidene tematike: Himalaja, gorništvo v Sloveniji, 

markacije, plezanje. 
- Predstavitev novih izdaj založbe PZS: ob zanimivejši izdaji monografske publikacije 

založbe PZS, se bomo z njihovo založbo dogovorili, da avtor predstavi svojo knjigo tudi v 
knjižnici.  

- Založba PZS nam bo redno dostavljala en izvod vsake svoje izdaje brezplačno. 
- Zloženke in obvestila PZS: trije metri polic bodo namenjeni promociji PZS, alpinističnih in 

planinskih odsekov, ki so del PZS in postavitvi atributov, ki uporabnika že takoj vpeljejo v 
Planinski kotiček. 

- Promocija Mestne knjižnice Ljubljana v PZS: dostavili bomo naše zloženke z mesečniki 
prireditev, urnike odprtosti in ostalo promocijsko gradivo. 

 
57. Potokrog – odkrivanje Slovenije 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: pomlad, jesen 2013 
Cilji: aktivno preživljanje prostega časa starejših, spoznavanje slovenske naravne in kulturne 
dediščine. 
Ciljna skupina: starejši 
Opis: S ciklusom predavanj Potokrog – odkrivanje Slovenije se MKL pridružuje želji po 
vključevanju starejših v aktivno in kulturno bogato preživljanje prostega časa, saj bodo 
predavanja namenjena predvsem odkrivanju lepot kulturne in naravne dediščine Slovenije ter 
prezrtim kotičkom naše domovine, ki so dostopni tako običajnim popotnikom kot tudi aktivni 
starejši generaciji. Pri izboru avtorjev in tematike bomo sodelovali s Planinsko zvezo 
Slovenije, revijo Gea, Planinskim vestnikom in revijo Svet in ljudje ter raznimi krajevnimi 
društvi in organizacijami, ki se ukvarjajo s tovrstnim popotništvom in organizacijo izletov ter 
predavanj.   
 
58. Dan spominov (Collection Day) – projekt zbiranja dokumentov iz vsakdanjega življenja 

ljudi iz obdobja prve in druge svetovne vojne 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Slovanska knjižnica, prostovoljci 
Trajanje: februar 2013 
Cilji:  
- Pridobivanje dokumentov in predmetov iz obdobja prve in druge svetovne vojne ter 

zgodb povezanih z njimi s strani širše javnosti. 
- Objava pridobljenih dokumentov, fotografij predmetov in zgodb na portalu KAMRA, 

Europeani in spletni strani MKL. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in osrednjeslovenske regije 
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Opis:  MKL se je v letu 2012 priključila projektu Europeana Awareness, v okviru katerega bo 
pripravila  poseben dogodek – zbiranje dokumentov in predmetov iz vsakdanjega življenja 
ljudi iz obdobja prve in druge svetovne vojne. Že leta 2012 so bili v Sloveniji organizirani trije 
podobni dogodki: v Novi Gorici, Mariboru in Celju, kjer je potekalo zbiranje dokumentov iz 
prve svetovne vojne. Odziv javnosti je bil zelo dober. 
Dogodek bo potekal en dan v mesecu februarju v Slovanski knjižnici. K sodelovanju bomo 
povabili zaposlene MKL, knjižničarje regije in regijske urednike portala KAMRA (kot 
prostovoljce). Dokumente in predmete, ki jih bodo ljudje prinašali, bomo popisali, preslikali ali 
fotografirali ter zapisali z njimi povezano zgodbo. Zbrano gradivo bomo objavili v obliki 
virtualne razstave na spletni strani MKL ter na Europeani. Nato bomo del gradiva iz ožjega 
izbora objavili še v obliki digitalne zbirke na portalu KAMRA. Dogodek bomo promovirali na 
nacionalnem radiu (v obliki intervjuja), v lokalnem časopisju, na mestnih avtobusih ter v 
enotah MKL. Priprava projekta po fazah: 
- December 2012: oblikovanje plakata, zloženk in besedila o projektu. 
- Prva polovica januarja 2013: tisk promocijskega gradiva, priprava besedila za lokalne 

časopise, povabilo prostovoljcev k sodelovanju. 
- Prva polovica februarja 2013: posredovanje oglasa LPP, intervju na radiu. 
- Druga polovica februarja 2013: izvedba projekta. 
 
59. »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« izdaja drugega letnika revije za domoznanske 

vsebine 
Izvajalec: Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2013 
Cilji:  
- doseganje širšega kroga uporabnikov z vsebinami iz knjižničnega gradiva o lokalni 

kulturni dediščini in manj znanih domoznanskih zgodbah, 
- nudenje širših bibliografskih informacij o izbranih temah kot reference za nadaljnje 

raziskave in promocijo manj znanih gradiv,  
- prispevek k ozaveščenosti prebivalcev Ljubljane o domači kulturni dediščini, 
- promocija domoznanske dejavnosti Centra za domoznanstvo MKL. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane 
Opis: SLK z razstavnim in drugim delom zbira zanimiva domoznanska gradiva, ki z izdajo v 
obliki prispevkov v serijski publikaciji postanejo dostopna širšemu krogu uporabnikov. Vsak 
prispevek prinaša podrobno bibliografijo del, ki jih na to temo hrani SLK, tako da služi kot 
referenčni vir za nadaljnje raziskovanje zainteresiranih uporabnikov. 
Za izdajo dveh številk prvega letnika smo se uspešno prijavili na razpis MOL 2012 za 
strokovni tisk.. 
Načrtujemo izdajo dveh zvezkov v nakladi 400 ali 500 izvodov in s časovnim zamikom 
postavitev v elektronski obliki na spletno domoznansko podstran.  
 
 
Ostali projekti:  
 
Projekt ICORN  
Izvajalec: MKL v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL 
Trajanje: 2012 
Cilji: Mestna knjižnica Ljubljana bo nosilka vsebinskih in organizacijskih priprav na sprejem 
preganjanih pisateljev, in sicer bo poskrbela za:  
- prihod pisateljev v Ljubljano;  
- osnovno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja pisateljev v Ljubljani;  
- štipendiji pisateljev za čas bivanja v Ljubljani; 
- udejstvovanje v javnem in kulturnem življenju Ljubljane. 
Ciljne skupine: uporabniki MKL 
Opis: Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 vstopila v Mednarodno mrežo mest zatočišč za 
preganjane pisatelje ICORN in se z vstopom zavezala, da bo nudila zatočišče pisateljem, ki 
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so v svojih državah preganjani zaradi svojega literarnega delovanja. Pisateljem, ki jih gosti 
mesto zatočišče, mora le-to zagotavljati sredstva za preživljanje ter bivanje. Javni interes za 
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje pisateljev v R Sloveniji je izrazilo tudi Ministrstvo za 
kulturo R Slovenije.  
Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednji prostor bralne kulture v Ljubljani, ki spodbuja 
pismenost pri različnih skupinah prebivalcev ter pridobiva in izobražuje svoje uporabnike, je 
izkazala interes, da bi v svojo dejavnost vključila tudi sodelovanje z gostujočimi pisatelji iz 
mreže ICORN. Pisatelje in njihovo literarno ustvarjanje bi želeli vključiti v svoje delo s ciljem, 
da bi širili vedenja o njihovi kulturi in jim tako pomagali pri vključitvi v javno kulturno življenje. 
Mestna knjižnica Ljubljana bo sodelovanje s pisateljema vodila preko Društva slovenskih 
pisateljev. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2013 opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

8 SODELOVANJE IN PROMOCIJA KNJIŽNICE 

 
Strateške usmeritve 
- Vzpostavljanje različnih partnerstev ter okrepljeno sodelovanje z vsemi vrstami knjižnic in 

z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami pri skupnih projektih. 
- Povezovanje in sodelovanje s splošnimi knjižnicami osrednjeslovenske regije pri 

izvajanju nalog območnosti. 
- Povečevanje vključenosti MKL v utrip Ljubljane in okolice z novimi oblikami promocije z 

namenom utrjevanja ugleda in javne podobe knjižnice. 
- Izboljšanje stikov z uporabniki prek novih oblik upravljanja odnosov z uporabniki 
- Razvoj blagovnih znamk in založništvo za večjo prepoznavnost knjižnice v javnosti ter 

njihovo trženje za pridobivanje  dodatnih sredstev. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2013 
- Sodelovanje z ustanoviteljem MOL in občinami pogodbenimi partnericami: pri 

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

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

- Načrtno pridobivanje sponzorjev. 
- Načrtno iskanje partnerjev za izvedbo individualnih in skupinskih študijskih obiskov, ki so 

financirani iz evropskih sredstev. 
- Poenotenje promocije MKL, redno in sprotno obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše 

zainteresirane javnosti, vzpostavljanje knjižnice kot okolju prijazne ustanove. 
- Poudarjena elektronska promocija prek prenovljene spletne strani ter zunanja promocija 

z udeležbo na sejmih in festivalih. 
- Izdaja katalogov, priročnikov, domoznanske serijske publikacije in razvoj ene blagovne 

znamke MKL.  
 
Pričakovani učinki 
- Vzpostavitev MKL kot verodostojnega partnerja na lokalnem, regionalnem, nacionalnem 

in mednarodnem nivoju; uporaba partnerstva kot orodja pri pripravi projektov; podpora 
razvoju knjižnice prek vzpostavljenih partnerstev.  

- Večja prepoznavnost posameznih knjižnic v lokalnem okolju kot ponudnikov prireditev in 
izobraževanj; večja prepoznavnost mreže MKL; odmevni dogodki na javnih prostorih – 
knjižnica v mestu. 

- Lastna produkcija za ciljne skupine prebivalcev; boljša orientacija uporabnikov pri izbiri 
prireditev; bolj učinkovito oglaševanje in promocija storitev; povečan delež lastnih 
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prihodkov knjižnice in posebnega sofinanciranja (projekti, sponzorstvo, donatorstvo); 
večja prepoznavnost knjižnice v Ljubljani in okolici. 

- Izboljšanje stikov z našimi uporabniki in pridobivanje novih članov; redno in ciljno 
obveščanje vseh naših uporabnikov o prireditvah, novostih; večji obisk in boljše 
poznavanje storitev knjižnice; določitev ključnih ciljnih skupin za obveščanje. 

 
Kazalniki uspešnosti 
- Obisk prireditev in izobraževanj (2011: 59.731) 
- Število sledilcev na družabnih omrežjih (2011: Facebook: 2.290, Twitter: 160) 
- Število skupnih projektov s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami 

(2011: 94) 
- Število posebnih marketinških akcij (2011: 2) 
- Število sponzorjev in donatorjev (nov kazalnik) 
- Število uvedenih novih oblik promocije 
 
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 želimo uporabiti kot metodo za 
dosego zastavljenih ciljev. 
 

8.1 Sodelovanje 

Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni  
- 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. 
- Sodelovanje z osmimi knjižnicami osrednjeslovenske regije pri izvajanju nalog 

območnosti. 
- Sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjižnico in IZUM-om. 
- Sodelovanje z MIZKŠ in JAK. 
- Sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo in 

Oddelkom za slovenistiko na Filozofski fakulteti Ljubljana ter Pedagoško fakulteto 
Ljubljana. 

- Sodelovanje z Bralno značko Slovenije, Bralnim društvom Slovenije in Društvom 
slovenskih pisateljev, sekcija za mladinsko književnost. 

- Sodelovanje v revijah Bukla , Sodobnost, Cicido in Ciciban. 
- Sodelovanje z založbami. 
- Sodelovanje z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami pri aktivnostih v Trubarjevi 

hiši literature.  
- Konzorcijski nakup podatkovnih zbirk v sodelovanju z območnimi knjižnicami. 
- 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, kulturno umetniška društva, popotniški klubi, 
jezikovne šole, festivali turistična društva, študijski krožki. 

- Sodelovanje z javnimi zavodi v Ljubljani: Kinodvor, Muzeji in galerije Ljubljana. 
- Sodelovanje z Društvom UNICEF Slovenija pri projektu Varne točke. 
- Sodelovanje s Strip.ART.nico pri pripravi razstav 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. 
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- Partnerstvo v nacionalnem projektu Center vseživljenjskega učenja LUR (Evropski 
socialni skladi). 

- Partnerstvo v programih splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 
2014 (Evropski socialni skladi). 

- Sodelovanje z Andragoškim Centrom Slovenije. 
 
Mednarodno sodelovanje  
- Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami. 
- Povezovanje s tujimi predstavništvi v Sloveniji. 
- Sodelovanje v projektu Forum Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe) 

v programu sestrskih knjižnic: Regijska knjižnica iz Kaunasa (Litva) in regijska knjižnica iz 
Krakova (Poljska). 

- Sodelovanje s sedmimi partnerji v evropskem projektu Lady cafe (program Vseživljenjsko 
učenje, podprogram Grundtvig učna partnerstva): CEPA Son Canals, Palma (Španija), 
Regionalna narodna biblioteka “Petko Rachev Slaveikov”, Veliko Tarnovo (Bolgarija), 
Monaghan County Library Service, Clones (Irska), Comune di Ardore, Ardore (Italija), 
Naukšēnu novada pašvaldība, Nauksenu pagasts (Latvija), Biblioteca Judeţeană 
„George Bariţiu”, Braşov (Romunija), Günışığı Yaşlı Hizmet Merkezi, Kırıkkale (Turčija).  

- Sodelovanje z IBBY (sekretariat v Baslu).  
- Sodelovanje s posameznimi nacionalnimi sekcijami (Hrvatski centar za dječju knjigu).  
- Strokovno sodelovanje z Mednarodno mladinsko knjižico v Münchnu.  
- Sodelovanje z BNF Centre national de la litèrature pour la jeunesse La Joie par les livres, 

Clamart. 
 
 

8.2 Promocija knjižnice  

MKL bo v letu 2013 razvijala elemente celostne grafične podobe knjižnice za lastno 
promocijo, komunikacijo in razpoznavnost med uporabniki in širšo javnostjo ter hkrati skrbela 
za promocijo na vseh ravneh delovanja. 
 
Knjižnica bo skrbela za dobre in načrtne stike z novinarji v različnih medijih. Povezovali se 
bomo z lokalnimi časopisi in s prispevki sodelovali v občinskih glasilih, pozornost pa bomo 
namenili tudi oglaševanju ter načrtnemu spremljanju medijskih objav. 
Večji poudarek bo v letu 2013 na spletnih orodjih (nova spletna stran MKL, socialna omrežja 
Facebook, LinkedIN, promocija dogodkov na YouTube, Twitter, Google+), kjer bomo 
promovirali svoje dejavnosti in prireditve ter uporabljali družabna omrežja za komunikacijo z 
našimi uporabniki. 
Elektronska promocija: V letu 2012 smo povsem prenovili spletno stran www.mklj.si, ki 
temelji na oblikovanju storitev za ciljne skupine uporabnikov: otroke, mladostnike, odrasle in 
starejše, z ustreznimi podstranmi. 
MKL že ima svoj profil na Facebook-u in Twitterju, kjer dnevno komuniciramo in 
promoviramo svoje poslanstvo in dejavnosti ter na Youtube, Google+, Pinterest in 
Foursquare.  
Načrtujemo tudi delovanje na LinkedIN, socialnem omrežju za profesionalno rabo 
(povezovanja, diskusije, ki bi ga lahko uporabili kot platformo za strokovne debate in 
podporo, kritike, predloge, razprave, itd.), za vse zainteresirane na področju bibliotekarstva, 
splošnih knjižnic ter seveda MKL. 
Zunanja promocija: MKL bo s svojo ponudbo in številnimi dejavnostmi sodeloval na 
naslednjih sejmih in festivalih: Kulturni bazar, Festival za tretje življenjsko obdobje, Festival 
Bobri, Lunin festival in Festival Muza.  
Sodelovali bomo na različnih strokovnih posvetovanjih, okroglih mizah in podobnih srečanjih 
s področja bibliotekarstva in razvoja novih storitev in aplikacij za uporabnike in zaposlene. 
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Izdelava informacijskih gradiv: brošura MKL v slovenskem in angleškem jeziku, Mesečniki 
prireditev, informacijske kazalke, brošure o Urbani in skrajšani pravilnik o poslovanju, 
obvestila za uporabnike, plakati, ipd. 
Izdelava notranjih označevalnih elementov: plakati, table za označevanje v knjižnici, 
oglaševalska mesta storitev MKL v knjižnicah, ki bodo pripravljena na podlagi smernic za 
interno komunikacijo z obiskovalci. 
Izdelava promocijskih materialov: svinčniki, majice, eko vrečke, priponke, baloni, promocijske 
kazalke, darila za poslovne partnerje ipd. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2013 opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 
 
9 SODELOVANJE ZAPOSLENIH V DOMAČIH IN MEDNARODNIH STROKOVNIH 
TELESIH 
 
Barbara Cesar 
- članica Strokovnega sveta MKL 
 
Tanja Curhalek 
- članica Izvršnega odbora DBL 
- sindikalna zaupnica sindikata SVIZ MKL  
 
Marisa Čebular 
‐ članica področne delovne skupine za film in avdiovizualno kulturo Zavoda RS za šolstvo 
- Sindikalna zaupnica sindikata GLOSA MKL 
 
Anja Frković 
- članica Častnega razsodišča DBL 
 
Jelka Gazvoda 
‐ predsednica Nadzornega odbora portala KAMRA 
- članica Upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic 
 
Vanja Grabner 
‐ članica Strokovnega sveta MKL 
‐ članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Aleš Klemen 
‐ član Upravnega odbora Kalanovega sklada 
‐ član Nadzornega odbora DBL 
‐ član Strokovnega sveta MKL 
- predsednik Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri MIZKŠ 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
‐ predsednica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
‐ članica žirije in predsednica strokovne žirije za nagrado Izvirna slovenska slikanica 
‐ članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
 
Ida Mlakar 
‐ članica uredništva revije Ciciban 
‐ članica žirije natečaja Evropa v šoli 
‐ članica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
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Marjana Moškrič 
‐ članica Društva slovenskih pisateljev 
 
Lili Ozim 
‐ predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Kristina Picco 
- koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL  
- članica UO Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 
- članica žirije nagrade Večernica 
 
Milena Pinter 
- članica Strokovnega sveta Osrednje knjižnice Kranj 
 
Simona Prednik Plantev 
‐ članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
‐ članica Izvršnega odbora Sekcije za izobraževanje in kadre pri ZBDS 
- članica Delovne skupine za pripravo koncepta kompetenčnih centrov pri NUK 
 
Marijan Špoljar 
‐ član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Teja Zorko 
‐ članica Sveta MKL 
- članica Izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
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PRILOGA 1: KADROVSKI NAČRT 2013 
1.  

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 31.12.2012 

7 45 34 121             207 

Št. zaposlenih - 
Načrt za leto 2013  

7 45 33 120             205 

a) Št. zaposlenih 
za določen čas 

      2 3 1             6 

b) Št. zaposlenih 
za nedoločen čas 

7 43 30 119             199 

Št. zaposlenih  s 
krajšim del. časom 

1 5 3 6             15 

Število 
napredovanj 
znotraj tarifne 
skupine 

1 5 8 29             43 

Število 
napredovanj v 
višjo tarifno 
skupino  

                                          

Število 
premestitev 

      1                               

Število upokojitev 1 1       2             4 
Število 
nadomestnih 
zaposlitev  

1 1       2             4 

Št. odpovedi 
pogodb o 
zaposlitvi zaradi 
poslovnega 
razloga 

                                          

 
2. Št. zap, ki bodo 
financirani iz 
drugih virov, 
navedite vir: lastna 
sredstva, MIZKŠ, 
druge občine 

      13 6 10             29 

 
3. Skupaj št. 
zaposlenih (1+2) 

7 58 39 130             234 
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PRILOGA 2: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 
Knjižnica Vrsta 

investicijskega 
vzdrževanja 

Obseg Čas  Obrazložitev  Vrednost  Delež MOL Delež 
drugih 
lastni, 
občine, 
ostali 

KOŽ Obrtniška 
ureditev 
praznega 
prostora v 
pritličju KOŽ in 
namenska 
oprema 

Ena soba  
25 m2 

1. pol-
letje 

Ureditev 
dodatnega 
prostora za 
učenje, 
individualni ali 
skupinski študij, 
kot ga narekujejo 
vse večje potrebe 
in izrečene želje 
uporabnikov 

10.000,00 7.000,00 3.000,00 

Bežigrad Dodajanje 
varovalk  

Nove 
inštalacije in 
varovalke za 
obe 
nadstropji 

2012 
 
 

posamezne faze 
so 
preobremenjene, 
kar povzroča 
občasno 
nedelovanje dela 
razsvetljave. 
Potrebno je 
razbremeniti 
posamezne faze 
luči in dograditi 
nove varovalke 
glede na 
obremenjenost 
posameznih faz. 

3.000,00 2.000,00 1.000,00 

 ureditev 
parkirišča 
knjižnice 

18 parkirnih 
mest, dvižni 
količki za 
posamezna 
parkirišča 

2012 Parkirišče 
knjižnice stalno 
uporabljajo 
stanovalci 
sosednjih blokov. 
Leta 2009 smo 
uredili stebre v 
betonskih 
posodah in 
verigo za 
zaklepanje. 
Posode so 
uničene, veriga je 
bila večkrat 
pretrgana. 
Parkirišče je 
potrebno urediti 
trajneje. 

3.000,00 2.000,00 1.000,00 

 reflektorji, 
osvetlitev 
zunanjosti 
knjižnice v 
nočnem času 

osvetlitev 
zunanjosti 
knjižnice  

2012 Pred knjižnico 
smo že imeli 
reflektorje, ki so 
se z leti uničili. 
Knjižnica je v 
temi zelo slabo 
osvetljena, tudi 
po zaprtju se 
izvajajo 
dejavnosti in 
bralci odhajajo iz 
knjižnice po 
neosvetljenem. 

800,00 700,00 100,00 

F. Škerl Ureditev 
popravljalnice 
igrač 

Namestitev 
pomivalnega 
stroja in 

  1.330,00 900,00 430,00 
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 korita s 
toplo vodo 
ter grelca za 
vodo 

 Sanacija tal 
atrija 
 

  V dveh atrijih so 
lesena tla, ki so 
trhla. Potrebno je 
odstraniti 
obstoječa tla in 
položiti tlakovce. 
Prostor je 
zagrajen in zato 
primeren tudi za 
čitalnico v toplem 
delu leta. Za 
opremo prostora 
potrebujemo 
masivne lesene 
mize in klopi ter 
tendo. 

10.000,00 7.000,00 3.000,00 

Črnuče Barvanje oken 
in nadstreška 

   1.500,00 1.000,00 500,00 

 Brušenje in 
lakiranje 
parketa 

   1.500,00 1.000,00 500,00 

Glinškova 
ploščad 

Ureditev 
pravljične 
sobice/sobe za 
prireditve 
 

dograditi 
steno do 
stropa in 
namestiti 
prava (po 
možnosti 
protihrupna) 
vrata 

 obstoječa stena, 
ki pregrajuje 
pravljično sobico 
od osrednjega 
prostora 
knjižnice, je 
visoka pribl. 2,6 
m (ni do stropa), 
vrata pa so na 
harmoniko (brez 
možnosti 
zaklepanja); 
pravljične/igralne 
urice in druge 
prireditve so zelo 
moteče za druge 
uporabnike 
knjižnice, pa tudi 
za zaposlene. 
Urejena 
pravljična sobica 
bi bila primerna 
za stalno 
uporabo in 
morebitno 
oddajanje 
zaključenim 
skupinam. 

3.000,00 2.000,00 1.000,00 

 ureditev 
zunanjih 
površin 
knjižnice 

zamenjava 
obojih vrtnih 
vrat in 
temelji vrat. 

 Vrtna vrata so 
zelo neugledna, 
temelji s stebri so 
dotrajani, 
Potrebno je 
odstraniti staro 
ograjo, ki je med 
živo mejo, 
postaviti nove 
temelje za vrata 
in dvoje 
aluminijastih 
vrtnih  

7.000,00 5.500,00 1.500,00 

 Ureditev vrta namestitev  v poletnem času 2.000,00 1.500,00 500,00 
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knjižnice 
 

kamnitih ali 
lesenih klopi 
in miz 

se lahko 
čitalniški prostor 
knjižnice razširi v 
zunanji prostor s 
čitalniško 
izposojenim 
gradivom 

 Sanacija ali 
menjava 
strešnega okna 
 

okno, ki ob 
večjih 
nalivih 
zamaka – 
nad omarami 
za DVD-je za 
odrasle 

 uničevanje 
knjižničnega 
gradiva 

2.000,00 1.500,00 500,00 

 barvanje in 
sanacija oken, 
ter barvanje 
nadstreška 
vhoda 
 

barvanje in 
sanacija 
(kitanje) 
vseh lesenih 
oken v 
knjižnici, ter 
kovinskega 
dela 
nadstreška 
vhoda 

 Okna so bila 
nazadnje barvana 
leta 2003. Barva 
se začenja luščiti. 
Tudi kovino je 
potrebno je redno 
vzdrževati. 
Kovinsko ogrodje 
nadstreška že 
močno rjavi. 
 

1.500,00 1.000,00 500,00 

 brušenje ter 
lakiranje 
parketa 
 

Celotna 
površina 

 Lakiranje tal je v 
planu že nekaj let 
in je že nujno 
potrebno. Na 
površine 
delovnih mest, 
kjer se parket 
najhitreje izrablja 
položiti talno 
oblogo (cca. 10 X 
2 m). 

1.500,00 1.000,00 500,00 

KJM Zamenjava 
tekstilnih in 
pvc talnih 
oblog v 
internih 
prostorih 

53 m2  Dotrajanost, 
obraba, 
poškodbe, 
odstopanje 

3.000,00 2.000,00 1.000,00 

 Pleskanje 
ograje na 
stopnišču 

  Luščenje sedanje 
barve 

1.200,00 600,00 600,00 

Fužine Menjava vrat v 
sanitarijah 

2 kom  se ne zapirajo 400,00 300,00 100,00 

Zalog Asfaltiranje 
dovoza in 
dvorišča pred 
stavbo 

  V dogovoru s 
šolo 

8.000,00 4.000,00 4.000,00 

 Obnova in 
pleskanje 
vhodnih vrat 

  Odluščena barva 500,00 500,00  

 Zamenjava 
tekstilne talne 
obloge ob 
pultu 

25m2  dotrajanost 500,00  500,00 

Zadvor Obnova 
sanitarij 

beljenje,vrat
a, fugiranje 
ploščic, 
drobni 
inventar 

  3.000,00 2.000,00 1.000,00 

KPV Izgradnja 
galerije v 
srednji ladji 
knjižnice na 

Lesene 
stene s 
kovinsko 
konstrukcijo 

 Prostor bi 
preuredili v 
revijalno čitalnico 

5.000,00 3.000,00 2.000,00 
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Viču. 
 Menjava 

protipožarnih 
vrat 

  dotrajanost 1.000,00 500,00 500,00 

 Obnova tal in 
klopi v 
čitalniškem 
atriju 

   1.000,00 500,00 500,00 

 Menjava 
svetlobnega 
parka v 
knjižnici 

  Slaba 
razsvetljava 

10.000,00 7.000,00 3.000,00 

 Menjava vrat v 
mladinskem 
oddelku 

Menjava 
harmonika 
vrat z 
drsnimi 

  3.000,00 1.500,00 1.500,00 

 Menjava talnih 
oblog na 
mladinskem 
oddelku 

   2.000,00 1.000,00 1.000,00 

Slovanska Sanacija 
velikega 
kletnega 
skladišča SLK 
zaradi pojava 
plesni na 
knjižnem 
gradivu  

   10.000,00 7.000,00 3.000,00 

Šiška Okna v pritličju 
- možnost 
odpiranja s tal 

  Okna v pritličju 
se lahko odpirajo 
le s pomočjo 
lestve. Potrebna 
bi bila predelava, 
da bi se dalo 
odpirati tudi s tal. 

4.500,00 3.000,00 1.500,00 

 Dodatna vrata 
na oddelku za 
neknj. gradivo - 
prezračevanje 

  Na oddelku za 
neknjižno ne 
zadošča 
dosedanja 
možnost 
odpiranja vrat. 
Mrtev krak 
prostora se ne 
prezrači, nujno 
potrebna dodatna 
možnost 
odpiranja. 

1.500,00 1.000,00 500,00 

 Pleksi ali 
steklen zaščitni 
pano na 
izposojevalnem 
pultu - cca 1m 
višine, 6m 
dolžine 

  Izposojevalni pult 
v knjižnici 
potrebuje 
zaščitno 
pregrado, ki bo 
zaposlene ščitila 
pred veliko 
ogroženostjo 
zaradi 
kapljičnega 
prenašanja 
virusov gripe in 
prehladov. 

1.800,00 1.000,00 800,00 
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 Debelejša 
zavesa ali rolo 
za pravljično 
sobo 

  Pravljična soba je 
ločena od 
ostalega prostora 
z velikimi 
steklenimi 
drsnimi vrati. Za 
nemoteno 
izvedbo ure 
pravljic in 
ostalega 
bibliopedagoške
ga dela je 
potrebno steklo 
zastreti z zaveso. 

500,00 500,00  

Šentvid Ureditev 
nasada pred 
knjižnico 
(pomlad, 
poletje/ 
jesen,zima) 

  Pred knjižnico je 
manjša površina, 
kjer moramo 
imeti urejeno 
zasaditev. 
Zasaditev 
moramo urediti 
vsaj 2x letno. 

700,00  700,00 

Gameljne Sanacija 
plesnive stene 
v kotu 

  V kotu čitalnice je 
del stene, kjer se 
nabira vlaga, 
predvidoma 
prihaja od zunaj. 
Stena je plesniva 
in nujno potrebna 
sanacije. 

750,00 600,00 150,00 

 Prezračevanje 
kurilnice 
 

  V prostore 
knjižnice je 
umeščena 
kurilnica za 
celotno stavbo. Iz 
kurilnice se po 
knjižnici širi 
izredno 
neprijeten vonj 
po nafti. 

300,00 200,00 100,00 

 Sanacija stropa 
v skladišču - 
omet odpada 

  V skladiščnem 
prostoru je prišlo 
do odstopa 
ometa na stropu, 
kar bi bilo 
potrebno sanirati. 

300,00 200,00 100,00 

 
SKUPAJ 

    107.080,00 70.500,00 36.580,00 
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PRILOGA 3: INVESTICIJE IN NAKUP OPREME  

 

Knjižnica Vrsta investicije 
oz. nakupa opr. 

Obseg Čas  Obrazložitev  Vrednost  
skupaj 

Delež 
MKL ali 
projektna 
sredstva 

Delež 
MOL 

Delež 
drugih 
občin 

  I. Pohištvo, DI 
in druga oprema 

       

MKL Predalnik 
računovodstvo 

1   150,00 150,00   

KOŽ Knjižne police 10  Zagotavljanje 
večje kapacitete 
DVD-jev na 
prostem pristopu 

250,00 250,00   

 25 – 30 m polic 1  Izboljšanje 
dostopnosti 
otroškega 
gradiva 

500,00 500,00   

Bežigrad Kovinski stolčki 
za doseganje 
polic  

10  Dosedanji so 
dotrajani, 
nekatere enote 
jih še nimajo 

800,00 800,00   

 Dvosed v 
kotičku za 
poslušanje 

3  Dva za študijski 
kotiček, eden za 
kotiček za 
poslušanje (Vinil 
za sladokusce) 

1.200,00 1.200,00   

 Enosed 4  Študijski kotiček 1.200,00 1.200,00   
 Prenosna mizica 

za laptop 
6  Študijski kotiček 1.000,00 1.000,00   

 Pisarniški stoli 11  Študijski kotiček 1.000,00 1.000,00   
Glinškova 
ploščad 

Oglasna deska z 
nosilci za letake 

1  Obstoječa ne 
zadostuje  

300,00 300,00   

 Knjižne police   Za hrambo 
gradiva v 
internem 
prostoru 

1.000,00 1.000,00   

 Kavči in klubske 
mizice 

5 
vsakeg
a 

 Čitalniški in 
razstavni prostor 

1.500,00 1.500,00   

 Stenske knjižne 
police 

  V prostem 
pristopu 

400,00 400,00   

 Oglasna deska 2  Mladinski 
oddelek 

600,00 600,00   

Črnuče Klimatska 
naprava 

2  V pritličju ni 
klime 

2.000,00 2.000,00   

Knjižnica dr. 
F. Škerla 

Omare za DVD   Dokupa zaradi 
prirasta DVD 

1.000,00 1.000,00   

KJM, 
Polje, 
Fužine, 
Zadvor 

Premični pano 7  Predstavitev 
gradiva in 
novosti 

2.100,00 2.100,00   

KJM, Polje, 
Jarše 

Predpražnik 4  DI 300,00 300,00   

KJM, Zalog, 
Jarše 

Pisarniški stol 3  Dotrajanost 
starih 

450,00 450,00   

KPV Stoli 15  Za interni 
prostor 

1.000,00 1.000,00   

 Klimatska 
naprava 

3  Zamenjava 
dotrajanih 

3.000,00 3.000,00   

 Visoki regali 8  Oprema 
skladišča 

2.800,00 2.800,00   

 Knjižni regali 10  Zamenjava 
dotrajanih 

2.400,00 2.400,00   
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 Vrtljivi stoli 7  Za izposojo 1.500,00 1.500,00   
 Pohištvo razno   Za novosti in  

najbolj brane 
knjige 

1.800,00 1.800,00   

 Zložljiva miza 1  Za projekte in 
tipanke 
mladinski 
oddelek 

200,00 200,00   

 Zložljiva pisalna 
miza 

8  Razstavni 
prostor 

1.300,00 1.300,00   

 Magnetna tabla 2  DI pravljična s. 150,00 150,00   
 Obešalnik za 

otroška oblačila 
1  DI 100,00 100,00   

 Preproga za 
čevlje 

1  DI pravljična 100,00 100,00   

 Škatla za 
shranjevanje 
igrač 

1  DI Mladinski 
oddelek 

100,00 100,00   

 Pano za 
obvestila 

1  DI odd. Za film 
in glasbo 

150,00 150,00   

Rudnik Mini čajna 
kuhinja 

1  zaposleni 2.000,00 2.000,00   

 Revijalne omare 4   2.700,00 2.700,00   
 Knjižne police 30   900,00 900,00   
Brdo Regali nizki ali 

korita 
4  Za slikanice 600,00 600,00   

Grba Stojalo za knjige 1  Za novosti za 
odrasle 

700,00 700,00   

 Premični 
voziček 

1  Za prevoz knjig 
na mladinski 

300,00 300,00   

 Knjižne police 30   900,00 900,00   
Brezovica Trezor za vračilo 

knjig 
1   1.000,00   1.000,00 

 Premični 
voziček 

1   300,00   300,00 

 Omara za 
gradivo s 
policami 

2   900,00   900,00 

 Omara za 
neknjižno 
gradivo 

1   700,00   700,00 

 Stolček na 
kolesih za 
otroke 

1   250,00   250,00 

 Preproga pri 
pultu 

1  DI 300,00   300,00 

Podpeč Klimatska 
naprava 

1   1.000,00   1.000,00 

Rakitna Korito za 
slikanice 

2   300,00   300,00 

 Gasilni aparat 1   30,00 30,00   
Notranje 
Gorice 

Knjižne police 10   600,00   600,00 

 Stenski regal 8   400,00   400,00 
 Gasilni aparat 1   30,00 30,00   
Dobrova Hladilnik manjši 1   150,00 150,00   
 Trezor za denar 1   80,00 80,00   
 Izposojevalni 

pult 
   1.000,00   1.000,00 

Šentjošt Knjižne police 10   300,00   300,00 
Ig Korito za 

slikanice 
2   350,00   350,00 

 Omara za 
serijske 
publikacije 

1   610,00   610,00 
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 Regali za male 
slikanice 

3   600,00          600,00 

 Stenski regal s 6 
policami 

1   400,00   400,00 

 Premični 
voziček 

1   300,00   300,00 

 Zložljivi ali 
nakladalni stoli 

40   1.300,00   1.300,00 

         
 Tekač z 

otroškim 
motivom 

1   200,00   200,00 

 Preproga 2   500,00   500,00 
 Hladilnik za 

čajno kuhinjo 
1   150,00 150,00   

Škofljica Pohištvo razno    3.000,00   3.000,00 
Velike Lašče Omarica pri 

izposojevalnem 
pultu 

1   100,00   100,00 

Šiška Obešalniki 6  DI za pravljično 
sobo 

1.320,00 1.320,00   

 Skupaj I.    54.620,00 40.210,00  14.410,00 
Licence in 
IKT oprema 

        

 Licence 
Windows 7 

250   17.000,00 17.000,00   

 Licence Office 
2010 

150   9.000,00 9.000,00   

 VMWare licenca 1   1.600,00 1.600,00   
 Time&Space 

Online 
ključavnice za 
čitalnico v 
Slovanski 
knjižnici 

1   3.000,00 3.000,00   

 PC  
 

40  menjava 
zastarelih za 
zaposlene za 
uporabnike 

8.800,00 5.800,00  3.000,00 

 LCD zaslon 20   3.000,00 3.000,00   
 manjša 

multifunkcijska 
naprava z 
licenco za 
nadzor tiskanja 

2   8.000,00 8.000,00   

 večja 
multifunkcijska 
naprava + z 
licenco za 
nadzor tiskanja 

2   8.400,00 8.400,00   

 varovanje 
gradiva - 
deaktivator 

5   700,00 700,00   

 Prenosni radio s 
CD in USB 
predvajalnikom 

1   300,00 300,00   

 Projektor, 
platno, montaža 

5   4.500,00 4.500,00   

 bralnik 4   1.000,00 1.000,00   
 čitalec črtnih kod 13   1.700,00 1.700,00   
 procesor 

strežnik 
1   530,00 530,00   

 RAM strežnik 1   1.700,00 1.700,00   
 Naprava za 

presnemavanje 
1   500,00 500,00   
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vinilnih plošč 
(projekt VinilQ.) 

 Igralna kozola 
 

1   500,00 500,00   

 Skupaj II.    70.230,00 67.230,00  3.000,00 
 
SKUPAJ 
 

    124.850,00 107.440,00  17.410,00 
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PRILOGA 4: INVESTICIJE IN NAKUP OPREME ZA LETO 2013 - IZVEN FINANČNEGA 
NAČRTA 

 

Knjižnica Vrsta investicije 
oz. nakupa opr. 

Obseg Čas  Obrazložitev  Vrednost  
skupaj 

Delež 
MKL ali 
projektna 
sredstva 

Delež 
MOL 

Delež 
drugih 
občin 

  I. Pohištvo, DI 
in druga 
oprema 

       

KB         
Črnuče Izposojevalni 

pult 
1  Dotrajanost 

obstoječega 
5.000,00 5.000,00   

Savsko 
naselje 

Zaboj za 
vračanje gradiva 

1  Pri vhodnih 
vratih  - pogojno  

1.800,00 1.800,00   

 Pohištvo razno   V primeru 
novega prostora 

17.000,00 17.000,00   

KPV         
Vič Knjigomat 2   7.000,00 7.000,00   
 Omara  1  Za antikvarno 

prodajo 
1.000,00 1.000,00   

 Izposojevalni 
pult 

1   5.000,00 5.000,00   

 Pult za 
informatorja 

1   600,00 600,00   

 Vitrina za 
čitalniško zbirko 

1  Mladinski 
oddelek 

500,00 500,00   

 Izposojevalni 
pult 

1  Mladinski in 
oddelek za 
glasbo in film 

2.000,00 2.000,00   

Grba Regal za DVD 1  Mladinski 
oddelek 

1.000,00 1.000,00   

 Polkrožni knjižni 
regal 

1  Mladinski 
oddelek 

500,00 500,00   

 Preproga 2   500,00 500,00   
 Hladilnik za 

čajno kuhinjo 
1   150,00 150,00   

Škofljica RFID sistem za 
samoizposojo 

1   27.636,00   27.636,00 

Horjul Pohištvo razno    4.000,00   4.000,00 
 Sistem za 

varovanje 
1   10.000,00   10.000,00 

KŠ         
Šentvid Prenova 

prostora 
knjižnice in 
oprema 

   121.000,00 80.000,00  41.000,00 

KJM         
Moste Osebni 

avtomobil 
1   15.000,00 0  15.000,00 

 Skupaj I.    219.686,00 122.050,00  97.636.00 
 Licence in IKT 

oprema 
       

 Terminal server 
- strežnik za 
virtualne 
računalnike 

30   1.000,00 1.000,00   

 Advanced 
internet kiosk 

50  projekt 4.000,00 4.000,00   

 Time&Space 
Online 
ključavnice za 
čitalnico v 
Slovanski 

1   3.000,00 3.000,00   
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knjižnici 

 PC  
 

10  menjava 
zastarelih za 
zaposlene za 
uporabnike 

2.200,00 2.200,00   

 PC naprednejši  5  za oblikovanje 
brošur v 
območnih 
enotah 

2.500,00 2.500,00   

 WIFI dostopne 
točke z 
montažo* 

14   14.000,00 14.000,00  V LETU 
2012 

 Skupaj II.    12.700,00 12.700,00   
 
SKUPAJ 
 

    232.386,00 134.750,00  97.636,00 

• Verjetnost nakupa že v letu 2012 
 
Realizirane investicije in nakup opreme iz tega seznama bodo vključeni v rebalans programa 
dela in finančnega načrta za letu 2013. 
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prioritet izvajanja posebnih nalog OOK do leta 2014 bo služila kot osnova za ciljno 
orientirane poglobljene analize stanja knjižničnega, kulturnega in družbenega okolja v 
katerem delujejo knjižnice osrednjeslovenske regije, hkrati pa osnova za pripravo analize 
ustreznosti trenutne organizacije knjižničnih mrež. 

 Nadaljevali bomo z internim izobraževanjem na območju ter izobraževanjem za nove naloge 
v knjižnicah po konceptu in programu Učnega centra MKL. 

 V skladu z novim strateškim obdobjem bomo aktivno vključevali knjižnice območja v različne 
projekte MKL. Posledično bodo knjižnice območja še v večji meri vključene v strokovne 
tokove, v katerih MKL neredko orje ledine.  

 Preko območne projektne skupine bomo na regionalnem nivoju vodili projekt domoznanskih 
vsebin o prvi in drugi svetovni vojni v povezavi z domoznanskim portalom Kamra. V okviru 
sodelovanja v projektu Europeana Awareness pripravljamo poseben dogodek »Dan 
spominov (Collection Day)«, kjer v sodelovanju s splošnimi knjižnicami osrednjeslovenskega 
območja načrtujemo organizacijo pridobivanja dokumentov in predmetov iz obdobja prve in 
druge svetovne vojne ter zgodb povezanih z njimi s strani širše javnosti. Na ta način bomo 
pridobili gradivo za novo digitalno zbirko, utrdili sodelovanje s knjižnicami regije ter drugimi 
OOK  in se še aktivneje povezovali s sorodnimi kulturnimi inštitucijami. 

 Nadaljevali bomo s projektom »Moja ulica«, ki bo predstavljal ulično podobo mest in krajev 
osrednjeslovenskega območja iz različnih zornih kotov. Dopolnili ga bomo z vsebinami o 
posameznih znamenitih osebnostih ter zanimivih lokalnih točkah osrednjeslovenske regije. 
Posledično bomo še intenzivneje promovirali domoznansko dejavnost za potrebe širše 
javnosti. 

 Izvajali bomo redakcijo, organizacijo in koordinacijo dela na portalu Kamra za potrebe regije. 

 Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin. 
Sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. V okviru 
skupine bomo pripravili metodologijo za popis oz. evidentiranje zbirk domoznanskega 
gradiva po območjih OOK. 

 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. 

 Sodelovali bomo pri pripravi strategije OOK 2013-2016. 

 V sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami in koordinacijo posebnih nalog OOK pri 
NUK pripravljamo promocijsko predstavitev dejavnosti in posebnosti knjižnic območja OOK. 

 Organizirali bomo srečanja direktorjev knjižnic regije, ki imajo svetovalni in posvetovalni 
namen. 
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Specifikacija programa in specifikacija stroškov3 izvajanja posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice za leto 2013 

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 
informacij   

 
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija
 
 
Javna dostopnost dokumentov (vpišite 
spletni naslov) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/index.php/o-nas/kijs  

Upravljanje knjižnične zbirke www.mklj.si/upravljanje-knjiznicne-zbirke 
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva www.mklj.si/upravljanje-knjiznicne-zbirke 
Načrtovano izvajanje brezplačne 
medknjižnične izposoje znotraj območja 
OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Medknjižnična izposoja je brezplačna za 
uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 
   

Posebne zbirke regionalnega značaja (naštejte) 
 Edinstvena knjižnična zbirka v Sloveniji za sodobni ples (zbirka poleg fizičnega knjižničnega 

gradiva zajema tudi video vsebine, dostopne na daljavo). 
 Zbirka miniaturnih knjig (miniaturk) dr. Martina Žnideršiča. 
 Specialna zbirka s področja otroškega in mladinskega knjižničarstva in arhiv slovenske 

mladinske produkcije za študijske namene in razvoj promocije branja, bralne kulture in 
informacijske pismenosti pri mladih. v Pionirski – Centru za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo. 

 Hiša svetov - specializirana knjižnica društva Humanitas z gradivom s področja človekovih 
pravic, varovanja ogroženih družbenih skupin, odgovornega ravnanja z naravnimi dobrinami 
in problemi globalizacije. 

 Zbirka publikacij na temo druge svetovne vojne v Sloveniji, ki jo hrani Zveza združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB) Ljubljana. 

 Zbirka gradiv in arhiv sekcije za Španske borce pri ZZB NOB. 
 Samostojni popotnik – z izbranim gradivom za zahtevne turiste na temo odgovornega 

turizma in drugih vprašanj. 
 Zbirka vseživljenjskega učenja – z izbranim gradivom za permanentno izobraževanje 

odraslih. 
 Srednješolski učbeniki – načrtna zbirka za potrebe pridobivanja srednješolske izobrazbe 

izven rednih oblik formalnega srednješolskega izobraževanja. 
 Šahovski kotiček – s posebnim izborom za poznavalce in ljubitelje šaha. 
 Posebna zbirka planinske in gorniške literature Planinskega društva Ljubljana – Matica. 
 Specialna zbirka s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti. 
Domoznanska zbirka regionalnega značaja 
 humanistična zbirka Slovanske knjižnice z raritetami, zemljevidi, drobnim tiskom in faksimili 
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost) 
 IUS-INFO, Find-INFO, IUS-INFO.HR (dostop na daljavo za vse knjižnice območja) 
 Berg Fashion Online (dostop na daljavo za vse knjižnice območja) 
Dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo 
elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk.  
Za potrebe spremljanja statistike uporabe kupljenih podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, 

                                                      
3 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo  v prilogi. 
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bomo v sodelovanju z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami kupili namensko programsko 
opremo za izdelavo statistike. 
Pričeli smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk. Predstavitve uporabe 
elektronskih virov bomo pripravljali tudi s podporo spletnih orodij za izvedbo izobraževanj na 
daljavo (e-učilnica v okviru orodja VOX za spletne konference). 
 

2. Strokovna pomoč knjižnicam območja  
Program mora biti usklajen z nacionalno knjižnico (7. člen Pravilnika4).  
 
2.1     svetovalno delo za območje OOK 
 Knjižnicam regije bomo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri 

načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, 
 organizirali bomo dva informativna sestanka splošnih knjižnic območja, ki sta po svoji obliki 

svetovalne in posvetovalne narave, 
 uredniško delo v okviru Kamre,  
 redna komunikacija s knjižnicami regije. 
2.1.1  strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 
Nadaljevali bomo z izobraževanjem strokovnih delavcev na območju ter izobraževanjem za nove 
naloge v knjižnicah, predvsem na področju: 
 priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov - brezplačna delavnica v sodelovanju z 

Andragoškim centrom Slovenije (Priloga 1), 
 uporabe orodij za izvedbo spletnih anket, 
 izobraževanje za oblikovanje virtualnih razstav na spletni strani z uporabo urejevalnika 

slikovnih datotek Picasa in programa za predstavitvene datoteke Microsoft PowerPoint ter 
orodja za objavo Cooliris, 

 vaje AIK in UDK za knjižničarje regije, 
 obnovitvene delavnice in predavanja za suvereno uporabo spletnih podatkovnih baz in zbirk, 

s podpornim e-gradivom za uporabo spletnih podatkovnih zbirk, 
 za lokalne urednike na portalu Kamra bomo organizirali skupinska in individualna 

izobraževanja, predvsem preko spletnega učenja. 
V mesecu marcu 2013 bomo v okviru Učnega centra Mestne knjižnice Ljubljana na t. i »Dnevu 
novosti v MKL« predstavili strokovne novosti, ki smo jih v MKL uvedli v letu 2012. Na podlagi 
predstavitev bomo zainteresirani strokovni javnosti ponudili nabor posameznih izobraževanj s 
področja knjižničnih in informacijskih znanj. 
Knjižnicam območja bomo tovrstne tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega 
centra MKL ponudili brezplačno. 
2.1.2  promocija območnosti 
 predstavitve na sejmih in festivalih 
 predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v 

MKL 
 predstavitve digitalnih vsebin na dLib-u in Kamri širši javnosti. 
 objavljanje seznama novega gradiva, kupljenega iz sredstev OOK, na spletnih straneh MKL 

(http://www.mklj.si/index.php/gradivo/novostiknjiznicnega-gradiva)  
2.1.3  sodelovanje z nacionalno knjižnico 
 redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK 
 v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK nadaljevanje v letu 2012 začete pilotne 

izvedbe »Prostorske analize knjižnične mreže na primeru mreže Mestne knjižnice Ljubljana«, 
ki bo služila kot model za izvedbo nadaljnjih prostorskih analiz za mreže območij slovenskih 
OOK. 

2.2     vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država) 

                                                      
4 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik). 
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2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK  
(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 
Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja projekte, ki jih 
preko sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes razširja na uporabnike 
osrednjeslovenskega območja: 
 Model beleženja posredovanih informacij 
 Aplikacija za izterjavo gradiva na dom 
 Knjižnica za družine 
 Strategija pridobivanja sponzorjev 
 Knjižnica in socialna omrežja 
 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz 
 Spremljanje prireditev in izobraževanj 
 Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami 
 Informacijska točka e-gradiv javnih oblasti 
 Katalog znanja s področja IKT 
 Sistem za upravljanje informacijske varnosti 
 E-priročnik za pripravo strateškega načrta 
 Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov 
 Uvajanje videoiger v knjižnico 
 Mesto bere 
 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi 
 Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice 
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 
(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 
 Dan spominov – »Collection Day« (Priloga 2). 
 Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si (Priloga 3) 
 Poletavci – poletni bralci (v letu 2012 so pri projektu MKL sodelovale že tri knjižnice območja) 
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 
(projekte obrazložite v posebni prilogi) 
 Prostorska analiza knjižnične mreže splošnih knjižnic na osrednjeslovenskem območju s 

podporo GIS v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK in ostalimi OOK. Projekt je 
ena izmed prioritetnih nalog v obdobju do leta 2014 (Priloga 4). 

 Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk 
v povezavi s COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov) 

 Sodelovali bomo pri pripravi in oblikovanju Strategije OOK 2013 – 2016. 
 Sodelovali bomo v delovni skupini za pripravo izhodišč delovanja kompetenčnih centrov. 
 V sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami in koordinacijo posebnih nalog OOK pri 

NUK pripravljamo promocijsko predstavitev dejavnosti in posebnosti knjižnic območja OOK. 
 Sodelovanje pri pripravi metodologije za popis oz. evidentiranja zbirk domoznanskega 

gradiva. 
 Udeležba na sestankih in delavnicah koordinacije območnosti v NUK-u (5 sestankov 

koordinatorjev območnosti, 3 sestanki informatikov in 3 sestanki domoznancev). 
2.2.4  skupni projekti mednarodnega sodelovanja 
 
2.3     sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju 
OOK ali v vsej državi  
 Dostop na daljavo preko protokola EZProxy 

2.4     analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije na območju OOK 

 priprava zbirnika statističnih podatkov o knjižnicah območja za leto 2012, 
 analiza rezultatov na podlagi izvedene »Prostorske analize knjižnične mreže splošnih knjižnic 
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osrednjeslovenskega območja s podporo GIS«  

2.5     razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

Sodelovanje z OOK in knjižnicami območja pri pripravi akcijskega načrta pristojnemu ministrstvu 
glede IKT opreme na podlagi analize popisa IKT opremljenosti splošnih knjižnic 
osrednjeslovenskega območja, izvedene v letu 2011 (na ravni sistemskih administratorjev OOK).
2.6     razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

Na podlagi izvedbe prostorske analize knjižnične mreže knjižnic območja (priloga 4) 
nameravamo pripraviti akcijski načrt optimizacije ugotovljenega stanja. 
2.7     izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 
Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je 
namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici, za študente bibliotekarstva 
in za prostovoljce. V tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih 
knjižničarjev iz knjižnic regije v OOK MKL. V letu 2013 načrtujemo mentorstvo za do 8 študentov 
Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL. 
2.8     sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju OOK in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

 9 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske - Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo. 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. 
 Nadaljevanje projekta Poletavci. 
2.9     knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 
Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo sami ali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami. 
2.10    sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 

 Aktivno bomo sodelovali v delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za kompetenčne 
centre, ki je pričela delovati v letu 2012. 

 Sodelovali bomo pri izvedbi analize zadovoljstva slovenskih splošnih knjižnic (OK in OOK) z 
izvajanjem posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic. Delovna skupina za pripravo raziskave 
je svoje delo pričela v jeseni 2012. Po rezultatih ankete bo izdelana analiza in v letu 2013 
SWOT analiza, ki bosta podlaga za izdelavo strategije OOK v letu 2013. Analiza bo objavljena 
na spletnih straneh Cezarja. 

 Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalim osrednjimi območnimi knjižnicami na področju 
delovanja domoznanskega portala Kamra – predsedovanje nadzornemu odboru. 

2.11    koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 

 

2.12    usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah na območju 
OOK 
Svetovali bomo knjižnicam območja pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju 
lokalnih informacijskih sistemov (oddelek za informatiko MKL). 
 
  



7 

 

 

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Program mora biti koordiniran z nacionalno knjižnico (15. člen Pravilnika). 

 
3.1  načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK  
Nadaljevali bomo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz 
obveznega izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 
69/2006 in 86/2009) ter se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje morebitnih normativnih 
rešitev problematike ravnanja s knjižnično kulturno dediščino. 
3.2   informiranje zavezancev za obvezni izvod  

Dejavnost izvajamo v povezavi s Službo za pridobivanje knjižničnega gradiva v NUK v sklopu 
svoje redne dejavnosti. 
3.3    posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o 
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in 
zakonskimi določili. 
3.4   seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 
Načrtujemo predstavitve domoznanskega portala Kamra in naših zbirk, dostopnih na javnih 
portalih zainteresirani strokovni javnosti. 
Sodelovanje pri projektu Dan spomina (priloga 2) bo služilo tudi večjemu povezovanju s 
sorodnimi kulturnimi institucijami na vsebinski in organizacijski ravni. 
Predstavitve na strokovnih sejmih, festivalih in okroglih mizah. 
3.5    organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja OOK 

Popis lokalnih glasil po območjih OOK; izdelava bibliografije, možnost vključitve zamejskih glasil. 
Priprava metodologije in izvedba v roku dveh let. 
3.6     izvajanje normativne kontrole  

V letu 2013 nameravamo v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne 
humanistične zbirke MKL še nadalje kreirati in popravljati domoznanske normativne zapise v 
okvirnem skupnem obsegu do 3.000 zapisov. 
3.7     izvajanje digitalizacije (projekte digitalizacije obrazložite v obliki projekta v posebni prilogi) 

 

 
4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 

 
4.1      Ali zagotavljate stalno hrambo 
uradnih publikacij s svojega območja? 

DA           NE 
                 

4.2      Ali izvajate usmerjanje 
izločenega gradiva? 

DA           NE 
                 

4.3      Ali hranite za območje OOK 
pomembno gradivo, izločeno iz splošnih 
knjižnic na  območju OOK? 

DA           NE 
                

4.4      Ali hranite gradivo, ki ima status  
kulturnega spomenika regionalnega 
pomena? 

DA           NE 
                 

4.5      Ali hranite gradivo, ki ima status 
kulturnega spomenika lokalnega 
pomena? 

DA           NE 
                 

 
Načrtovane dejavnosti v zvezi z odpisovanjem oz. izgradnjo knjižnične zbirke, pomembne za 
širše območje OOK:  
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Knjižnice območja imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. V knjižnicah območja smo 
se dogovorili o internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami območja 
glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. 
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo v letu 2010 pripravili navodila za postopke 
usmerjanja izločenega knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenskega območja. 

 
 
Pripravil, naziv delovnega mesta:  

 

mag. Aleš Klemen, koordinator nalog območnosti 

Anja Frković Tršan, območna koordinatorka domoznanske dejavnosti 

Program dejavnosti osrednje območne knjižnice v letu 2013 je bil usklajen s knjižnicami 
osrednjeslovenske regije na sestanku dne 19. 2. 2013 in koordinacijo nalog območnosti v 
NUK. Vsebino in obseg programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 
2013 je potrdil svet knjižnice dne 22. 2. 2013 in je sestavni del celotnega letnega 
programa in finančnega načrta knjižnice. 

 

 

 

  Datum:  žig Podpis odgovorne osebe: 
25. 2. 2013 Mag. Jelka Gazvoda 
 
 
 



Specifikacija stroškov 

Izvajanje  27. čl. ZKnj

Zagotavljanje 
povečanega in 
zahtevnejšega 

izbora knjižničnega 
gradiva in informacij

Strokovna pomoč 
knjižnicam 
območja

Koordinacija 
zbiranja, obdelave 

in hranjenja 
domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 
izločenega 
knjižničnega 

gradiva s svojega 
območja SKUPAJ MIZKŠ Drugi viri SKUPAJ 

Stroški dela** 0,00 25.949,20 22.223,80 0,00 48.173,00 48.173,00

EPZ ‐ delež skupnega obsega ur (%) 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00

število oseb / zaposlenih 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00

Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 2.333,91 2.333,91 2.333,91

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 14.896,09 14.896,09 0,00 14.896,09

Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva  17.230,00 17.230,00 17.230,00

Programski materialni stroški digitalizacije 0,00 0,00 0,00

Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

Stroški medknjižnične izposoje 167,00 167,00 167,00

Programski materialni stroški 697,00 400,00 200,00 0,00 1.297,00 1.297,00

Načrtovani stroški SKUPAJ 17.927,00 26.349,20 22.423,80 0,00 66.700,00 0,00 66.700,00

Datum:                                                                            Žig: Odgovorna oseba:
25.2.2013 mag. Jelka Gazvoda

Sestavni del Priloge 1 so tabele s podrobno specifikacijo stroškov dela in specifikacijo stroškov po posameznih nalogah!

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

** Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.

Priloga 1: Finančna zgradba izvajanja programa posebnih nalog OOK za leto 2013
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Priloga 1a

Razrez stroškov po številu oseb oziroma zaposlenih za izvajanje  posebnih nalog OOK

Zaposleni osebe /EPZ*:
Delež delovnega 
časa Plačni razred

Stroški dela (plača, 
prevoz, malica, 
regres, dodatki) število ur Skupaj EUR

1. 1 34 25.949,20 2.088 25.949,20

2. 1 30 22.223,80 2.088 22.223,80

3. 0,00

4. 0,00

5. 0,00

6. 0,00

7. 0,00

8. 0,00

9. 0,00

10. 0,00

skupaj: 2,00 48.173,00 4.176 48.173,00

*EPZ ‐ ekvivalent polne 

zaposlitve

Obseg dela izvajanja posebnih nalog                                    

Izvajanje  27. čl. ZKnj

Zagotavljanje 
povečanega in 
zahtevnejšega 

izbora knjižničnega 
gradiva in 
informacij

Strokovna pomoč 
knjižnicam območja

Koordinacija 
zbiranja, obdelave 

in hranjenja 
domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 
izločenega 
knjižničnega 

gradiva s svojega 
območja SKUPAJ EUR

Število ur ‐ 2.088 2.088 4.176

Število oseb /zaposlenih ‐ 1 1 2

Število EPZ* ‐ 1 1 2

Specifikacija stroškov dela
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Priloga 1b

Specifikacija stroškov prve naloge:

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij

Specifikacija stroškov

Stroški dela

EPZ* ‐ delež skupnega obsega ur (%)
Stroški nakupa knjižničnega gradiva (brez podatkovnih 

zbirk)

Stroški nakupa podatkovnih zbirk ‐ financiranih s strani 

MIZKŠ

stroški nakupa podatkovnih zbirk ‐ drugi viri

Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva ‐ 

financiranih s strani MIZKŠ

Programski materialni stroški (npr. oprema gradiva, 

dostop na daljavo …)

Specifikacija programskih materialnih stroškov
Stroški I. sklopa

Stroški izobraževanj

Stroški II. sklopa

Stroški medknjižnične izposoje na območju

Stroški dostopa na daljavo

Stroški skupaj
*EPZ ‐ ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroški nakupa gradiva : 17.230,00 €

Od tega: Nakup elektronskih virov: 14.896,09 €

‐ IUS‐INFO, FinD‐INFO, IUS‐INFO.HR: 12.855,02 €

‐ Berg Fashion Library: 2.041,07 €

Drugi programski stroški: 697,00 €

Stroški medknjižnične izposoje: pakiranje, poštnina, obdelava naročila: 5 € x 33 kom. = 167,00 €

Stroški dostopa na daljavo skupaj: 530,00 €

Dogovor o obveznostih posamezne OOK pri dostopu na daljavo: 450,00 €

Programska oprema za izdelavo statistike (delež posamezne OOK): 80,00 €

167,00

697,00

530,00

17.927,00

0,00

znesek v EUR

0,00

14.896,09

0,00

17.230,00

697,00
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Priloga 1b

Obseg nakupa

Število potencialnih uporabnikov* 551698

Število/enot Povprečna 
/predvidena 

cena

Skupaj

Podatkovne zbirke 4 14.896,09 14896,09

Serijske publikacije ali kontinuirani viri 0

Monografske publikacije 100 23 2333,91

Neknjižno gradivo 0

Skupaj knjižnično gradivo 100 2333,91

Skupaj knjižnično gradivo + podatkovne zbirke 104 17230

Viri financiranja: znesek v EUR
Stroški nakupa podatkovnih zbirk ‐ financiranih s strani 

MIZKŠ 14896,09

Stroški nakupa podatkovnih zbirk ‐ drugi viri

Skupaj stroški podatkovnih zbirk 14896,09

*SURS na 1.7. tekoče leto

Stran 4 od 7



Priloga 1c

Specifikacija stroškov druge naloge:

Strokovna pomoč knjižnicam območja

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 25.949,20

EPZ*‐ delež skupnega obsega ur (%) 100

Programski materialni stroški  400,00

Specifikacija programskih materialnih stroškov
Stroški I. sklopa 400,00

Stroški izobraževanj 200,00

Potni stroški (naloge OOK) ‐ bibliotekar 200,00

Stroški II. sklopa 0,00

Stroški skupaj 26.349,20
*EPZ ‐ ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Za izvedbo koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnicam na območju ter koordinacijo projekta 

Kamra (za naloge območne redakcije) je predvideno 1 FTE bibliotekarja 34. plačnega razreda javnega 

uslužbenca, regres, premije, prehrana in prevoz na delo.

Potni stroški (delo na koordinaciji nalog OOK, obiski knjižnic območja): 200,00 €

Stroški izobraževanj so namenjeni izvedbi permanentnih strokovnih izpopolnjevanj koordinatorjev 

nalog OOK, ki so neposredno vezane na izvajanje posebnih nalog in jih prijavljamo v sodelovanju s 

koordinacijo OOK pri NUK in ostalimi slovenskimi OOK. 

V letu 2013 bodo tako izvedena sledeča izobraževanja, ki jih v svojem programu prijavlja 

koordinatorica izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic :

1) Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev na     ACS‐u (16 

ped. ur): izvedba 13. in 14. februar.

2) Protokol svetovalnega dela

3) Metodologija raziskovalnega dela 
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Priloga 1d

Specifikacija stroškov tretje naloge:

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 22.223,80

EPZ* ‐ delež skupnega obsega ur (%) 100

Programski materialni stroški digitalizacije 0,00

Programski materialni stroški  200,00

Specifikacija programskih materialnih stroškov
Stroški I. sklopa 200,00

Stroški izobraževanj

Potni stroški (Kamra, naloge OOK) ‐ bibliotekar 

domoznanec 200,00

Stroški II. sklopa 0,00

Stroški skupaj 22.423,80
*EPZ ‐ ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Za izvedbo koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnicam na območju ter koordinacijo projekta 

Kamra (za naloge območne redakcije) je predvideno 1 FTE bibliotekarja 30. plačnega razreda javnega 

uslužbenca, regres, premije, prehrana in prevoz na delo.

Potni stroški (projekt Kamra, delo na koordinaciji domoznanskih nalog OOK): 200,00 €
Celotne stroške za upravljanje, vzdrževanje in gostovanje MKL na portalu Kamra za leto 2013 prijavlja 
Osrednja knjižnica Celje. 

Stran 6 od 7



Priloga 1e

Specifikacija stroškov četrte naloge:

Usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela

EPZ* ‐ delež skupnega obsega ur (%)

Programski materialni stroški  0

Specifikacija programskih materialnih stroškov
Stroški I. sklopa 0

Stroški izobraževanj

Stroški II. sklopa 0

Stroški skupaj 0
*EPZ ‐ ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:
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Priloga 1 
 
Naziv izobraževanja: Priprava e‐učnih gradiv in učnih pripomočkov  

Razvoj informacijsko‐komunikacijske tehnologije je v zadnjih dvajsetih letih močno vplival na 
to, kako si organiziramo delo, preživljamo prosti  čas, pridobivamo želene  informacije, kako 
pripravljamo in uporabljamo najrazličnejše pripomočke in orodja na delovnem mestu in tudi 
v izobraževanju. Zato si danes težko predstavljamo sodobno izobraževanje brez kombinacije 
s sodobnimi tehnološkimi orodji. V zadnjih letih se pospešeno razvija e‐izobraževanje, z njim 
pa se razvija in širi ponudba spletnih oz. e‐gradiv. 
 
E‐gradiva  so  ravno  zaradi  kombinacije  besedil,  slik  in  multimedijskih  elementov  zelo 
interaktivna  in  zanimiva  za  uporabnika,  vendar  pa  predstavljajo  izključno  pripomoček  pri 
izobraževanju in ne nadomeščajo tradicionalnega izobraževanja. 
 
Program  Priprava  e‐učnih  gradiv  in  učnih  pripomočkov  je  Andragoški  center  Slovenije 
zasnoval na osnovi enodnevnega programa z naslovom Kako pripraviti gradiva za samostojno 
učenje, ki so ga v letu 2010 izpeljali za strokovno osebje v središčih za samostojno učenje. V 
evalvaciji  izpeljanega  programa  so  udeleženci  izrazili  željo  in  potrebo  po  dodatnem  oz. 
dopolnilnem znanju o pripravi e‐gradiv in gradiv za samostojno učenje. 
 
Na  delavnici  bodo  udeleženci  spoznali  vlogo  kognitivizma  v  spoznavnih  procesih  učenja,  
vlogo  konstruktivistične  pedagogike  kot  temelj  aktivnega  samostojnega  učenja,  temeljne 
značilnosti samostojnega učenja  in njegovih virtualnih oblik, različna e‐gradiva  in gradiva za 
samostojno  učenje,  analizirali  bodo  spletno  učilnico  z  vidika  komunikacije  in  doseganja 
pedagoških ciljev v virtualnem učnem okolju, spoznali prednosti in omejitve rabe e‐gradiv, se 
seznanili  s  pripravo  e‐gradiv,  spoznali  različne  odprtokodne  in  komercialne  programe  za 
izdelavo gradiv ter izdelali e‐gradivo s programom eXe. 
 
Izvedbo  programa  v  celoti  sofinancirata Ministrstvo  za  izobraževanje,  znanost,  kulturo  in 
šport in Evropski socialni sklad, zato je udeležba na dvodnevni delavnici brezplačna. 
 
Trajanje izobraževanja: dvodnevno izobraževanje (23. in 24.1.2013) 

Izvajalci izobraževanja: Andragoški center Slovenije 

Okvirni stroški izobraževanja: brezplačno 

 
 
 
 
 
 



Priloga 2 
 
Naslov projekta: Dan spominov (Collection Day) – projekt zbiranja dokumentov iz 
vsakdanjega življenja ljudi iz obdobja prve in druge svetovne vojne 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Slovanska knjižnica, prostovoljci 
Trajanje: februar 2013 
Cilji:  

 Pridobivanje dokumentov  in predmetov  iz obdobja prve  in druge svetovne vojne ter 
zgodb povezanih z njimi s strani širše javnosti. 

 Objava  pridobljenih  dokumentov,  fotografij  predmetov  in  zgodb  na  spletni  strani 
MKL, portalu KAMRA ter Europeani. 

Ciljna skupina: širša javnost 
Opis:  
MKL  se  je  v  letu  2012  priključila  projektu  Europeana  Awareness,  v  okviru  katerega  bo 
pripravila   poseben dogodek –  zbiranje dokumentov  in predmetov  iz vsakdanjega  življenja 
ljudi iz obdobja prve in druge svetovne vojne. Že leta 2012 so bili v Sloveniji organizirani trije 
podobni dogodki: v Novi Gorici, Mariboru  in Celju, kjer  je potekalo zbiranje dokumentov  iz 
prve svetovne vojne. Odziv javnosti je bil zelo dober. 
 
Dogodek bo potekal en dan v mesecu  februarju v Slovanski knjižnici. K  sodelovanju bomo 
povabili  zaposlene  MKL,  knjižničarje  regije  in  regijske  urednike  portala  KAMRA  (kot 
prostovoljce). Dokumente  in predmete, ki  jih bodo  ljudje prinašali, bomo popisali, preslikali 
ali  fotografirali  ter  zapisali  z njimi povezano  zgodbo. Zbrano gradivo bomo objavili v obliki 
virtualne razstave na spletni strani MKL ter na Europeani. Nato bomo del gradiva  iz ožjega 
izbora objavili še v obliki digitalne zbirke na portalu KAMRA. Dogodek bomo promovirali na 
nacionalnem  radiu  (v  obliki  intervjuja),  v  lokalnem  časopisju,  na mestnih  avtobusih  ter  v 
enotah MKL. 
Priprava projekta po fazah: 

 december 2012 – oblikovanje plakata, zloženk in besedila o projektu 

 prva polovica januarja 2013 – tisk promocijskega gradiva, priprava besedila za lokalne 
časopise, povabilo prostovoljcev k sodelovanju 

 prva polovica februarja 2013 – posredovanje oglasa LPP, intervju na radiu (dan ali dva 
pred dogodkom) 

 druga polovica februarja 2013 – izvedba projekta 
 
Okvirni stroški izvedbe:  
Mestna  knjižnica  Ljubljana  v  letu  2013  zaradi  omejenih  sredstev  s  strani Ministrstva  za 
izobraževanja,  znanost,  kulturo  in  šport  ne  bo  krila  stroškov  izvedbe  projekta  v  okviru 
izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice. 



Priloga 3 

Nadaljevanje projekta: »Moja ulica« 
 
Projekt Moja ulica, ki smo ga zasnovali v  letu 2010, bo  tekel  tudi v  letu 2013. V njegovem 
okviru  bomo  s  knjižnicami  osrednjeslovenske  regije  objavili  vsebine,  s  katerimi  bomo  še 
naprej  predstavljali  ulično  podobo mest  in  krajev  osrednjeslovenskega  območja.  Projekt 
bomo  razširili  z  raziskovanjem  življenjskih  zgodb  znamenitih  lokalnih  oseb  ter  zgodovino 
zanimivih lokalnih točk.  
 
V Mestni knjižnici Ljubljana bomo digitalizirali razstave, ki so del domoznanske dejavnosti v 
MKL.  (razstava o Kolodvorski ulici, razstava, rezervirana za ustvarjalnosti lokalnih društev in 
skupin, razstava o značilnih ljubljanskih točkah). Načrtujemo sodelovanje na projektu Voda – 
naše  gibalo  in  zrcalo,  v  sklopu  katerega  bomo  raziskovali  nekdanji  prometni  pomen 
Ljubljanice  in nekdanje pristanišče ob Knjižnici  Zalog.  Svoje  izsledke bomo objavili  v obliki 
digitalne  zbirke  na  portalu  Kamra.  Oblikovali  bomo  tudi  digitalno  zgodbo  ob  100‐letnici 
kmetijske zadruge Velike Lašče. Prav  tako bomo  redno dopolnjevali že objavljene digitalne 
zbirke.  
 
Predvidene vsebine knjižnic regije: 

1. predstavitev Glavarjeve knjižnice v Komendi, 
2. predstavitev frančiškanske knjižnice v Kamniku, 
3. zbirka o dr. Andreju Gosarju, 
4. sklop intervjujev z bivšimi zaposlenimi vrhniškega podjetja IUV, 
5. zbirka o izseljevanju Jaršanov v Ameriko in njihovem tamkajšnjem življenju, 
6. zbirka o Kofutnikovi domačiji, 
7. zbirka Tuštanj skozi čas, 
8. dopolnitev  obstoječih  digitalnih  zbirk  Cankarjeva  cesta  v  Logatcu  ter  Zbirka  starih 

razglednic Knjižnice Logatec. 
 
 
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 2013 
 
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: 
Mestna  knjižnica  Ljubljana  v  letu  2013  zaradi  omejenih  sredstev  s  strani Ministrstva  za 
izobraževanja,  znanost,  kulturo  in  šport  ne  bo  krila  stroškov  izvedbe  projekta  v  okviru 
izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice. 
 



Priloga 4 
 
Naslov projekta: Prostorska analiza knjižnične mreže knjižnic osrednjeslovenskega območja 
 
Izvajalec:  
Služba za razvoj in območnost MKL, Center za razvoj knjižnic pri NUK 
 
Trajanje: januar – december 2013 
 
Cilji:  
pregled stanja knjižnične mreže knjižnic osrednjeslovenskega območja, določiti optimizacijo 
knjižnične mreže, njene  zbirke  in dejavnosti,  zaznati  trende  članstva  in obiska posameznih 
kategorij članov v posameznih krajevnih knjižnicah 
 
Ciljna skupina:  
knjižničarske  strokovne  službe,  financerji  in  ustanovitelji  splošnih  knjižnic 
osrednjeslovenskega območja, občine pogodbene partnerice 
 
Opis:  
Izvedba  prostorske  analize    je  vezana  na  projekt  CeZaR‐ja  »Prostorska  analiza  knjižnične 
mreže Slovenije  ‐ PAM«. V  tem okviru bo vzpostavljen geoinformacijski  sistem  (GIS), ki bo 
omogočal predstavitev  in analizo knjižnične mreže v Sloveniji ter podpiral tudi vrednotenje 
delovanja in strateško načrtovanje v splošnih knjižnicah. 
V osrednjeslovenskem območju načrtujemo izvedbo v treh fazah: 

1. faza: zbiranje, priprava in analiza podatkov o mreži knjižnic s pomočjo programskega 
orodja ArcGIS; 

2. faza:  analiza mreže  knjižnic  občin  pogodbeni  partneric  in mrež  Potujoče  knjižnice 
(Kamnik, Domžale);  

3. faza: analiza mreže osrednjih knjižnic osrednjeslovenskega območja. 
 
Podatkovni viri za podporo analizi:  
podatki Statističnega urada Republike Slovenije, podatki meritev o razvitosti knjižnic (razvid 
CeZaR‐ja), podatkovne zbirke COBISS (članstvo, obisk, izposoja). 
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manj »usodnim« pogovorom z literarnimi ustvarjalci in poustvarjalci. Druge dneve v tednu 

bomo programsko ponudbo dopolnjevali z vsebinami, ki jih ni moč predvideti in začrtati za 

celo programsko leto, saj nastajajo in prihajajo sproti: v okviru vsakokratne festivalske 

ponudbe, izbranih tem, ki jih izpostavljata domače časopisje in strokovna periodika, 

založniških programov, sejemskega dogajanja, sodelovanja z drugimi primerljivimi literarnimi 

hišami v regiji, gostovanja tujih avtorjev in novimi podvigi domačih. 

  

Poleg odpiranja ključnih s knjigo povezanih tem in predstavljanju osrednjih ustanov in 

posameznikov z domače in mednarodne književne scene, bo Trubarjeva hiša literature še 

naprej gojila tesne in močne vezi z drugimi umetniškimi sferami, kot so film, gledališče, 

likovna scena (zlasti strip), glasba, multimedijske umetnosti itd.  

 

Eden od osnovnih namenov prireditvenih vsebin v Trubarjevi hiši literature je tudi 

nagovarjanje in vključevanje različnih ciljnih in starostnih skupin. Poleg rednih vodenj po hiši 

in predstavitev hišnih dejavnosti osnovnošolcem bomo skušali k nastajanju programa aktivno 

pritegniti tudi študentsko generacijo, ki ima veliko energije, ne pa vedno tudi pravih 

priložnosti za dokazovanje, zato bomo krepili stike z ljubljansko univerzo in študentskimi 

publikacijami. Poleg mladih kajpada ne gre spregledati tudi starejših, ki so prav tako pogosto 

prezrti in izključeni iz kulturne izmenjave, zato bo Trubarjeva hiša literature še naprej 

negovala in spodbujala sodelovanja z društvi in drugimi povezanimi organizacijami starejših 

občanov. 

 

Trubarjeva hiša literature se aktivno povezuje s širokim krogom programskih partnerjev, med 

katerimi naj omenimo Javno agencijo za knjigo RS, Študentsko založbo, LUD Literatura, 

Mladinsko knjigo, založbo Rokus-Klett, LUD Šerpa, KUD Apokalipsa, Litera; stanovskimi 

društvi kot so Društvo slovenskih pisateljev, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 

Društvo slovenskih literarnih kritikov, Slovensko sociološko društvo; časopisi in revijami, kot 

so Pogledi, Ekran, Literatura, Sodobnost; festivali, ki nastajajo pod okriljem JAK ali MOL, kot 

na primer Zlati čoln, Vilenica, Pranger, Fabula, Bobri; valilnicami ustvarjalne kulture in 

kritične misli, kakršni sta Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede; obema 

najpomembnejšima slovenskima knjižnima sejmoma na Kongresnem trgu in v Cankarjevem 

domu in v širši regiji (Istra, Zagreb); javnimi zavodi iz skupine MOL, še posebej aktivno pa se 

bo hiša povezovala s programi in projekti , ki nastajajo v okviru Mestne knjižnice Ljubljana. 

 

Da bi bila Trubarjeva hiša živa in obiskana tudi izven redne prireditvene ponudbe, bomo 

poleg redne čitalniške dejavnosti skrbeli z organizacijo razstav, saj je THL kot  razstavni 

prostor vključena v razpise Mestne občine Ljubljana za izbor projektov s področja likovne 
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umetnosti, galerijsko dejavnost pa bomo razvijali tudi v povezavi s festivali in drugimi 

odmevnejšimi dogajanji.   

Programskih sklopi se v Trubarjevi hiši literature izvajajo v obliki rednih mesečnih ciklov. Z 

njimi hiša izpolnjuje svoja osnovna programska izhodišča, ki temeljijo na oblikovanju in  

širjenju kakovostnih in prepoznavnih prireditev v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem 

prostoru. 

 

- Literarni večeri: v okviru literarno-umetniških programov se v Trubarjevi hiši 

literature odvijajo literarne prireditve, festivali, branja, predstavitve knjig, ustvarjalne 

delavnice, gostovanja tujih pisateljev in pesnikov in drugi dogodki, povezani s knjigo, 

literaturo in branjem. Ciljnim skupinam oziroma širši javnosti želimo v prvi hiši 

literature v Sloveniji predstaviti izbrane literarne dogodke in prireditve, povezane z 

literaturo in knjigo. Poleg uveljavljenih načinov predstavitve literature še posebej 

spodbujamo inovativne pristope, ki povezujejo literaturo z glasbenimi, likovnimi, 

lutkovnimi in drugimi umetniškimi izrazi. Redni dogodki tega slopa so Povej mi, kaj 

bereš, in povem ti, kdo si! (vodi Tina Košir), Gledališče in literatura (vodi Katja Šulc), 

Nevarna branja (vodi Dijana Matković) in Večerni pogovori (vodi Petra Koršič). 

 

- Aktualne družbene teme: kritična refleksija kulturnega in družbenega življenja je še 

posebej potrebna v času, ko javno življenje in medijski prostor tudi na področju 

kulture zaznamujejo naraščajoča komercializacija, tabloidizacija in površinske 

obravnave tekočega dogajanja.  Trubarjeva hiša literature želi še naprej aktivno 

spodbujati in širiti »prostor javne besede«, ki bi omogočal teoretikom, kritikom in 

izobražencem izraziti svoje poglede na aktualno družbeno problematiko. Redni 

dogodki tega sklopa so Problemski popoldnevi Slovenskega sociološkega društva, PI 

večeri (v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom), Odprti Pogledi (v sodelovanju s 

kulturnim štirinajstdnevnikom Pogledi), Pogovori s filmskimi ustvarjalci (v sodelovanju 

z revijo Ekran) predavanja v organizaciji Slovenskega Protestantskega društva 

Primož Trubar, Podobe prostora (o arhitekturi in urbanizmu). 

 
- Vezi z drugimi umetnostnimi praksami: pri oblikovanju programskih sklopov in 

rednih mesečnih ciklov bo Trubarjeva hiša literature še naprej dejavno spodbujala 

ustvarjalen stike z drugimi kulturno-umetniškimi praksami, kot so dramska in likovna 

umetnost, glasba, strip, film, fotografija, arhitektura, multimedijska umetnost. 

 
- Programi za otroke: v Trubarjevi hiši literature posebno pozorno pripravljamo 

program kulturne vzgoje, ki spodbuja bralno kulturo in širi literarno, bralno, medijsko 
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in informacijsko pismenost med otroki in mladimi. Pripravljamo več programov za 

različne starostne skupine otrok in mladih, s katerimi želimo na ustvarjalen način 

predstaviti knjige, črke, ilustracije in seveda zgodbe ter otroke na prijazen način 

popeljati v svet literature, knjige in branja. V oktobru 2012 smo pričeli s serijo 

dogodkov Kako nastane …, v okviru katerih se bodo predstavili najpomembnejši 

slovenski pisci za otroke in mladino, ilustratorji in uredniki otroških in mladinskih edicij 

(vodi gaja Kos). Tej seriji se bodo v zimskem času pridružile tudi delavnice, ki bodo 

otroke nevsiljivo spoznavale z različnimi svetovnimi kulturami. 

 
- Programi za seniorje: Programi za seniorje so namenjeni najstarejši skupini 

obiskovalcev Trubarjeve hiše literature. Predstavljajo srečanja študijskih skupin, 

društev in krožkov za tretje življenjsko obdobje. Vsak prvi četrtek v mesecu v THL 

potekajo srečanja za starejše občane v organizaciji Literarnega kluba Likus. V 

oktobru 2012 smo v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti (JSKD) 

sodelovali pri pripravi spremljevalnega programa Festivala za tretje življenjsko 

obdobje. V letu 2013 nameravamo tovrstne dejavnosti še dodatno spodbujati in 

krepiti. 

 

- Razstavni program: Trubarjeva hiša literature pripravlja razstave, povezane s knjigo, 

literaturo in ilustracijo ter sodobnimi likovnimi umetniškimi izrazi. V sodelovanju z 

oddelkom za kulturo pri MOL in v produkciji s hišnimi partnerji bomo v letu 2013 

pripravili od šest do osem razstav, ki bodo na ogled v povprečju po en mesec. Z 

razstavami bomo sodelovali tudi v spremljevalnem programu festivala Bobri. 

 
- Simpoziji: v letu 2013 načrtujemo pripravo treh simpozijev. V marcu bomo v 

sodelovanju z LUD Literatura pripravili simpozij o žanrski literaturi na Slovenskem, v 

maju simpozij o življenju in delu pokojnega pisatelja, literarnega kritika in teoretika 

Igorja Zabela (v sodelovanju z Društvom Igorja Zabela za kulturo in teorijo ter založbo 

cf), v oktobru pa simpozij ob tristoletnici rojstva Denisa Diderota (v sodelovanju z 

oddelkom za francoski jezik Filozofske fakultete v Ljubljani) 

 
- Literarna nagrada: v želji po doseganju večje odmevnosti dogodkov v Trubarjevi hiši 

literature imamo željo v letu 2013 z morebitno dodatno finančno spodbudo oddelka za 

kulturo pri MOL in v sodelovanju z Društvom slovenskih literarnih kritikov podeliti 

nagrado kritiško sito. V tednih pred podelitvijo nagrade bi pripravili cikel kritiških 

srečanj, kjer bi se strokovno poglobljeno razpravljalo o knjigah, ki so pritegnile največ 

zanimanja pri predstavnikih književne stroke. 
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- Literarni kviz: v skladu s cilji po večji odmevnosti dogodkov in prepoznavnosti hiše 

bomo v letu 2013 (pomladi in jeseni) v sodelovanju z radiem Študent pripravili 

tekmovalni literarni kviz, ki ga bo medijsko pokril projektni partner RŠ, ki je 

zainteresiran tudi za predvajanje posnetkov z dogodkov oziroma živa predvajanja 

dogajanja v hiši. 

 

 

Programski sklop 

 

 

Termini 

Literatura  

predstavitve knjižnih novosti  redno 

literarni večeri, pogovori z avtorji, knjižne 

predstavitve (4 redni cikli) 

1 x tedensko 

okrogle mize in razpravljanja o književnosti vsak drugi teden 

branja, nastopi avtorjev vsak drugi teden 

kritiška srečanja in podelitev nagrade od aprila do junija 

simpoziji marec, maj, oktober 

Kultura in družba  

redni cikli (6 programskih sklopov)  1-2 x na teden  

srečanja skupin in društev  redna srečanja 

Glasba (glede na stroške glasbenega programa, ki 

so neprimerno višji kot pri ostalih sklopih, je 

ta odvisen od finančnih zmožnosti hiše) 

Glasbena galerija mesečno 

Nedeljski salon mesečno 

Kreativne delavnice  

ustvarjalne delavnice občasno 

Programi za otroke   

programi za organizirane skupine redni program za najavljene skupine 

Kako nastane … 1-2 x mesečno 

delavnice s spoznavanjem različnih kultur v zimskih mesecih vsak drugi teden 

Programi za seniorje redna srečanja  

Literarni kviz pomlad & jesen 

Razstave 6-8 postavitev 
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