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1 UVOD  

 
Po strokovno in poslovno uspešno zaključenem letu MKL z optimizmom stopa tudi v leto 
2014. Zavedamo se sicer, da nam družbena situacija še vedno ni naklonjena in da bo kriza 
tudi v nadaljevanju vsaj delno vplivala na naše delovanje in razvojne poteze, ki jih 
načrtujemo s ciljem, da bi se knjižnica razvijala v skladu s strateškimi pričakovanji. Program 
dela namreč vsebuje obsežen nabor vsebin na različnih področjih in z različnimi prioritetami, 
ki bi lahko bile pod neposrednim vplivom kriznih razmer. Osredotoča pa se na uresničljive 
vsebine, od nadaljnjega razvoja informacijske podpore in izvedbe načrtovanih investicij, do 
širjenja izobraževalnih vsebin in izvedbe številnih projektov. Prednost dajemo tistim 
vsebinam, ki jih bomo lahko realizirali v okviru predvidenih proračunskih sredstev in zanje ne 
bomo potrebovali dodatnega financiranja.  
 
Kljub temu pa se zavedamo, da bomo za dokončanje obnove knjižnice v Savskem naselju 
dodatna sredstva vendarle potrebovali. V letu 2014 moramo namreč dokončati že začeto 
preurejanje in modernizacijo poslovanja v knjižnicah Šentvid in Savsko naselje, pri čemer 
smo doslej zagotovili sredstva samo za prvo, obnova druge pa se izvaja v okviru posebnega 
projekta in sredstva zanjo pričakujemo v rebalansu proračuna MOL. Obe knjižnici bosta 
ponovno začeli delovati v prvem polletju. Obeta se nam tudi začetek gradnje nove Knjižnice 
Zalog v okviru javno-zasebnega partnerstva, za druge načrtovane projekte pa bomo pripravili 
idejne načrte in sodelovali s projektanti pri pripravi načrtov opreme prostorov in tehnoloških 
rešitev za izvajanje dejavnosti. V obeh knjižnicah, ki ju trenutno prenavljamo, bomo uvedli 
sistem RFID (za samostojno izposojo in vračanje gradiva) za hitrejše izvajanje postopkov 
izposoje, povečanje samostojnosti uporabnikov in sprostitev zaposlenih večjega deleža 
rutinskih opravil. Z januarjem bo začelo delovati tudi novo postajališče Potujoče knjižnice na 
Brdu, ki bo nadomestilo ukinjeno Knjižnico Brdo.  
 
Tudi v letu 2014 bomo našo pozornost usmerjali na različna vsebinska področja hkrati, saj le 
tako lahko iz leta v leto dosegamo skladen razvoj: 
 
Služba za razvoj in območnost, ki usmerja razvoj MKL, spremlja njeno delovanje in skrbi za 
nemoteno delovanje informacijskih sistemov, s pomočjo katerih posluje knjižnica, ter izvaja in 
koordinira območne funkcije v regiji, bo tudi v letu 2014 vodila pomembne projekte in 
razvijala aplikacije za nove storitve. Vzpostaviti želimo osrednjo informacijsko točko MKL in 
svetovalne dejavnosti za e-gradiva javnih oblasti, e-učilnico, digitalizirati nove vsebinske 
sklope gradiva in nadgraditi spletno stran.  
 
Dopolnjevanje knjižnične zbirke bo še naprej omejeno zaradi predvidenega dodatnega 
znižanja sredstev za nakup gradiva s strani Ministrstva za kulturo. Izbor ustreznega gradiva 
bo zato odločilnega pomena, saj po drugi strani pričakujemo tudi nadaljnje upadanje obsega 
knjižne produkcije. Z nakupom bomo kljub temu poskušali zagotoviti čim boljšo vsebinsko 
aktualnost in učinkovito izrabo knjižničnega gradiva, s posebnim poudarkom na kvaliteti in še 
primernem obsegu novosti v vseh knjižnicah, tudi manjših krajevnih. Zbirko bomo dodatno 
dopolnjevali z obveznim izvodom, darovi in nakupi tuje literature. MKL se je vključila tudi v 
sistem izposoje e-knjig BIBLOS-LIB, v katerem pričakujemo dostop do dodatnih aktualnih 
naslovov za naše uporabnike, uporabo sistema pa bomo dodatno promovirali. 
 
Naše storitve, od posredovanja informacij in izposoje do spletnih storitev, kulturnih 
programov, vseživljenjskega učenja in promocije knjižnice bomo aktivno nadgrajevali. Z 
začetkom uvajanja sistema RFID stopamo na pot precej radikalne spremembe v uporabi 
naših knjižnic, zlasti z vidika povečevanja samostojnosti uporabnikov. Ob uvedbi sistema 
pričakujemo nekaj težav, zato bomo veliko pozornosti posvetili svetovanju uporabnikom in 
njihovemu privajanju na novi način poslovanja. V naslednjih letih nameravamo sistem RFID 
vpeljati tudi v druge naše knjižnice, najprej v tiste, ki jih bomo prenavljali in seveda v naše 
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največje enote. To bo zahtevalo najprej natančno načrtovanje, v nadaljevanju pa tudi 
dodatna finančna sredstva ter znaten napor zaposlenih pri opremljanju gradiva. 
 
V marcu 2014 bomo dokončno opustili dosedanje članske izkaznice in jih popolnoma 
nadomestili z enotno mestno kartico Urbana. Uspeli smo, žal z zamudo, zagotoviti vse 
pogoje za njeno izdajo, tudi za tiste uporabnike, ki ne bodo želeli preverjanja svojih osebnih 
podatkov in bodo zato Urbano uporabljali le kot člansko izkaznico MKL, ne pa tudi za druge 
mestne storitve. Tudi ta akcija bo pomenila dodatne obremenitve zaposlenih v prvih mesecih 
leta. 
 
MKL bo v skladu s strateškim načrtom krepila svojo vlogo knjižnice kot prostora za 
neformalno učenje in študij, zato bomo prioritetno razvijali 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 v 
vsakdanjem življenju in naprednih informacijskih tehnologij. Kot največja splošna knjižnica v 
Sloveniji se bomo posvetili strokovnemu izobraževanju lastnih zaposlenih in knjižničarjev iz 
drugih knjižnic. Učni center MKL bo že v prvih mesecih 2014 začel izvajati svojo dejavnost v 
novi učilnici, ki jo pravkar urejamo in opremljamo, pripravljen pa bo tudi prvi uradni program 
izobraževanj. Tudi v letu 2014 bomo za strokovno javnost izvedli dogodek April v MKL, 
namenjen predstavitvi novosti, ki smo jih v MKL uvedli v preteklem letu, s ciljem prenosa 
dobrih praks v druge knjižnice. 
 
Ena pomembnejših nalog iz serije ukrepov za poenotenje dejavnosti knjižnic MKL je 
sistemska ureditev celotne knjižnične zbirke za omogočanje vračanja gradiva v katerikoli 
knjižnici – v letu 2014 načrtujemo ureditev gradiva, nabavljenega pred letom 2009, uvedbo 
storitve pa v letu 2015. Poleg tega bomo nadgradili spletno stran s poudarkom na 
interaktivnem sodelovanju uporabnikov, aktiviranju knjižničnega gradiva in razvoju mobilnih 
aplikacij. Poudarek bo tudi na lastnih spletnih video vsebinah – posnetkih naših dogodkov in 
izobraževanj - kot obliki informiranja in promocije. Oblikovali bomo posebne prireditve in 
izobraževanja za pripadnike etničnih skupin živečih v MOL.  
 
V letu 2014 bomo praznovali dve pomembni obletnici, štiridesetletnico Potujoče knjižnice in 
petindvajsetletnico Igroteke MKL. Oboje bomo obeležili s posebnimi dogodki, razstavami in 
prireditvami. 
 
V programu Pionirske bo imel spet najvidnejše mesto naš znak kakovosti za otroško in 
mladinsko književnost »zlata hruška«. V letu 2014 bo že petič podelitev priznanj za izjemen 
založniški izdelek v kategorijah: izvirna mladinska leposlovna novost, prevedena mladinska 
leposlovna novost in izvirna mladinska poučna novost. Nadaljujemo tudi oba klasična 
vseslovenska projekta, Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig in Slovenski 
knjižnično-muzejski Mega kviz, tokrat s temo Rimljani na naših tleh. 
 
V želji po doseganju večje odmevnosti dogodkov v Trubarjevi hiši literature načrtujemo v letu 
2014 tudi uresničitev ideje o podelitvi literarne nagrade, s čimer bo THL, in z njo MKL, še 
aktivneje posegla v dogajanje na slovenski literarni sceni in utrdila svoj pomen središča 
literarne odličnosti.  
 
Realizirali bomo novo storitev dostave gradiva po naročilu uporabnikom neposredno na 
delovno mesto ali na dom, in sicer proti plačilu, kot storitev z dodano vrednostjo. V mestu pa 
bomo prisotni tudi s posebej prirejenim kolesom, predvsem v predelih mesta, kjer nimamo 
stacionarnih knjižnic, z namenom na ulicah mesta opozoriti prebivalce na mrežo naših 
knjižnic v mestu. 
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Med najpomembnejšimi projekti v letu 2014 bo strokovna konferenca Knjižnica, srce mesta: 
Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic. Z njo bomo odprli razpravo o morebitni 
organizaciji enotnega sistema vrednotenja književnosti za odrasle za uporabo v splošnih 
knjižnicah. 
 
Vključili se bomo v mestni projekt Emona 2000, ko bomo pripravili številna strokovna 
predavanja in razstave s področja arheologije, zgodovine, arhitekture, prava, numizmatike in 
filozofije ter ustvarjalne in izobraževalne delavnice (latinska paleografija, tečaji latinščine, 
kaligrafije itd.). Praznovanju dvatisočletnice omembe Emone bo sledila tudi razstava 
Ljubljanica – rimska plovna pot, ki izhaja iz razstave Podvodna dediščina v Sloveniji – 
Izbrane raziskave. Vse zbrano gradivo bomo objavili v obliki virtualne razstave na spletni 
strani MKL in v obliki digitalne zbirke na portalu KAMRA. 
 
Z nami ostajajo paradni projekti MKL za otroke in odrasle: Poletavci – poletni bralci, Ciciuhec 
– beremo z malčki in Kulturna dediščina za družine, uvajamo še novega, Kobacajčki, za 
najmlajše in njihove starše. Prav tako nadaljujemo projekta Rastem s knjigo in Mesto bere, 
slednjega s povezavo na Leto kina v MOL. 
 
Nadaljujemo pridobivanje dokumentov, predmetov in pričevanj ter družinskih zgodb 
ljubljanskih meščanov, ki so pomemben del kulturne dediščine, ki bi se brez zbiranja za 
vedno izgubil. Dan spominov »Ljubljana v bodeči žici«  bomo namenili zbiranju dokumentov 
iz druge svetovne vojne, ohranjenih v Ljubljani. Želimo izpostaviti dejstvo, da je Ljubljana 
edino glavno mesto, ki je bilo v času druge svetovne vojne popolnoma obdano z bodečo 
žico. 
 
Od skupaj več kot 50 različnih projektov, prireditev in izobraževanj jih tu omenjamo le nekaj, 
zainteresiran bralec pa si bo podrobnosti ogledal v nadaljevanju tega besedila. V programu 
MKL želimo vsako leto predstaviti številne možnosti, ki jih knjižnica ponuja in izvaja za 
prebivalce mesta in okolice ter s tem prispeva k dvigu ravni splošnega znanja, bralne in 
informacijske pismenosti ter posebnih spretnosti, vezanih zlasti na informacijsko tehnologijo 
in uporabo knjižničnih zbirk. Želimo si, da bi naši programi pritegnili čim večje občinstvo in 
spodbudili ljudi, da postanejo člani knjižnice ter si s tem odprejo številne poti do znanja, 
druženja in osebne rasti. V ta cilj vlagamo zaposleni vse naše strokovno znanje in tako 
skupaj postavljamo MKL kot vse bolj vidno kulturno-izobraževalno institucijo na zemljevid 
Ljubljane. 
 
Prepričani smo, da bomo tudi v letu 2014 program izpeljali dobro, saj je v resnici zasnovan 
bolj na znanju kot na finančnih virih. Knjižnica je lahko 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 prisotna marsikje v Ljubljani, v sedmih 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 prednosti. 
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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, Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 
2014-2017, Strategiji razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020 ter Strategiji razvoja 
kulture v MOL 2012-2015. 
 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 
1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08 

in 105/08) 
2. Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in podzakonski predpisi: Uredba o 

osnovnih storitvah knjižnice (Uradni list RS, št. 29/03), Pravilnik o pogojih izvajanja 
knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08), Pravilnik o 
osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03), Pravilnik o razvidu knjižnic 
(Uradni list RS, št. 105/03), Pravilnik o izdaji dovoljenj za vzajemno katalogizacijo (Uradni 
list RS, št. 107/08), Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki 
zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list 
RS, št. 19/03) 

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

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

dopolnitvami) 
8. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/04 s spremembami in 

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

spremembami in dopolnitvami 
10. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in 

dopolnitvami) 
11. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami in 

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

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

1.2 Funkcija knjižnice  

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

MOL (282.994  prebivalcev) s petimi območnimi enotami in 17 krajevnimi knjižnicami. 
- Je splošna knjižnica, ki po pogodbi izvaja knjižnično dejavnost za sedem občin izven 

Mestne občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice 
in Velike Lašče (47.846  prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami. Za Knjižnico Jurij 
Vega (občina Dol pri Ljubljani, 5.666 prebivalcev) izvaja nabavo in obdelavo 
gradiva. 

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (558.441  
prebivalcev), v kateri deluje poleg MKL še osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, 
Knjižnica Litija, Matična knjižnica Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode), 
za katere izvaja naloge območnosti: zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in informacij, strokovna pomoč knjižnicam na območju, koordinacija 
zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva in usmerjanje izločenega 
knjižničnega gradiva s svojega območja. 

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

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

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

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

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

 

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, postopoma tudi s profesionalizacijo manjših krajevnih knjižnic 
v mreži MKL. 
 
Z izvajanjem nalog osrednje območne knjižnice bo spodbujala razvoj splošnih knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji ter sodelovanje med njimi. 
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S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno, pestro  in aktualno knjižnično 
zbirko za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja. S kakovostno strokovno 
obdelavo gradiva bo nudila širok vir informacij o zbirki in omogočila njeno učinkovito 
uporabo.  
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala  gradivo in informacije o svoji lokalni 
skupnosti in s tem ohranjala lokalno dediščino. 
 
Še posebej bo oblikovala zbirko gradiva in informacij ter razvijala storitve za ranljive skupine 
prebivalstva (starejši, etnične skupine, brezposelni, socialno ogroženi, uporabniki s 
posebnimi potrebami). 
 
Knjižnica bo nadgradila učinkovito poslovanje z uporabniki z možnostjo vračanja gradiva v 
drugi knjižnici, enotno vstopno info točko, storitvami za samostojno uporabo knjižnice ter 
uvajanjem novih tehnologij za avtomatizacijo procesov in enostavno komunikacijo z 
uporabniki. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi 
izhodišči bo razvijala storitve, ki bodo relevantne za vse skupine prebivalcev in jih bodo ti 
potrebovali pri delu, učenju, raziskovanju, medgeneracijskem sodelovanju ali v prostem času 
kot navdih za lastno ustvarjalnost. 
 
Fizični prostor knjižnice bo postal ena od »storitev« knjižnice, ki ponuja kulturne, socialne in 
vseživljenjske priložnosti in nagovarja uporabnike k obisku in uporabi. 
 
Kot virtualna knjižnica bo omogočala dostop do določenih storitev kadarkoli – 24/7 in kjerkoli 
– dostop na daljavo. Spletna stran knjižnice bo postala osrednja informacijska točka za 
dostop do e-vsebin. Gradila bo podatkovne zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za 
promocijo lokalne zgodovine. 
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo spodbujala 
bralno kulturo. S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi za promocijo ustvarjalcev na 
nivoju mesta in države bo eden od aktivnih nosilcev kulturnega življenja v mestu, tudi s 
programsko shemo THL kot referenčnega prostora za književnost in knjigo. 
 
Knjižnica se bo vključevala v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov 
neformalnega  izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov. Ob podpori napredne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije bo razvijala različne oblike znanja za vse starostne 
in socialne skupine prebivalcev. 
 
Z novimi oblikami komunikacije z uporabniki (socialna omrežja, upravljanje odnosov z 
uporabniki ) si bo knjižnica prizadevala  za tesnejši in bolj dinamičen stik z uporabniki. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice 
prinaša okolju. Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi 
ustanovami ter aktivno sodelovala  z drugimi knjižnicami in ustanovami, povezanimi z 
bibliotekarsko in informacijsko stroko. Možnosti za razvoj bo iskala tudi v sodelovanju z 
domačimi in tujimi organizacijami prek vključevanja v partnerstva in sodelovanja v 
nacionalnih in mednarodnih projektih. 
 
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 
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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. 
 

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: 
- prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev) zaradi 

pojava novih storitev in opustitve nekaterih neaktualnih storitev (ne več samo za 
uporabnike, ampak z uporabniki), 

- preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov 
(oddelki za multimedijo, za mladostnike, za družine in prostori za študij), 

- priprava smernic za poenoteno informiranje uporabnikov v knjižnicah, ureditev 
označevalnih in informativnih tabel na ulicah ter stavbah knjižnic, priprava pravil o 
promociji zunanjih ponudnikov v knjižničnih prostorih, 

- pregled in analiza postajališč potujoče knjižnice s ciljem optimizacije njenega delovanja, 
- vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih),  pestre  in aktualne knjižnične zbirke 

za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja, 
- izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva,tudi za posebne potrebe 

uporabnikov, 
- uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v drugi knjižnici v mreži MKL 

in dostave gradiva proti plačilu (na dom, v službo), 
- ustvarjanje ravnotežja med identiteto, kakovostjo in številom prireditev ter poudarek na 

oblikovanju prireditev in izobraževanj v lastni produkciji knjižnice, 
- delovanje spletne strani knjižnice kot osrednje informacijske točke za dostop do e-vsebin 

za različne starostne skupine (otroci, mladostniki, odrasli in starostniki) in aktivna 
prisotnost MKL na vseh aktualnih socialnih in promocijskih spletnih omrežjih, 

- storitve za ciljne skupine: družine, etnične skupnosti in ženske 45+, starostniki ter 
storitve, ki povezujejo različne generacije, 

- 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, 
- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih 

knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj, 
- vzpostavitev novih prostorov za izobraževanje uporabnikov in knjižničarjev, 
- ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb za 

portal Kamra, izdajanje serijske publikacije »Med nostalgijo in sanjami«, brošure iz zbirke 
Dediščina za družine, Album Ljubljane, Dan spominov »Ljubljana v bodeči žici«), 
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- vključevanje knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL, 
- sodelovanje pri programu Emona 2000, 
- oblikovanje smernic za še boljše sodelovanje knjižnice z drugimi deležniki v lokalnem 

okolju in za vzpostavitev partnerstev pri pripravi inovativnih projektov, 
- odpiranje knjižnic navzven prek mednarodnih posvetov (Knjižnica, srce mesta: 

Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic),  
- predstavitev MKL na občinskih svetih občin pogodbenih partneric kot oblika 

zagovorništva,  
- nove oblike promocije knjižnice med prebivalci Ljubljane (Knjižnica v mestu), 
- pregled in poenotenje delovnih procesov ter pregled delovanja delovnih skupin za bolj 

učinkovito poslovanje knjižnice,  
- učinkovita izraba številnih kadrovskih potencialov v knjižnici, 
- predstavitev novosti MKL na  Dnevu novosti – April v MKL kot razvojni potencial za 

slovenske splošne knjižnice. 

 
V primerjavi z letom 2013 bomo v MKL v letu 2014 zaradi različnih razlogov opustili oziroma 
redefinirali nekatere aktivnosti: 
- V šolskem letu 2013/2014 zaradi prenove baze podatkov Mala knjižnica ne bomo izvajali 

glasovanja za Mojo naj knjigo. 
- Zaradi novih dejavnosti na področju igre in igranja v knjižnici smo opustili  izvajanje 

projekta Igrarium. 
- Večina idejnih načrtov za prenovo obstoječih knjižnic ali vzpostavitev na novi lokaciji, ki 

smo jih pripravili v letu 2013, ne bo realiziranih v letu 2014.  
- Izvajanje nekaterih manjših projektov bo zaradi manjšega obsega sredstev prestavljeno.  
 

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 malih 
krajevnih knjižnic. 

- Aktivno vključevanje knjižnice v življenjski utrip okolja.  
- Vključevanje lokalne skupnosti (prebivalcev in organizacij) v načrtovanje nove knjižnice  

in njenih storitev. 
- Krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in študij. 

Strateški cilji in aktivnosti za leto 2014 bodo lahko dopolnjeni ali spremenjeni glede na 
interes ustanovitelja in drugih akterjev, ki vplivajo na časovne okvire izgradnje in prenove 
posameznih knjižnic.  
 
V letu 2014 načrtujemo pričetek prostorskega urejanja v naslednjih knjižnicah: 
 
1. Začetek gradnje Knjižnice Zalog. V letu 2013 je bil pripravljen idejni načrt za vzpostavitev 

knjižnice na novi lokaciji. 
2. Začetek prenove Centra sodobnih umetnosti, ki vključuje novo Knjižnico Rog. V letu 

2013 je bil pripravljen idejni načrt za vzpostavitev Knjižnice Rog. 
3. V letu 2014 bo zaključena prenova Knjižnice Šentvid. 
4. V letu 2014 bo zaključena prenova Knjižnice Savsko naselje. 
5. V letu 2014 bo pripravljen idejni načrt za novo Knjižnico Šmartno. 
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6. Knjižnice v občinah pogodbenih partnericah: pričakujejo se prve aktivnosti v občini 
Dobrova-Polhov Gradec (idejni načrt v letu 2012) in v občini Vodice (idejni načrt v letu 
2013). V letu 2014 Občina Škofljica načrtuje novo knjižnico (500m²) v predvideni 
novogradnji (v neposredni bližini sedanjega objekta). V letu 2014 bomo po potrebi 
pripravili idejni načrt. 

7. 01.01.2014 bo začelo delovati novo postajališče Potujoče knjižnice na Brdu, ki bo 
nadomestilo Knjižnico Brdo. V dogovoru z MOL v drugi fazi načrtujemo morebitno 
vzpostavitev nove knjižnice v Tehnološkem parku, ki bo nadomestila Knjižnico Brdo in 
Knjižnico Grba. 

8. V letu 2014 bo narejena raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov ter 
izdelava smernic za profesionalizacijo krajevnih knjižnic: Notranje Gorice, Polhov 
Gradec, Rakitna, Rob in Šentjošt. 

 
V letu 2014 bo MKL v dveh prenovljenih knjižnicah (Knjižnica Šentvid in Knjižnica Savsko 
naselje) uvedla sistem RFID (samopostrežna izposoja in vračanje gradiva). Uvedba RFID 
sistema v MKL temelji na konceptu (pripravljen v letu 2013), ki izkorišča prednosti sistema: 
- Hitrejše izvajanje postopkov izposoje in vračanja knjižničnega gradiva. 
- Uporaba samopostrežnih naprav je za uporabnika enostavnejša. 
- Knjižničarji, osvobojeni rutinskih opravil, se lahko bolj poglobljeno ukvarjajo z uporabniki. 
 
Pričakovani učinki: 
- 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 (ustrezno oblikovanje prostorov in 
opreme,) 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). 

 
Kazalniki uspešnosti: 
- Število obiskovalcev MKL (2012: 1.699.499) 
- Število novih članov (2012: 12.663) 
- Izposoja knjižničnega gradiva (2012: 4.759.762) 
- Zadovoljstvo uporabnikov (anketa) 
 

2.1 Knjižnična mreža 

 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 22 knjižnic (pet območnih enot s 16 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 
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 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 Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  
 Knjižnica Ig, Ig  
 Knjižnica Dobrova,  
 Knjižnica Šentjošt,  
 Knjižnica Polhov Gradec, 
 Knjižnica Škofljica,  
 Knjižnica Frana Levstika,  
 Knjižnica Rob, 
 Knjižnica Horjul,  
 Knjižnica Brezovica 
 Knjižnica Podpeč,  
 Knjižnica Rakitna, 
 Knjižnica Notranje Gorice  

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

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

- Potujoča knjižnica s postajališči 
- Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana 
 

2.2 Knjižnični prostor 

 
Prostori knjižnic MKL se zaradi velikega obiska in številnih dejavnosti z leti obrabljajo in 
predvsem manjše knjižnice nujno potrebujejo celovito obnovo. Tudi novejše knjižnice že 
kažejo znake obrabe ali pa bi jih bilo treba obnoviti zaradi spremenjenega načina dela in 
pomanjkljivosti pri prvotnem načrtovanju prostorov in opreme (neustrezni pulti, slabo zračeni 
prostori, strehe, ki puščajo ipd.). Tudi nekatere naprave so že dotrajane, zlasti dvigala, 
električne napeljave in klimatizacija. Zato je seznam potrebnih obnovitvenih del obširnejši, 
kot ga bo dejansko mogoče v letu 2014 uresničiti. Navajamo trenutno nujne posege, katerih 
izvedba pa bistveno presega naše finančne zmožnosti. Zato bodo v letu 2014 izvedeni le 
najnujnejši, ki jih bomo lahko udejanjili v sedanjih finančnih pogojih. 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Glinškova ploščad  
Knjižnica ima svoj vrt, kjer bomo uredili prostor za druženje in izvajanje dejavnosti knjižnice v 
toplejših mesecih. 
Knjižnica dr. Franceta Škerla  
Uredili in opremili bomo 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. 
Knjižnica Savsko naselje 
Prenova celotne stavbe, v kateri se nahajajo tudi prostori Knjižnice Savsko naselje, se izvaja 
s strani MOL (od konca septembra 2013 do predvidoma konca aprila 2014). V prostorih 
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knjižnice bomo ob tem izvedli prostorsko posodobitev, ki je v skladu s strateškimi cilji MKL. V 
času prenove stavbe je knjižnica zaprta, bralcem omogočamo izposojo gradiva v bibliobusu. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca  
Pričakujemo dogovor za pričetek prenove ali iskanje nove lokacije z večjo kvadraturo za 
knjižnico. Idejni načrt za prenovo na sedanji lokaciji je bil izdelan v letu 2010, prav tako 
arhitekturni, ki pa je že potreben dopolnitve glede prostora čitalnice, kar je posledica novega, 
za knjižnico manj ugodnega dogovora, z upravljalcem Španskih borcev Zavodom En Knap.  
Zaradi dotrajanosti je nujna prenova tal in zamenjava oken ter sanacija strešnih steklenih 
kupol. 
Knjižnica Polje  
Zaradi neustreznosti prostorov je bil v letu 2011 izdelan idejni načrt, v letu 2013 pa sprejet 
dogovor za prostor na novi lokaciji v načrtovani soseski Polje III. Začetek gradnje soseske je 
predviden do pomladi 2015. 
Knjižnica Zalog 
Nov prostor za knjižnico je predviden v projektu javno zasebnega partnerstva med MOL in 
SPAR SLOVENIJA d.o.o. v načrtovanem Poslovno upravnem centru Zalog. Idejni načrt za 
vzpostavitev Knjižnice Zalog na novi lokaciji je bil pripravljen v letu 2013. Gradnja centra je 
načrtovana za leto 2014. 
Knjižnica Jarše 
Načrtujemo preureditev neuporabljenega prostora (9m2), prvotno namenjenega sanitarijam, 
v priročno skladišče za gradivo in za hranjenje pripomočkov za izvedbo prireditev v knjižnici. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 
V letu 2014 načrtujemo: 
- ureditev praznega prostora v pritličju KOŽ-a za individualni ali skupinski študij, 
- selitev Borze dela v opuščeno Središče za mlade zaradi neprimernosti obstoječih 

prostorov za nudenje raznolikih storitev Borze dela,  
- ureditev počivalnega kotička za starejše uporabnike v sedanjih prostorih Borze dela, 
- odstranitev šanka in preureditev prostora za večnamensko rabo, delno za izvajanje 

dejavnosti Hiše svetov, delno pa kot družabni prostor za uporabnike knjižnice, 
- prenovo stropa in razsvetljave na galeriji v Hiši svetov, 
- izgradnjo klančine v koridorju ob skladišču za prevoz gradiva v nadomestna prostora 

(garažna hiša), 
- zvočno izolacijo prostora pod Slovensko cesto za potrebe »glasbene šole« (učenje 

posameznih inštrumentov, vaje skupin. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Načrtujemo 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 (ena od rešitev je tudi postavitev podesta in stranskega balkona,  nad 
obstoječo čitalnico, kar bi smiselno dopolnilo namen tega dela stavbe).  
 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šiška 
V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje sanacije zamakanja v knjižnične prostore, ki se vleče že 
vse od otvoritve dalje ter dokončno sanacijo sistema prezračevanja in klimatizacije. Pri 
notranji razporeditvi prostorov se je pokazala potreba po preureditvi info pultov za bolj 
racionalno izvajanje dejavnosti.  
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Slovanska knjižnica  
Poseg v kletnem skladišču – prilagoditev klimatov za doseganje boljših pogojev hranjenja 
knjižnega gradiva v kletnih prostorih SLK. 
 

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 2014 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 
V času zaprtosti Knjižnice Savsko naselje bralcem omogočamo dostop do gradiva z izposojo 
na bibliobusu. Knjižnica bo predvidoma zaprta od konca septembra 2013 do junija 2014. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Od 01. 09. 2013 posluje Bralnica v Knjižnici Jožeta Mazovca za uporabnike knjižnice le še od 
ponedeljka do srede. Razlog je aneks, sklenjen z upravljavcem stavbe Zavodom En Knap, ki 
je knjižnici ob podaljšanju pogodbe o programskem sodelovanju postavil nove, slabše pogoje 
sobivanja. 
 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šentvid bo zaradi prenove zaprta predvidoma do konca marca 2014. 
 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2014, opredeljen v tem programskem sklopu, 
glede na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 

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 2014 bomo 
pripravili: polletno poročilo o delu 2014, letno poročilo o delu 2013, program dela 2015 ter 
zbirnik statističnih podatkov 2013 za CeZaR. 
 
V letu 2014 bomo v SRO vodili projekte:  
- Raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov ter izdelava smernic za 

profesionalizacijo krajevnih knjižnic: Notranje Gorice, Polhov Gradec, Rakitna, Rob in 
Šentjošt, 

- Usposabljanje informatorjev za svetovanje uporabnikom, 
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- Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti (2. faza), 
- Sistem za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v MKL, 
- Aplikacija za Moja naj knjiga, 
- Smernice za vzpostavitev sodelovanja in partnerstva, 
- E-učilnica, 
- Pametne finance (2. faza), 
- Digitalizacija gradiva »Izseljenski listi«, 
- Ljubljanica – rimska plovna pot (Emona 2000), 
- Ljubljansko barje. 
 
V letu 2014 bo SRO sodelovala pri pripravi novih storitev in projektov MKL: 
- Nadgradnja spletne strani knjižnice, 
- Vračanje gradiva v drugi knjižnici in plačljiva dostava in odvoz gradiva,  
- Mednarodno posvetovanje Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe 

knjižnic, 
- Sodelovanje in izvedba učnih aktivnosti v CVŽU MKL, 
- Priprava in izvajanje mednarodnih projektov (Lady cafe), 
- Dan spominov »Ljubljana v bodeči žici«, 
- Izdelava idejnih načrtov za prenovo knjižnic v mreži MKL.  
 
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. MKL izvaja to nalogo glede na dinamiko, ki jo načrtuje Center za 
razvoj knjižnic. V letu 2013 je Center za razvoj knjižnic pripravil predstavitev prostorske 
analize mreže (PAM) za koordinatorje OOK ter v aplikacijo implementiral demografske 
podatke, podatke o razvitosti splošnih knjižnic ter podatke letnih poročil o delu splošnih 
knjižnic za leto 2011. Za leto 2014 je načrtovan vpogled knjižnic v aplikacijo ter analiza 
podatkov. Center za razvoj knjižnic naj bi preveril, ali sta možna prenos in analiza vnesenih 
slojev tudi na brezplačnem orodju ArcGIS, kar bi pospešilo izvajanje PAM.  
 
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.  
 
SRO spremlja razpise in koordinira prijave na lokalne, nacionalne in mednarodne razpise.  
 
Oddelek za informatiko bo v letu 2014 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, 
- vzpostavitev enotne telefonije v enotah MKL (odvisno od lastnih sredstev),  
- prenova aplikacije Moja naj knjiga in spletnega servisa Mala knjižnica, 
- podpora sistemu Urbana in predaja v uporabo Evidenci izposoje, 
- priprava sistema Cobiss za možnost vračila gradiva v drugih knjižnicah, 
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- odpravljanje napak pri delovanju in uporabi aplikacije Vasco za interno naročanje, 
- nadgradnja aplikacije Vasco Naročanje in podpora zaposlenim pri njeni uporabi, 
- uvajanje nove Helpdesk aplikacije z razširitvijo na ostale službe in servise MKL, 
- priprava SUIV (Sistem za upravljanje informacijske varnosti ) v MKL, 
‐ pomoč pri izvajanju inventur osnovnih sredstev in gradiva, 
‐ priprava okolja za delovanje e-učilnice za zaposlene, 
‐ priprava in izvedba izobraževanj za uporabnike, 
‐ priprava in izvedba izobraževanj za zaposlene, 
‐ sodelovanje v delovnih skupinah, 
‐ 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 2013 in program 2015, izvajali 
in koordinirali bomo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 2014: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2014 bo poudarek na nabavi elektronskih virov - v sodelovanju s knjižnicami območja 
bomo zakupili dostop do Tax, Fin in Lex in Encyclopedie Britannice Public Library Edition. 
Uporabniki knjižnic regije bodo lahko s pomočjo programa EZProxy dostopali do elektronskih 
virov in servisov, ki so dostopni prek statičnih IP-jev ali prek gesel z domače lokacije. 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 orodij za izvedbo izobraževanj na daljavo. 
 
Formalno in vsebinsko bomo obdelali in opremili gradivo, ki ga knjižnica prejema kot  
depozitarna ustanova za obvezni izvod.  
 
Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
Pripravljen 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. Pripravili bomo program izmenjave knjižničarjev 
začetnikov v stroki in strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico 
Ljubljana, načrtujemo tudi skupni večletni bralni projekt. 
 
Načrtujemo izdajo prenovljene zloženke Mreža splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega 
območja v e-obliki in pripravo smernic za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR, 
poudarek bo na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. V sodelovanju 
s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK načrtujemo nadaljnjo izvedbo prostorske analize 
knjižnične mreže splošnih knjižnic osrednjeslovenskega območja s pomočjo GIS orodij. 
 
V sodelovanju s sistemskimi administratorji in informatiki OOK pripravljamo popis IKT 
opreme v knjižnicah osrednjeslovenskega območja in na podlagi rezultatov načrtujemo 
strategijo razvoja IKT na območju v okviru nacionalne strategije IKT opremljenosti slovenskih 
splošnih knjižnic. 
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Sodelovali bomo pri pripravi strategije razvoja slovenskih osrednjih območnih knjižnic do leta 
2016.  
 
Organizirali bomo srečanja direktorjev knjižnic regije, ki imajo svetovalni in posvetovalni 
namen. 
 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Pripravljamo poseben dogodek Dan spominov »Ljubljana v bodeči žici«, kjer načrtujemo 
organizacijo pridobivanja dokumentov in predmetov iz obdobja 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 okviru Moje ulice bosta v 
letu 2014 oblikovani digitalni zgodbi Ljubljanica - rimska plovna pot in Ljubljansko barje. 
Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin. 
Izvajali bomo redakcijo, organizacijo in koordinacijo dela na portalu Kamra za potrebe regije. 
 
Album Ljubljane (kot del Albuma Slovenije na portalu Kamra) bo omogočil uporabnikom 
samostojno vnašanje vsebin na Kamro. 
 
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. 
 
Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi 
nacionalni knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. V kolikor knjižnice 
tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, bi jih lahko v koordinaciji z MKL 
posredovale v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 
 
Podroben program izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega programa in 
njegov sestavni del. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2014, 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 2. In 16. člena Zakona o knjižničarstvu 
(Uradni list RS, št. 87/01). 
 
2. člen: 
 
Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:  
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,  
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,  
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,  
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,  
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,  
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,  
- informacijsko opismenjevanje,  
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,  
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.  
 
16. člen: 
 
Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tega zakona tudi:  
- sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,  
- zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo,  
- zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 

elektronskih medijih,  
- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture,  
- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 

potrebami,  
- organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.  
 

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. 
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Strateški cilji in aktivnosti za leto 2014 
‐ Vzdrževanje aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega 

območja z vsebinami, ki odražajo potrebe okolja knjižnice. 
‐ 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. 

‐ 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. 
 
Prirast knjižničnega gradiva – načrtovan obseg in dostopnost v letu 2014 
Obseg pridobivanja novega knjižničnega gradiva po zakonodaji o knjižničarstvu načrtujemo 
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 podlagi planov financiranja gradiva s strani Ministrstva za kulturo, s strani Mestne občine 
Ljubljana in primestnih občin, kjer MKL izvaja knjižnično dejavnost, za leto 2014 načrtujemo 
62.642 enot nakupa novega knjižničnega gradiva, s čimer v teh razmerah  dosežemo 186 
enot gradiva na 1000 prebivalcev. Celoten prirast gradiva vključno z darovi: 8.500 enot 
in obveznim izvodom: 1.800 enot bo predvidoma 72.942 enot. 
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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% naslovov 
gradiva. Upošteva tudi potrebe in želje uporabnikov, kakor tudi specifičnost okolja, v katerem 
opravlja svojo dejavnost. 
 
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 2014 bo knjižnica 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 v Pionirski - CMKK. 
‐ Zbirka gradiva za etnične skupine na področju knjižnice. 
‐ 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. 
‐ 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. 
‐ Šahovski kotiček. 
‐ 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 2014 zagotovila dostop do elektronskih virov informacij: uporabnikom knjižnice 
omogoča spletni dostop do štirih podatkovnih zbirk, 124 elektronskih časopisov in revij ter 
500 licenc za e-knjige v sistemu Biblos. 
 
Drugo neknjižno gradivo: 
Knjižnica načrtuje nakup do 17% enot neknjižnega gradiva v razmerju z ostalimi vrstami 
gradiva. Največ CD in DVD-rome z izobraževalno vsebino, ter filme in glasbo na 
zgoščenkah. 
 
Serijske publikacije: 
Knjižnica bo v letu 2014 zagotavljala uporabo 1000 naslovov periodičnih publikacij, ki jo 
pregledujemo glede na aktualnost in morebitne ustreznejše nove naslove na tržišču.  
 
Potujoča knjižnica: 
Knjižnica za uporabnike bibliobusnih postajališč načrtuje 1600 enot novega knjižničnega 
gradiva. Od tega 800 enot financirajo občine z bibliobusnimi postajališči in z deleži po številu 
prebivalcev: 
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Občine Prebivalci Št. enot Delež 
Brezovica 11.620 26 3,30% 

Dobrova-Polhov Gradec 7.539 17 2,14% 
Dol pri Ljubljani 5.666 13 1,61% 

Horjul 2.909 7 0,83% 
Ig 7.016 16 1,99% 

Ljubljana 282.994 642 80,30% 
Škofljica 9.744 22 2,77% 

Velike Lašče 4.240 10 1,20% 
Vodice 4.778 11 1,36% 

Medvode 15.843 36 4,50% 
Bibliobus skupaj 352.349 800 100 %  

 
 
Izbor za nakup novega knjižničnega gradiva izvaja Služba za pridobivanje knjižničnega in 
bibliografsko obdelavo gradiva (SPOK) 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 2014 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 vsemi 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 Predviden nakup novih enot knjižničnega gradiva (po zvrsteh) 

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

49.129 9.584 3.929 62.642 
 
Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva na območju Mestne občine 
Ljubljana 
 
Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

41.465 8.320 3.652 53.437 

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

7.664 1.264 277 9.205 
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Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: stroka / leposlovje 
 

Stroka Leposlovje Skupaj 

4.320 2.880 7.200 
 
Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: mladina / odrasli 
 

Odrasli Mladina Skupaj 

5.400 1.800 7.200 
 
Načrt razporeditve gradiva v knjižnični mreži 
 

IZVODI Knjižno gradivo
Neknjižno 

gradivo 
Serijske 

publikacije 
SKUPAJ

Bežigrad 4.288 760 156 5.204

Črnuče 1.026 397 15 1.438

France Škerl 786 381 10 1.177

Glinškova ploščad 798 291 14 1.103

Savsko naselje 630 207 6 843

Dol pri Lj.1 802 157 36 995

Moste 3.117 627 141 3.885

Fužine 1.117 190 62 1.369

Jarše 622 30 41 693

Polje 1.519 213 93 1.825

Zadvor 598 125 28 751

Zalog 570 65 38 673

KOž 9.065 1.421 1.137 11.623

Kolodvor 0 0 7 7

N. Poljane 359 274 14 647

Poljane 703 40 21 764

Vič 4.341 726 211 5.278

Grba 1.027 364 37 1.428

Rudnik 1.414 327 51 1.792

Brezovica 909 139 17 1.065

Notranje Gorice 70 17 0 87

Podpeč 336 94 18 448

Rakitna 200 9 0 209

Dobrova 512 74 33 619

Polhov Gradec 31 0 0 31

Šentjošt 28 0 0 28

Frana Levstika 529 90 39 658

Rob 42 0 0 42

Horjul 451 125 14 590

                                                 
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 688 138 33 859

Škofljica 1.290 210 57 1.557

Šiška 5.552 835 165 6.552

Gameljne 758 203 31 992

Šentvid 1.465 279 65 1.809

Vodice 386 8 23 417

Slovanska 1.710 90 1.293 3.093

e-knjižnica 0 475 7 482

Trubarjeva hiša 0 0 9 9

Potujoča k. 1.390 203 7 1.600

SKUPAJ VSI 49.129 9.584 3.929 62.642
 

4.1.2 Sredstva za nakup knjižničnega gradiva 

 
Sredstva za nakup knjižničnega gradiva zagotavljajo MOL in občine, ki organizirajo 
knjižnično dejavnost na svojem območju v dogovoru z MKL in Ministrstvom za kulturo. 
Ministrstvo bo predvidoma prispevalo 20,0 % delež, občine pa 77,4 % delež; 2,6 % delež bo 
za knjižnično gradivo v letu 2014 prispevala knjižnica iz lastnih sredstev. 
 
Celotna planirana vrednost novega knjižničnega gradiva v letu 2014 je 1.173.998 € z 
deležniki po spodnji tabeli: 
 

Pričakovana sredstva in delež ministrstva 235.131 € 20,0 % 
Pričakovana sredstva in delež Mestne 
občine Ljubljana 

801.135 € 68,2 % 

Pričakovana sredstva in  delež primestnih 
občin 

107.732 € 9,2 % 

Lastna sredstva: 30.000 € 2,6 % 

SKUPAJ: 1.173.998 € 100 % 
 

4.2 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 

 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
V Službi za delo z uporabnike in posebne zbirke (SDU) skrbimo za člane, uporabnike in 
obiskovalce naših knjižnic ter pokrivamo 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 ustrezno promoviranje dejavnosti, storitev in prireditev v knjižnicah. V SDU 
skrbimo za informiranje v tiskanih oblikah (plakati, letaki) 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 in video vsebinah. 
 
Izvajamo ali sodelujemo v številnih projektih, v katere so vključene vse knjižnice MKL in tudi 
knjižnice regije, predvsem pri spodbujanju branja in razvoju bralne kulture za različne ciljne 
skupine. Samostojno pripravljamo in oblikujemo in izdajamo različne vrste publikacij, tiskovin 
in promocijskih materialov, ki so namenjeni članom, obiskovalcem, zaposlenim in poslovnim 
partnerjem. 
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K SDU spadajo različni oddelki in servisi, ki delujejo znotraj knjižnice: Oddelek za knjižnične 
dejavnosti in prireditve, Center za vseživljenjsko učenje, Medknjižnična izposoja, Pionirska – 
center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Potujoča knjižnica, Slovanska knjižnica – 
center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke ter Trubarjeva hiša literature.  
 
V letu 2014 bomo v sodelovanju s službami, servisi, oddelki ter območnimi enotami in 
krajevnimi knjižnicami poskrbeli za kvalitetne knjižnične storitve, kulturni program, 
vseživljenjsko izobraževanje, tiskano in elektronsko informiranje, promocijo knjižnice ter za 
informativne in promocijske izdelke. Z uvajanjem novih knjižničnih storitev za člane, s širitvijo 
izobraževalnih dejavnosti in z razvojem obstoječih in novih bralnih projektov bomo skrbeli za 
sedanje in bodoče člane knjižnice. Tudi v prihodnjem letu bomo zagotavljali predstavitve 
celotne mreže knjižnic MKL na sejmih, mestnih festivalih, ulicah Ljubljane, v 
osrednjeslovenski regiji in širše po Sloveniji, opozarjali bomo na pomen branja in bralne 
kulture ter na veliko vlogo in pomen splošne knjižnice v mestu in njegovi okolici. 
 
Strateške usmeritve 
- Aktivno vključevanje knjižnice v življenjski utrip okolja. 
- Krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in študij. 
- Oblikovanje ponudbe 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. 
- Nadgradnja nove spletne strani kot osrednje informacijske točke in učinkovitega orodja za 

komunikacijo z uporabniki: družabna omrežja, udeležba uporabnikov prek personaliziranih 
vsebin, lasten katalog priporočene literature. 

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

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

- Uvedba novih postopkov in sistema v komunikaciji z uporabniki v primerih informativnih 
vprašanj, pripomb, pohval in pritožb. 

 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2014 
- Priprava predlogov za spremembe in dopolnitve Pravilnika o poslovanju knjižnice. 
- Priprava smernic za poenoteno informiranje uporabnikov v knjižnicah, pravil o plakatiranju 

in usklajeni urejenosti vseh knjižnic. 
- Ureditev označevalnih in informativnih tabel na ulicah ter stavbah knjižnic.  
- Priprava pravil o promociji zavodov, podjetij, izobraževalnih ustanov in posameznikov v 

naših prostorih. 
- Dokončna vzpostavitev mestne kartice Urbana kot edine članske izkaznice knjižnice. 
- Ureditev in vzpostavitev postopkov za ustrezno komuniciranje s člani in uporabniki v 

primerih vprašanj, pripomb, pohval in pritožb. 
- Sistemska ureditev knjižnične zbirke MKL za omogočanje vračila gradiva v drugih 

knjižnicah – ureditev gradiva nabavljenega pred letom 2009. 
- Nadgradnja spletne strani s poudarkom na interaktivnem sodelovanju uporabnikov, 

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

- Poudarek na lastnih spletnih video vsebinah – posnetkih naših dogodkov in izobraževanj, 
kot oblika informiranja in promocije. 

- Razvoj sistema elektronskega obveščanja o novicah in dogodkih. 
- Aktivna prisotnost na vseh aktualnih socialnih in promocijskih spletnih omrežjih. 
- Pregled in analiza postajališč Potujoče knjižnice z namenom boljšega pokritja knjižničnih 

storitev za vse prebivalce MOL in okoliških občin. 
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- Aktivacija zbirke gradiva Potujoče knjižnice za storitev dostave gradiva na dom ali v 
službo. 

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

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

- Spremljanje potreb uporabnikov po kulturnih prireditvah v knjižnici - anketa. 
- Spremljanje navad pri uporabi knjižnic pri uporabnikih in članih – anketa. 
- Mreženje domoznanskih dejavnosti pri projektu 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 

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

partnerje in za prodajo v knjižnicah. 
- Priprava paketov gradiva »Skriti zakladi - Maček v žaklju« za poletno branje v vseh 

knjižnicah. 
- Izvedba programov praznovanja »Emona 2000«. 
- Izvedba projektov za spodbujanje branja: »Ciciuhec«, »Poletavci« in »Mesto bere« – 

spodbujanje kvalitetnega branja med odraslimi, razvoj aktivacije knjižničnega gradiva na 
spletu. 

- Organiziranje stripovskih pogovorov in razstav v sklopu Strip, ob bok knjižnim klasikom. 
- Sodelovanje na sejmih, mestnih festivalih in 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. 
- Montaža govornih naprav v dvigalih Knjižnice Otona Župančiča za lažjo uporabo dvigal za 

slepe. 
 
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. 

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

- Večja prepoznavnost posameznih knjižnic v lokalnem okolju kot ponudnikov prireditev in 
izobraževanj; večja prepoznavnost vseh knjižnic; odmevni dogodki v mestu na ulicah in v 
parkih. 

- Lastna produkcija za ciljne skupine prebivalcev; boljša orientacija uporabnikov pri izbiri 
prireditev; bolj učinkovito oglaševanje in promocija storitev; povečan delež lastnih 
prihodkov knjižnice in posebnega sofinanciranja (projekti, sponzorstvo, donatorstvo); 
večja prepoznavnost knjižnice v Ljubljani in okolici. 
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Kazalniki uspešnosti 
- Število novo vpisanih članov (2012: 12.663). 
- Obisk knjižnic (2012: 1.699.499). 
- Izposoja knjižničnega gradiva (2012: 4.759.762). 
- Obisk spletne strani in uporaba spletnih storitev MKL (2012: 755.403). 
- Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj (2012: 64.205). 
- Povečanje bralnih navad med otroki, mladimi in odraslimi. 
- Odstotek mladih med aktivnimi člani knjižnice (2012: 11,2% med 15. in 19. letom starosti). 
- Širjenje splošne kulture, razgledanosti in pomena vseživljenjskega učenja. 
- Število udeležencev izobraževanj za uporabnike MKL (2012: 22.197). 
 

4.2.1 Članstvo 

 
V letu 2014 pričakujemo podobno število aktivnih članov kot leta 2013, to je okrog 84.500, 
kar pomeni predvideno 0,5% rast. Na ravni prebivalstva MOL in občin, kjer deluje MKL, bo to 
pomenilo 25,3% včlanjenega prebivalstva (v letu 2012 je bilo članstvo 25,1%). 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:  
- zaprtost nekaterih enot zaradi prenove, kar vpliva tudi na obisk in izposojo; 
- število prebivalstva v MOL in primestnih občinah narašča, 
- selitveni prirast prebivalcev med občinami je različen, 
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 2014 
lahko pričakujemo, da bo knjižnico obiskalo okrog 1.710.000 obiskovalcev (fizični obisk), kar 
pomeni 0,3% rast glede na primerjalno analizo preteklega obdobja. Predvidevamo, da bo 
vsak član povprečno 20,5-krat obiskal MKL (20,3-krat leta 2012). Predvidevanje smo naredili 
glede na primerjavo podatkov prejšnjih let ter na temelju delnih rezultatov za leto 2013. 
 
Za dejavnost knjižnice je zelo pomemben tudi virtualni obisk. Zaradi spremenjenega Zakona 
o elektronskih komunikacijah, ki je začel veljati sredi leta 2013 in je prinesel nova pravila 
glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do 
informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika, statistika virtualnega 
obiska ne kaže realnih rezultatov, saj brezplačno spletno orodje (Google Analytics) za svoje 
delovanje uporablja t. i. sledilne piškotke. Za uporabo teh piškotkov moramo po novih pravilih 
pridobiti vsakokratno privoljenje uporabnika spletne strani. Posledično v veliki meri prihaja do 
nedoslednosti pri potrjevanju strinjanja z uporabo omenjenih piškotkov s strani uporabnikov 
spletnih strani, brez uporabe piškotkov pa ni mogoče zagotoviti verodostojnih podatkov o 
realnem spletnem obisku in uporabi spletnih storitev knjižnice.  
 
Podatke pridobivamo po metodologiji, ki jo glede na standarde predvideva Center za razvoj 
knjižnic. 
 

4.2.3 Izposoja gradiva 

 
Trend izposoje gradiva je bil zadnji dve leti v porastu, zato lahko glede na analizo stanja in 
delne podatke za leto 2013 v letu 2014 pričakujemo podobno izposojo. Predvidevamo, da si 
bodo naši uporabniki izposodili okrog 4.750.000 enot gradiva, kar pomeni 0,3% rast glede na 
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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 vsaj 55 enot gradiva. Ob načrtovanju izposoje gradiva velja upoštevati 
dejstvo, da uvajamo uporabniku prijazne in tudi tržno zanimive storitve. Pomemben dejavnik, 
ki je pogoj za uresničitev zastavljenih ciljev, je ustrezna povezava med izposojo e-gradiva in 
sistemom COBISS. 
 

4.2.4 Posredovanje informacij 

 
V letu 2012 smo v MKL razvili lastno aplikacijo za beleženje informacij. Aplikacija, ki smo jo 
razvili v MKL, se je v letu 2013 pokazala kot zelo uporaben model za sistematično beleženje 
opravljenih informacijskih poizvedb, ki jih do sedaj nismo beležili.  
 
V letu 2014 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 izbranih 
tednih, in sicer: 
- visoka frekvenca izposoje: 

8. teden: 17. – 23. 02. 
16. teden: 14. – 20. 04. 
50. teden: 08. – 14. 12. 

- srednja frekvenca izposoje: 
37. teden: 08. – 14. 09. 
42. teden: 13. – 19. 10. 

- nizka frekvenca izposoje: 
23. teden: 02. – 08. 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. Konec leta 2014 načrtujemo redno evalvacijo uporabe 
aplikacije. 
 
Poleg beleženja posredovanih informacij aplikacija omogoča tudi beleženje internega dela 
glede na čas opravljanja internega dela (prijava ob začetku in odjava ob zaključku internega 
dela) in vrsto internega dela (iz opisa del in nalog za bibliotekarje). Za bolj učinkovito in 
pregledno porabo delovnega časa in pregleda zasedenosti posameznih informatorjev bomo 
v letu 2014 testno uvedli stalno beleženje internega dela skozi vse leto. 
 
4.2.5 Prireditve 
 
Prireditve za odrasle  
Prireditvena dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana je namenjena spodbujanju bralne kulture in 
širjenju drugih kulturnih vsebin, ki vabijo uporabnike v knjižnico. Poleg ustaljene prireditvene 
ponudbe se bomo v letu 2014 z našo prireditveno dejavnostjo in projekti pridružili skupnim 
dogodkom vseh kulturnih ustanov in javnih zavodov mesta Ljubljane ob 2000 letnici prve 
pisne omembe Emone. Sodelovali bomo s številnimi sorodnimi ustanovami, kot so Mestni 
muzej, Narodni muzej Slovenije, FF Ljubljana, oddelek za zgodovino, umetnostno zgodovino 
in arheologijo, Zavodom za zaščito kulturne dediščine Slovenije, itd. S projekti kot je Mesto 
bere želimo predvsem spodbujati branje kvalitetnega leposlovja ter promovirati branje 
kakovostnih avtorjev. V okviru projekta Mesto bere se tokrat navezujemo na 90. obletnico 
obstoja Kinodvora ter povezavo filma in knjige v smislu promocije knjižnih predlog, po katerih 
so nastajali filmi. Hkrati želimo promovirati tudi filmsko umetnost, ki je sestavni del urbane 
kulture. 
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V želji po vsebinsko celovitejšem pristopu bomo del prireditvene ponudbe predstavili v treh 
trimesečnih vsebinskih sklopih (Emona 2000, Zdrava prehrana, Družina, nekoč, danes in 
jutri), 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, krepiti ustvarjalnost naših uporabnikov in jim 
omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa ter celovit dostop do kulturnih dogodkov in 
vsebin. Na področju razstavne dejavnosti in tudi na širšem spektru drugih kulturnih vsebin 
kot so koncerti, predavanja itd. želimo postati eden izmed pomembnih dejavnikov ponudbe 
tovrstnih kulturnih in izobraževalnih vsebin v Ljubljani. V Trubarjevi hiši literature namenjamo 
osrednjo pozornost literarnim dogodkom, ki so jedro njenega programa (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 širše regije. 
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 365 
Razstave 276 
Strokovna in poljudna predavanja 270 
Potopisna predavanja 106 
Glasbene prireditve 30 
Filmske in video projekcije 38 
Gledališke predstave 27 
Delavnice 101 
Natečaji in tekmovanja 9 
Drugo 17 
SKUPAJ 1.239 

 
Število predvidenih kulturnih prireditev za odrasle po enotah knjižnice: 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število 

prireditev 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 25 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 

Knjižnica Fužine 6 

Knjižnica Polje 1 

Knjižnica Zalog 9 

Knjižnica Otona Župančiča 76 

Knjižnica Kolodvor 1 

Knjižnica Prežihov Voranc 15 

Knjižnica Grba 10 

Knjižnica Rudnik 2 
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Knjižnica Brezovica 2 

Knjižnica Podpeč 1 

Knjižnica Frana Levstika 8 

Knjižnica Horjul 10 

Knjižnica Ig 11 

Knjižnica Škofljica 9 

Knjižnica Šiška 9 

Knjižnica Gameljne 1 

Knjižnica Šentvid 1 

Knjižnica Vodice 1 

Slovanska knjižnica 5 

Trubarjeva hiša literature 155 

Pionirska - CMKK 1 

Projekti 3 

SKUPAJ 365 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 18 

Knjižnica Črnuče 6 

Knjižnica dr. France Škerl 6 

Knjižnica Glinškova ploščad 8 

Knjižnica Savsko naselje 2 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8 

Knjižnica Fužine 9 

Knjižnica Jarše 6 

Knjižnica Polje 4 

Knjižnica Zadvor 2 

Knjižnica Zalog 4 

Knjižnica Otona Župančiča 66 

Knjižnica Kolodvor 8 

Knjižnica Poljane 7 

Knjižnica Prežihov Voranc 12 

Knjižnica Rudnik 10 

Knjižnica Podpeč 1 

Knjižnica Frana Levstika 8 

Knjižnica Ig 15 

Knjižnica Škofljica 10 

Knjižnica Šiška 20 

Knjižnica Gameljne 2 

Knjižnica Šentvid 10 

Slovanska knjižnica 9 

Borza znanja 12 

Trubarjeva hiša literature 8 

Potujoča knjižnica 1 

Projekti 4 

SKUPAJ 276 

Strokovna in poljudna Knjižnica Bežigrad 26 
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predavanja Knjižnica Jožeta Mazovca 6 

Knjižnica Fužine 10 

Knjižnica Jarše 3 

Knjižnica Polje 2 

Knjižnica Zadvor 1 

Knjižnica Zalog 1 

Knjižnica Otona Župančiča 58 

Knjižnica Kolodvor 1 

Knjižnica Prežihov Voranc 8 

Knjižnica Grba 4 

Knjižnica Rudnik 5 

Knjižnica Brezovica 2 

Knjižnica Podpeč 2 

Knjižnica Frana Levstika 1 

Knjižnica Horjul 1 

Knjižnica Ig 4 

Knjižnica Škofljica 6 

Knjižnica Šiška 29 

Knjižnica Gameljne 1 

Knjižnica Šentvid 4 

Knjižnica Vodice 1 

Slovanska knjižnica 10 

Borza znanja 11 

Trubarjeva hiša literature 65 

Projekti 8 

SKUPAJ 270 

Potopisna predavanja 

Knjižnica Bežigrad 8 

Knjižnica Črnuče 1 

Knjižnica dr. France Škerl 8 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 

Knjižnica Fužine 4 

Knjižnica Jarše 1 

Knjižnica Polje 1 

Knjižnica Zadvor 1 

Knjižnica Zalog 4 

Knjižnica Otona Župančiča 9 

Knjižnica Prežihov Voranc 7 

Knjižnica Grba 4 

Knjižnica Rudnik 8 

Knjižnica Brezovica 3 

Knjižnica Podpeč 1 

Knjižnica Dobrova 3 

Knjižnica Frana Levstika 2 

Knjižnica Horjul 5 

Knjižnica Ig 4 
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Knjižnica Škofljica 2 

Knjižnica Šiška 8 

Knjižnica Gameljne 6 

Knjižnica Šentvid 4 

Knjižnica Vodice 4 

Projekti 2 

SKUPAJ 106 

Glasbene prireditve 

Knjižnica Bežigrad 2 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 

Knjižnica Otona Župančiča 7 

Knjižnica Kolodvor 2 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 

Knjižnica Šiška 4 

Trubarjeva hiša literature 10 

Projekti 2 

SKUPAJ 30 

Filmske in video projekcije 

Knjižnica Bežigrad 2 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 

Knjižnica Jarše 2 

Knjižnica Otona Župančiča 4 

Knjižnica Šiška 2 

Slovanska knjižnica 7 

Borza znanja 1 

Trubarjeva hiša literature 10 

Potujoča knjižnica 3 

Projekti 6 

SKUPAJ 38 

Gledališke predstave 

Knjižnica Bežigrad 2 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 

Knjižnica Otona Župančiča 4 

Knjižnica Ig 1 

Knjižnica Šiška 1 
Trubarjeva hiša literature 18 

SKUPAJ 27 

Delavnice 

Knjižnica Bežigrad 9 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 

Knjižnica Fužine 4 

Knjižnica Jarše 5 

Knjižnica Zadvor 1 

Knjižnica Zalog 1 

Knjižnica Dobrova 5 

Knjižnica Frana Levstika 1 

Knjižnica Ig 4 

Knjižnica Šiška 5 

Knjižnica Šentvid 1 



34 
 

Borza znanja 60 

Projekti 2 

SKUPAJ 101 

Natečaji in tekmovanja 
Knjižnica Otona Župančiča 1 

Trubarjeva hiša literature 8 

SKUPAJ 9 

Drugo 
Knjižnica Bežigrad 7 

Trubarjeva hiša literature 10 

SKUPAJ 17 
 

Prireditve za otroke 

Posebno pozornost namenjamo 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 mreži knjižnic MKL deležni številnih dejavnosti, kot so ure pravljic, bralne 
ure, razstave, literarni dogodki, gledališke, lutkovne in glasbene 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 16 
Razstave 56 
Ure pravljic, bralne ure 706 
Predstave 25 
Ustvarjalne delavnice 97 
Uganke, kvizi 125 
SKUPAJ 1025 

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

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 1 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Otona Župančiča 5 
Knjižnica Šiška 4 
Pionirska – CMMK  1 
Projekti  1 

SKUPAJ 16 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 8 
Knjižnica dr. France Škerl 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Fužine 1 
Knjižnica Jarše 4 
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Knjižnica Polje 2 
Knjižnica Zadvor 3 
Knjižnica Zalog 2 
Knjižnica Otona Župančiča 6 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Rudnik 10 
Knjižnica Frana Levstika 5 
Knjižnica Ig 1 
Knjižnica Škofljica 6 
Pionirska – CMMK 1 

SKUPAJ 56 

Ure pravljic, bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 33 
Knjižnica Črnuče 33 
Knjižnica dr. France Škerl 32 
Knjižnica Glinškova ploščad 32 
Knjižnica Savsko naselje 12 
Knjižnica Jožeta Mazovca 60 
Knjižnica Fužine 46 
Knjižnica Jarše 40 
Knjižnica Polje 60 
Knjižnica Zadvor 19 
Knjižnica Zalog 45 
Knjižnica Otona Župančiča 37 
Knjižnica Prežihov Voranc 47 
Knjižnica Grba 7 
Knjižnica Rudnik 24 
Knjižnica Brezovica 7 
Knjižnica Podpeč 8 
Knjižnica Dobrova 7 
Knjižnica Frana Levstika 7 
Knjižnica Horjul 7 
Knjižnica Ig 15 
Knjižnica Škofljica 31 
Knjižnica Šiška 35 
Knjižnica Gameljne 25 
Knjižnica Šentvid 11 
Knjižnica Vodice 20 
Potujoča knjižnica 6 

SKUPAJ 706 

Predstave (lutkovne, 
gledališke, glasbene ipd.) 

Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica dr. France Škerl 1 
Knjižnica Glinškova ploščad 1 
Knjižnica Savsko naselje 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2 
Knjižnica Fužine 1 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Zalog 1 
Knjižnica Otona Župančiča 2 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Grba 1 
Knjižnica Rudnik 1 
Knjižnica Brezovica 1 
Knjižnica Podpeč 1 
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Knjižnica Horjul 1 
Knjižnica Ig 1 
Knjižnica Škofljica 1 
Knjižnica Šiška 2 
Knjižnica Gameljne 1 
Knjižnica Šentvid 1 

SKUPAJ 25 

Ustvarjalne delavnice 

Knjižnica Bežigrad 5 
Knjižnica Črnuče 1 
Knjižnica dr. France Škerl 14 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2 
Knjižnica Fužine 2 
Knjižnica Jarše 2 
Knjižnica Polje 2 
Knjižnica Zadvor 2 
Knjižnica Zalog 4 
Knjižnica Otona Župančiča 9 
Knjižnica Prežihov Voranc 6 
Knjižnica Grba 6 
Knjižnica Rudnik 4 
Knjižnica Brezovica 4 
Knjižnica Podpeč 5 
Knjižnica Frana Levstika 2 
Knjižnica Horjul 4 
Knjižnica Ig 5 
Knjižnica Škofljica 3 
Knjižnica Šiška 11 
Potujoča knjižnica 4 

SKUPAJ 97 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 17 
Knjižnica Črnuče 6 
Knjižnica dr. France Škerl 6 
Knjižnica Glinškova ploščad 6 
Knjižnica Savsko naselje 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2 
Knjižnica Fužine 8 
Knjižnica Jarše 6 
Knjižnica Polje 4 
Knjižnica Zalog 3 
Knjižnica Otona Župančiča 7 
Knjižnica Prežihov Voranc 4 
Knjižnica Rudnik 9 
Knjižnica Brezovica 4 
Knjižnica Frana Levstika 7 
Knjižnica Horjul 4 
Knjižnica Ig 5 
Knjižnica Škofljica 10 
Knjižnica Šiška 8 
Knjižnica Gameljne 6 
Projekti  1 

SKUPAJ 125 
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4.3 Dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana 

 
Pripravili in izvedli bomo številne dejavnosti za različne ciljne skupine. Ker je vsaka knjižnica 
v svojem dolgoletnem delovanju razvila določene dejavnosti, se trudimo ohranjati tradicijo 
knjižnic in jih izpostavljamo posebej.  
 
Najprej pa se predstavljamo s storitvami, dejavnostmi in projekti, ki bodo v letu 2014 
namenjeni obiskovalcem vseh naših knjižnic. 
 
Redno delo z zbirkami 
- Pripravljali bomo manjše razstave knjižnega in neknjižnega gradiva: ob posebnih 

priložnostih, v sklopu naših projektov, tematskih sklopov in literarnih ter drugih 
nacionalnih oziroma svetovnih dogodkov in na ta način aktivirali naše zbirke. 

- Ob priložnostnih razstavah bomo pripravili številne priporočilne bralne sezname gradiva 
za vse ciljne skupine. 

- Sistematično bomo pregledovali celotno gradivo, izločali poškodovano in zastarelo 
gradivo ter ga pripravili za odpis. 

- Ažurirali bomo naročila serijskih publikacij glede na ponudbo in povpraševanje. 
- Zbirke bomo dopolnjevali z darovi bralcev, nekatero gradivo bomo pripravili za antikvarno 

prodajo, drugo pa za darove bolnišnicam, zamejskim knjižnicam in našim obiskovalcem. 
- Pripravili bomo okoli 2.500 paketov »Skriti zakladi - Maček v žaklju«, v vsakem paketu 

bodo »skrite« 4 knjige za kvalitetno poletno branje. Paketi knjig bodo na voljo za vse 
starostne skupine. 

- V letu 2013 smo celotno gradivo za otroke preopremili po zgledu nove postavitve »Bralne 
perspektive«, v letu 2014 pa je na vrsti ostalo gradivo, ki je bilo nabavljeno in obdelano 
pred združitvijo knjižnic. Na ta način bo predvidoma celotno gradivo v vseh knjižnicah 
pripravljeno za možnost vračila v katerikoli naši knjižnici. Takšnega gradiva je okoli 
700.000 enot, kar pomeni skoraj tretjino celotne zbirke. 

- Določene knjige bomo opremili s priložnostnimi nalepkami za novo sezono projektov: 
»Mesto Bere«, »Zlate hruške« in »Ciciuhec« – beremo z malčki ter s tem omogočili 
boljšo prepoznavnost naših projektov in lažjo najdljivost iskanega gradiva. 

- Za promocijo kvalitetnih knjig, glasbe, filmov in igrač bomo nadgrajevali e-katalog 
»Priporočamo« na naši domači spletni strani, mesečno bomo priporočili okoli 70 enot 
knjižnega in neknjižnega gradiva za vse ciljne skupine. 

- Z bralnimi predlogi znanih Slovencev »Znani BEREjo in priPOROČAjo« bomo opozarjali 
na spregledano in zanimivo literaturo. 

- Ponudili bomo gradivo dveh izbranih knjižnic za dostavo in prevzem na domu ali v službi 
v okviru projekta »Halo knjiga«. 

- V večjih knjižnicah imamo organizirano stalno antikvarno prodajo odpisanega ali 
podarjenega gradiva po simboličnih cenah. 

- Odpisano gradivo bomo tudi podarjali našim obiskovalcem ob priložnostnih dnevih. 
 

Dejavnosti za odrasle 
- Z željo po kvalitetnejši in usklajeni ponudbi prireditev in izobraževanj nadaljujemo s 

tematskimi trimesečnimi ciklusi. Dejavnosti, ki se bodo odvijale v večini naših knjižnic, 
bodo v znamenju Emone 2000, ekološke pridelave hrane in družin. 

- »Mesto bere«, projekt za spodbujanje branja med odraslimi s priloženim seznamom in 
nagradami za sodelujoče ter zaključno prireditvijo na Stritarjevi ulici. V tretji sezoni  
2013/14 bo potekal v povezavi knjige in filma. 

- Pripravljali bomo stalne knjižne razstave na oddelkih z leposlovjem ter na oddelkih s 
strokovnim gradivom, ki opozarjajo na aktualne dogodke, svetovne dneve, obletnice ipd. 
ter redne knjižne razstave nominiranih in nagrajenih del za slovenske literarne nagrade 
(Kresnik, Rožančeva nagrada, Dnevnikova fabula, Veronika  idr.). 

- Organizirali bomo tradicionalne literarne večere s predstavitvami avtorjev in knjig, 
potopisna predavanja z delnim poudarkom na Sloveniji, strokovna in poljudna 
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predavanja z različnimi vsebinami, likovne razstave slovenskih slikarjev in ilustratorjev, 
domoznanske in fotografske razstave in razstave stripov. 

- Na področju izobraževanj za odrasle bomo dali poseben poudarek informacijskemu 
opismenjevanju, pripravili bomo tečaje in delavnice tujih jezikov in znakovnega jezika. 

- V Točkah vseživljenjskega učenja bomo poskrbeli za učenje z mentorjem ali za 
samostojno učenje. 

- Strokovna vodenja v slovenskem in angleškem jeziku po naših večjih knjižnicah bodo 
organizirana za različne skupine odraslih obiskovalcev (študentje bibliotekarstva, tuji 
študentje na izmenjavi, skupine z Zavoda za zaposlovanje, mednarodni obiski, dijaki, 
upokojenci in knjižničarji). 

- Tradicionalni »Dan Mestne knjižnice Ljubljana« in zaključna prireditev projekta »Mesto 
bere« se bo odvil junija 2014 na Stritarjevi ulici v Ljubljani. 

- Prireditve ob pomembnih dogodkih v letu 2014 bomo obeležili v vseh knjižnicah: 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) in 
Ta veseli dan kulture (3. december). 

- Za obiskovalce in za zainteresirano strokovno javnost bomo spomladi pripravili 
posvetovanje na temo kvalitetnega branja za odrasle in vloge vseh akterjev pri 
prepoznavanju kakovostne književnosti. 

- Poudarki v letu 2014: spodbujanje različnih oblik pismenosti (vizualna, gibalna, medijska 
in zdravstvena pismenost), aktivnosti za celo družino ter spodbujanje naravoslovnih 
vsebin. 

- Sodelovali in predstavljali bomo svoje dejavnosti na Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje v Cankarjevem domu, Kulturnem bazarju, Knjižnem sejmu, Študentski areni, 
sejmu Narava in zdravje, na Festivalu Bobri in Luninem festivalu. 

- Sodelovali bomo na prireditvah številnih ljubljanskih Četrtnih skupnosti ter predstavljali 
lokalne knjižnice in skupne storitve. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Tudi otroške dejavnosti bomo prilagodili temam trimesečnih ciklusov. Dejavnosti bodo 

povezane s praznovanjem Emone 2000, ekološko pridelavo hrane in družinami. 
- Za otroke in starše bomo pripravljali redne knjižne razstave o različnih temah, dogodkih, 

praznikih in letnih časih ter opozarjali na nominirana in nagrajenih dela za slovenske 
literarne nagrade (Večernica, Nagrada Kristine Brenkove, Zlate hruške idr.). 

- Sprejemali  in vodili bomo številne obiske skupin VVZ, OŠ in SŠ ter zavodov (Zavod za 
gluhe in naglušne, Zavod Janez Levec, Produkcijska šola Jarše idr.) ter otrokom in 
mladim predstavili knjižnice in knjižničarsko delo. 

- Ciciuhec – beremo z malčki in otroki je projekt spodbujanja družinskega branja s 
predšolskimi otroki v sodelovanju z ljubljanskimi vrtci, ki ga bomo izvajali v vseh naših 
knjižnicah (pričakujemo okoli 6.200 otrok). 

- Poletavci – poletni bralci je regionalni projekt spodbujanja bralnih navad med 
osnovnošolskimi otroki med poletnimi počitnicami, z nagradami in zaključno prireditvijo v 
mestnem parku (pričakujemo okoli 1000 otrok). 

- V sodelovanju z Mariborsko knjižnico bomo začeli s pripravo koncepta bralnega projekta 
za mlade s poudarkom na branju pri fantih. 

- Na spletni strani bomo poskrbeli za zanimive vsebine za otroke: listanje in poslušanje 
pravljic, spletne nagradne uganke, video vsebine, promovirali bomo našo zbirko igrač in 
lastnih izdelkov in opozarjali bomo starše na posebne vsebine in varnost na spletu. 

- Poživili bomo dolgoletni projekt »Robinzonjada v informacijski družbi«, na spletu bo v 
prenovljeni obliki dostopen mladim radovednežem. 

- Z različnimi celoletnimi akcijami bomo opozarjali na Igroteko, zbirko igrač, ki bo v letu 
2014 praznovala 25 letnico. 

- V izbranih knjižnicah bodo enkrat mesečno potekale poljudnoznanstvene delavnice v 
angleščini »English Mind Lab«, kjer otroci spoznavajo angleški jezik na privlačen način 
skozi igro, ustvarjanje in druženje. Za mlajše otroke, ki še ne razumejo angleščine, pa 
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bomo pripravili interaktivne pravljično ustvarjalno gibalne dogodivščine v angleškem 
jeziku »Dream in English«.  

- Tedenske ali mesečne ure pravljic v slovenskem jeziku, ure pravljic v tujih jezikih 
(angleškem, italijanskem, španskem) bomo pripravljali in sami izvajali v številnih 
knjižnicah. 

- Priložnostne knjižne razstave na oddelkih za otroke in mladostnike bodo opozarjale na 
obletnice, praznike, letne čase, kvalitetne knjige in druge teme. 

- Knjižne uganke z nagradami bodo na voljo za reševanje na oddelkih za otroke in 
mladostnike ter na domači spletni strani. 

- Povabili bomo lutkovna gledališča, poskrbeli za ustvarjalne in poučne delavnice med 
letom in še posebej med šolskimi počitnicami za osnovnošolce, organizirali bomo 
računalniške tečaje in priljubljene matematične delavnice v sodelovanju z Zavodom za 
popularizacijo matematike Mathema. 

- Izvajali in promovirali bomo nacionalne projekte: Mega kviz, Rastem s knjigo za 
sedmošolce in Rastem s knjigo za dijake prvih letnikov srednjih šol in zavodov. 

- Sodelovali bomo na ljubljanskem Festivalu Bobri z lastno produkcijo za skupine VVZ in 
OŠ, v letu 2014 bodo Bobri odpirali temo filma. 

- Sodelovali bomo na Luninem festivalu v parku Tivoli s predstavitvijo dejavnosti in 
Potujoče knjižnice. 

- Vključeni bomo še naprej v Unicefov projekt Varne točke. 
 

4.3.1 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Knjižnica Bežigrad 
Redno delo z zbirkami 
- Bralce in zaposlene bomo seznanjali z naborom serijskih publikacij, dostopnih v knjižnici 

in na daljavo – e-publikacije. 
- Darovano zbirko dr. Franceta Škerla bomo prestavili v Slovansko knjižnico, kjer bo 

urejena kot del domoznanske zbirke. 
- Knjižničarji bomo na internih sestankih redno predstavljali in se informirali o novem 

knjižničnem gradivu. 
- V Knjižnici Savsko naselje bomo izvedli inventuro knjižničnega gradiva. 
- V vezavo bomo predvidoma dali 400 knjig. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Literarni pogovori: »Knjižna doživetja« v sodelovanju z univ. dipl. psih. Tanjo Grunfeld 

(načrtujemo osem literarnih pogovornih srečanj). 
- Načrtujemo Cikel literarnih pogovorov z maturanti, kot pripravo na maturitetni esej 2014. 
- Praznovali bomo 100. obletnico rojstva Frana Milčinskega Ježka. 
- Bralcem bomo ponudili več izobraževalnih delavnic. 
- Knjižne in likovne razstave: 

o v razstavnem prostoru pripravimo letno šest večjih razstav, 
o razstave na stopnišču knjižnice so namenjene razstavam fotografij, slik in drugih 

vizualnih podob, 
o razstave v pritličju knjižnice so namenjene oddelku leposlovja. 

- V Knjižnici Glinškova ploščad bomo pripravili dve razstavi slovenskih ilustratorjev. 
- V Knjižnici dr. F. Škerla bomo organizirali šest celoletnih tečajev tujih jezikov. 

Izobraževalna dejavnost se bo v knjižnici še razširila s prenovljeno učilnico. 
- Uporabnike bomo na mesečnih delavnicah seznanjali z uporabo Cobiss, mCobiss, Moje 

knjižnice in Biblosa. 
- Sodelovali bomo na prireditvah Četrtnih skupnosti (Črnuče, Posavje, Bežigrad, Savsko 

naselje) in knjižnico predstavljali v lokalnem okolju. 
- Poleti 2014 bomo odprli obnovljeno knjižnico Savsko naselje in priredili otvoritveno 

praznovanje. 
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- Knjižnica dr. Franceta Škerla praznuje 25 let delovanja Igroteke. Igre in igrače iz zbirke 
bomo predstavljali v drugih knjižnicah MKL, na prireditvah MKL in na prireditvah 
lokalnega okolja. 

- Kolekcije knjig pripravljamo za dom upokojencev Bežigrad. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Med vsemi šolskimi počitnicami v letu 2014 bodo potekale ustvarjalne in izobraževalne 

delavnice ter tečaji, enodnevne ustvarjalne dejavnosti pa ob različnih priložnostih: pust, 
teden otroka, praznični december ipd. 

- Literarni kviz »Miškova uganka« je nagradna uganka za mlade reševalce, ki jo 
pripravljamo vsak drugi mesec, najmlajšim pripravljamo »Malo likovno uganko«. 

- 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. 
- Zbirko Kristine Brenkove bomo predstavljali našim obiskovalcem, ter v sklopu 

rednega bibliopedagoškega dela. 
- Poleg računalniških tečajev bomo pripravili tudi jezikovne tečaje za otroke. 
- Zbirko Igroteke vsako leto predstavljamo dijakom Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije 

Ljubljana. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami 
- V letu 2014 bomo še posebej skrbeli za promocijo starejšega leposlovja v okviru projekta 

»Nov sijaj starih knjig« ter promovirali strokovno gradivo na temo projektov »Ta igrivi 
svet« in »Iz malega raste veliko«. 

- Pregledovali bomo knjižne darove in z njimi dopolnjevali ponudbo antikvarne prodaje 
gradiva v Knjižnici Jožeta Mazovca. 

- Promovirali bomo zbirke poezije. 
- Organizirali bomo izmenjavo otroških knjig ob dnevu knjige. 
- Pripravili bomo kolekcijo za promocijo kvalitetnega starejšega leposlovja za Knjižnico 

Zadvor. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Z novo dejavnostjo »Nemški bralni krog« bomo v Knjižnici Polje popestrili ponudbo 

jezikovnih izobraževanj; dejavnost je namenjena odraslim bralcem nemškega leposlovja 
kot pogovor o prebranem v nemškem jeziku. 

- V letu, ki ga je OZN opredelila kot leto mednarodno leto kmečke družine in družinskega 
kmetovanja, bomo organizirali izobraževanja in delavnice na temo vrtnarstva, 
samooskrbe in preživetja v naravi v vseh krajevnih knjižnicah. 

- Dolgoletne uporabnike bomo povabili k pripravi knjižnih razstav pod skupnim naslovom 
»Nostalgija«, preko katerih bodo priporočali starejše leposlovje starejšim uporabnikom 
knjižnice. 

- Organizirali bomo okroglo mizo za prebivalce Zaloga ob pripravi idejnega načrta za 
selitev Knjižnice Zalog v nove prostore. 

- Promovirali bomo igro kot element kakovostnega preživljanja prostega časa za vse 
generacije, posebej bomo strokovno gradivo o igrah ponudili staršem in vzgojiteljem. 

- V Knjižnici Fužine bo uporabnikom na voljo nov prostor za študij. 
- V Info točki Borze dela v Knjižnici Fužine bomo izvajali delavnice na temo iskanja 

zaposlitve ter uporabnikom individualno svetovali pri iskanju po e-virih. 
- Organizirali bomo delavnice informacijskega opismenjevanja v Knjižnici Jožeta Mazovca, 

Knjižnici Polje in Knjižnici Fužine. 
- Dvakrat mesečno bomo v Knjižnici Jožeta Mazovca uporabnikom omogočili šahiranje 

pod strokovnim vodstvom. 
- S sodelovanjem v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja bomo nudili informacije 

širšemu krogu uporabnikov preko spleta. 



41 
 

- V Knjižnici Zalog se bo mesečno srečevala bralna skupina. 
- Poleti bomo povabili uporabnike v Knjižnico na prostem v Jaršah. 
- V vseh knjižnicah bomo organizirali ustvarjalne delavnice za odrasle. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Redne pravljične ure ter obiske otrok iz vrtcev bomo popestrili z igro v vseh naših 

knjižnicah; kjer je prostorsko mogoče, pa tudi z igro na prostem. 
- Organizirali bomo izmenjavo igrač in iger v vseh krajevnih knjižnicah. 
- Ob začetku in zaključku ur pravljic ter ob kulturnem prazniku bomo otroke povabili na 

gledališko ali lutkovno predstavo. 
- V poletnem času bomo pravljice pripovedovali v Labirintu umetnosti na Fužinah. 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca bomo organizirali počitniške šahovske delavnice. 
- V Knjižnici Polje bodo potekali pogovori v nemškem jeziku za učence izbirnega 

predmeta nemščina na OŠ Polje; v okviru dejavnosti Nemščina za mladostnike bodo 
nadgrajevali svoje znanje. 

- Ustvarjalne delavnice bodo potekale v vseh naših krajevnih knjižnicah. 
- V letu 2013 vzpostavljeno sodelovanje z Zavodom Janeza Levca v Jaršah bomo 

nadaljevali preko mesečnih obiskov sodelavke, ki bo otrokom s posebnimi potrebami 
preko pravljic in zgodb približala zlasti tematiko iger, vrtnarjenja in skrbi za naravo. 

- Skupine otrok iz vrtcev in šol bodo pripravile likovne razstave v vseh krajevnih 
knjižnicah, eden od motivov bo tudi 2000 let Emone. 

- V vseh knjižnicah bomo pripravili knjižne uganke. 
- V Knjižnici Jarše bo potekala filmska šola za predšolske otroke in mladostnike. 
- V Knjižnici Zalog bomo organizirali delavnico za mladostnike iz ČMC Zalog ob pripravi 

ob pripravi idejnega načrta za selitev Knjižnice Zalog v nove prostore; povabili jih bomo, 
da prispevajo nove ideje za prostorsko in programsko načrtovanje knjižnice. 

- V Knjižnici Zadvor bomo ob kulturnem prazniku pripravili Maraton poezije in k udeležbi 
posebej povabili predšolske in šolske otroke. 

 
Knjižnica Otona Župančiča 
Redno delo z zbirkami 
- Pripravili bomo deset spominskih razstav na leposlovnem oddelku in redne mesečne 

razstave najljubših knjig naših knjižničarjev. 
- Sprejemali bomo darove gradiva od uporabnikov, okrog 5.000 letno. 
- Izvajali bomo antikvarno prodajo knjižnega in neknjižnega gradiva. 
- Promovirali bomo branje s pomočjo rednih anotacij o knjigah in z dvema tematskima 

zgibankama. 
- Uporabnikom bomo trikrat letno podarjali slabše ohranjeno odpisano gradivo. 
- Načrtujemo dokončanje opremljanja zbirke »Planinskega kotička« s plezalno opremo in 

knjigami ter večer z znanim alpinistom. 
- Načrtujemo postopno povečanje knjižnične zbirke in dodajanje nekaterih strokovnih 

skupin v Knjižnici Nove Poljane ter uvajanje in promocija posebne zbirke DVD-jev.  
 
Dejavnosti za odrasle   
- Promovirali bomo »Zdravstveni kotiček« s predavanji o različnih temah in s svetovanjem 

uporabnikom za ohranjanje njihovega zdravja, tudi s pomočjo zdravstvenih virov preko 
svetovnega spleta, s promocijami tematskih knjig, s sodelovanjem Medicinske fakultete, 
Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana in Centrom za socialno medicino ter z društvi 
pacientov in skupinami za samopomoč. 

- »Berem, torej mislim« je bralna skupina, organizirali bomo deset srečanj z različnimi 
tematikami,. 

- Angleški bralno-debatni krožek se bo odvijal enkrat mesečno in je namenjen dijakom in 
študentom, ki jih zanima spoznavanje literarnih del in angleški jezik. 

- Izvedli bomo vodene obiske knjižnice v angleščini in slovenščini. 
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- Nadaljevali bomo s ciklom predavanj »V KOŽI besede«, ki bo v letu 2014 praznoval peto 
obletnico izvajanj. 

- Pripravili bomo vrsto filozofskih predavanj in predavanj na temo glasbe »Misliti glasbo«. 
- Za domoznanski portal KAMRA bomo v okviru projekta Emona 2000 pripravili članek 

»Ljubljanica – rimska plovna pot«. 
- Izvedli bomo fotografski natečaj »Zgodbe iz kina« ob praznovanju Leta Kino v 

Kinodovoru. 
- Postavili bomo razstavo ob Mednarodnem letu kmečke družine in družinskega 

kmetovanja. 
- Načrtujemo pet razstav popotniških fotografij »Kam pa kam?«. 
- Nadaljevali bomo s pripravo razstav v sodelovanju s Tehničnim muzejem Slovenije. 
- Razvijali bomo dejavnost v sklopu tematskega kotička Samostojni popotnik. 
- Uvedli bomo »Ploščo tedna«, podprto s priporočilno recenzijo. 
- Pripravili bomo elaborat o »Javni glasbeni šoli« in možnosti izposoje glasbenih 

inštrumentov ter poučevanja osnov glasbe, ki bi vključevala že obstoječo zbirko notnega 
gradiva in obogatila ponudbo. 

- načrtujemo izdelavo elaborata za razvoj založniške dejavnosti (možnost izdaje glasbenih 
CD/DVD mladih ustvarjalcev, ki bodo nastopali/snemali v prostorih mediateke KOŽ), 

- Pripravili bomo dvanajst koncertov različnih glasbenih zvrsti. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- »Tresenje Zlatih hrušk« je bibliopedagoška oblika pogovora o najboljših mladinskih   
- knjigah, prejemnicah znaka kakovosti Zlata hruška. 
- Župančičev gaj je bibliopedagoška vzgoja za skupine s programi, ki vključujejo enega ali 

več ponujenih sklopov: animirani film »Knjiga te čaka. Poišči jo!«, pesnik in Ljubljančan 
Oton Župančič za otroke, knjižničarka in pesnica Saša Vegri za otroke, pisateljica Astrid 
Lindgren. 

- Za skupine otrok bomo pripravili »Literarne sprehode po Ljubljani« in na njih predstavili 
izbrana poglavja iz literarne in kulturne zgodovine na izbrani poti po Stari Ljubljani. 

- Pripravili bomo polet s Kosovirjevo žlico za skupine predšolskih otrok in šolskih otrok, 
Kosovirjevi žlici bodo postopoma dodane nove vsebine. 

- Organizirali bomo igranje družabne igre Potovanje deklice Delfine, ki smo jo izdali v 
knjižnici. 

- Nadaljevali bomo s šahovskimi tečaji za začetnike. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 
- Načrtujemo intenzivnejšo promocijo knjižnih novosti in kakovostnega leposlovja. Ob 

pridobitvi ustrezne opreme bomo uredili primerne kotičke za predstavljanje novosti, 
najbolj branih knjig in poletnega branja. 

- Izvajali bomo antikvarno prodajo gradiva. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Izvajali bomo aktivnosti povezane s projekti: »Zlato sonce za vse?« in  »Knjižnica, moj 

azil«. 
- Nadaljevali bomo z bralnimi srečanji »Očarljivo skupinsko branje« za promocijo 

celostnega branja in obravnavanja besedil. V letu 2014 se bomo osredotočili na 
biografije znanih osebnosti. 

- Načrtujemo izvedbo srečanj  v okviru projekta »Vam teče jezik - pripovedovanje zgodb 
za odrasle«. 

- Vsak mesec bodo v Knjižnici Frana Levstika potekali »Četrtkovi večeri«, literarni večeri z 
gosti in potopisnimi predstavitvami, ki jih vodi Mihaela Andromako Rihar. 

- Nadaljevali bomo s »Knjižnim klubom« s Sonjo Pirman, ki potekajo v knjižnicah Škofljica 
in Grba. 



43 
 

- Stalna dejavnost za odrasle v Knjižnici Ig bodo »Govekarjevi večeri«, ki potekajo v 
sodelovanju z Društvom Fran Govekar Ig, na katerih mesečno gostimo literarne 
ustvarjalce, vsak mesec pa odpremo tudi fotografsko ali slikarsko razstavo. 

- Knjižnica Horjul bo še naprej enkrat mesečno izvajala bralne urice v domu starejših 
občanov. 

- V knjižnicah Vič, Škofljica, Ig in Frana Levstika bomo organizirali pestro ponudbo likovnih 
in fotografskih razstav.  

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Poudarek bo na spodbujanju branja otrok v različnih starostnih obdobjih, v ta namen 

bomo sodelovali z vrtci in vzgojiteljicami in organizirali obiske. 
- Ure pravljic in igre: dejavnost, ki se že izvaja, je namenjena malčkom, starim od dveh let 

naprej, na katerih se igrajo s knjigo, poslušajo uganke, pesmice in izštevanke. 
- Leta 2014 bo minilo 100 let od rojstva Franeta Milčinskega - Ježka, zato bo dejavnost 

»Dajmo jim vetra« potekala v znamenju Zvezdice Zaspanke. Gre za multidisciplinarno 
dejavnost, ki razvija likovno in besedno ustvarjalnost pri otrocih.  

- Kviz »Robinzonijada v informacijski džungli« bomo vsebinsko in grafično prenovili, v 
prihodnje bo delovala kot spletna aplikacija na domači strani knjižnice. Še naprej bo 
namenjen spoznavanju knjižnic in knjižničnega gradiva ter koristnih spletnih povezav. 

- »Knjižnični prostor - prostor bralnih zakladov in harmoničnega sobivanja več generacij« 
je dolgoročni program dejavnosti za otroke in mladino v Knjižnici Prežihov Voranc, ki ga 
bomo uvajali in izvajali postopoma. Zagotoviti želimo preglednost in dostopnost gradiva 
ter prostore za branje za vse starostne skupine, 

- Pravljična joga je posebna ura pravljic, ki se enkrat mesečno izvaja v Knjižnici Ig, na njen 
pa bodo otroci s poslušanjem pravljic naredili prve korake v svet joge.   

 
Knjižnica Šiška 
Redno delo z zbirkami 
- Bralce in zaposlene bomo seznanjali z naborom serijskih publikacij, dostopnih v knjižnici 

in na daljavo. 
- Knjižničarji bodo v letu 2014 sodelavcem na internih sestankih redno predstavljali novo 

knjižnično gradivo. 
- v Knjižnici Šentvid bomo ob prenovi prostorov uvedli RFID sistem za identifikacijo in 

zaščito gradiva in ga temu primerno opremili.  
 
Dejavnosti za odrasle 
- Nadaljevali bomo s strokovnimi predavanji, ki se ukvarjajo z aktualnimi temami iz 

naravoslovja, humanistike, družboslovja in mejnih znanosti. Poudarek bo na tematskih 
sklopih MKL in tematiki povezani z  okoljskimi in kulturnimi temami.  

- Organizirali bomo večjo glasbeno prireditev ob novem letu.  
- Organizirali bomo glasbene prireditve, ki bodo vsebovale didaktične elemente. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- V sodelovanju z Društvom Tačke  bomo nadaljevali z dejavnostjo »Beremo s Tačkami«, 

kjer otroke obiščejo živi kužki, ki radi poslušajo pravljice in razne pasje zgodbice. To 
otroke motivira in tako z vso zavzetostjo in veseljem prebirajo kužkom zanimive 
zgodbice. Program se odvija s šolanimi terapevtskimi psi, ki so pod stalno veterinarsko 
kontrolo. 

- Za vse ljubitelje psov enkrat mesečno prirejamo »Kinološke urice«, kjer otroke 
seznanjamo s kinologijo in kinološko kulturo: izbira primerne pasme, različni vedenjski 
vzorci v odnosu človek - otrok – pes ter vabimo k prebiranju literature iz našega 
kinološkega kotička.  

-  »Meni se dogaja« so pogovori za mlade in novost v ponudbi mladinskih prireditev. Da bi 
pritegnili tudi mladino, bomo organizirali pogovore za mlade o  temah, ki so mladim blizu. 
Srečanja bo vodila zunanja sodelavka. 
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- »Kako si sam poiščem knjigo?« je računalniška delavnica na kateri se otroci seznanijo z 
osnovami kataloga Cobiss, se naučijo poiskati knjižnično gradivo in se  seznanijo s 
sistemom postavitve gradiva v knjižnici.  

 
Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- Vsakodnevno bomo spremljali in pripravljali naročila in rezervacije za obiskovalce 

Potujoče knjižnice, posredovane prek e-pošte in telefona. 
- Zbirko Potujoče knjižnice bomo ponudili v novi storitvi »Halo knjiga«. 
- Sodelovali bomo na vseh večjih prireditvah MKL in omogočili obiskovalcem in članom 

izposojo gradiva iz bibilobusa. 
 
Dejavnosti za odrasle  
- V letu 2014 praznujemo 40. letnico Potujoče knjižnice v Ljubljani, ob tej priložnosti bomo 

pripravili razstavo in praznovanje. 
- Sodelovali bomo na festivalu in strokovnem srečanju potujočih knjižnic v Ajdovščini. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Izvajali bomo redne bibliopedagoške ure v dislociranih enotah vrtcev in na terenu 

sodelovali z urami pravljic pri projektu »Ciciuhec«. 
- Za »Festival Bobri« bomo obiskali prijavljene vrtce in na Luninem festivalu pripravili 

delavnice na določeno temo.  
- »Filmobus«, ki bo v mestnem parku potekal od 26. do 28. avgusta, bo imel za osrednjo 

temo Zdrav duh v zdravem telesu.  
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in neformalna obdelava:  
- Kreiranje vsaj 2.500 novih zapisov za različne tipe gradiva, večinoma domoznanskih 

člankov. 
- Kreiranje vsaj 150 novih zapisov v normativni bazi podatkov CONOR.SI. 
- Načrtujemo vsaj 100 enot knjižnega domoznanskega gradiva, ki ga bomo nabavili po 

netržnih oz. neformalnih nabavnih poteh - gradivo, ki ga iščemo sami. 
- Zbiranje vsega domoznanskega gradiva, nastalega ob praznovanju Emona 2000, ko 

bodo znani udeleženci v projektu. Ker bo teh materialov verjetno kar veliko, lahko na tej 
podlagi kasneje organiziramo zaključeno zbirko, posvečeno »Emoni 2000«. 

Urejanje obstoječega fonda: 
- Označevanje domoznanske zbirke - vnos ustrezne oznake v zapis za staro gradivo na 

podlagi domoznanske vsebine gradiva, načrtujemo vsaj 500 enot.  
- Spremenjena dostopnost gradiva - omogočena izposoja le v čitalnico ali domov, 

načrtujemo vsaj 500 enot. 
- Načrtujemo vezavo okoli 140 enot in osnovno restavriranje poškodovanega gradiva, ki 

ga opravljamo sami, okoli 50 enot. 
Posebne zbirke 
- Repozitorij: načrtujemo pripravo seznamov za gradivo vseh knjižnic v MKL in pregled 

vsaj 2000 enot premalo izposojenega gradiva ter pričakujemo uvrstitev okoli 350 enot v 
zbirko repozitorija. 

- »Miniaturke«: načrtujemo zunanjo pomoč za vnos miniaturk v sistem Galis in tako vnesti 
vsaj 500 enot, skupaj s pripravljanjem potrebnih fotografij. 

- »Ekslibrisi in razglednice«: licenco bo pridobila še ena od sodelavk, ki bo prevzela 
obdelavo teh gradiv. Načrtujemo digitalizacijo okoli 300 razglednic na temo Ljubljane iz 
zasebne zbirke. 

- Pri delu z zapuščinami načrtujemo oblikovanje delovnega načrta za organizacijo in 
katalogizacijo zapuščinske zbirke dr. Franceta Škerla, ki bo potem služila kot metoda 
dela za podobne zapuščinske zbirke, ki jih bomo pridobili v bodoče.  
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Dejavnosti za odrasle 
Domoznanske prireditve: 
- Priprava cikla razstav »Ljubljana med nostalgijo in sanjami«. 
- Cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah«: v sodelovanju s 

filmskim oddelkom Arhiva Slovenije in podobnim oddelkom v Muzeju novejše slovenske 
zgodovine se bomo v letu 2014 posvetili starim in novim ljubljanskim mostovom in 
brvem. 

Za predstavitev obsežne zbirke miniaturnih knjig bomo pripravili razstavo. 
Predstavitev slovanske kulture: 
- Cikel ruskega filma je način, kako tradicionalno usmerjenost Slovanske knjižnice 

predstaviti na čim bolj sodoben in uporabnikom atraktiven način ter ob tem negovati 
povezave z zunanjimi partnerji (društvo RUSLO in Veleposlaništvo Ruske federacije v 
Ljubljani). Ponovno bomo k sodelovanju povabili vse slovenske splošne knjižnice kot 
pogodbene partnerje za letni cikel štirih podnaslovljenih ruskih filmov. 

- Razstava na temo slovanskih kultur; predstavljanje domače prevodne knjižne produkcije 
s tega področja in promocija branja. V sodelovanju s Forumom slovanskih kultur bomo 
predstavili knjižno zbirko Sto slovanskih romanov. 

 
»Emona 2000«: v okviru Večeri za seniorje bo izveden sklop prireditev, ki je v SLK že 
tradicionalno posvečen starejši, vendar še vedno aktivni in vedoželjni populaciji. Pripravili 
bomo cikel predavanj na temo Emone - kot sicer še vedno poljuden, vendar namenjen 
odraslim in nekoliko zahtevnejšim uporabnikom.  
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
V Slovanski knjižnici izdajamo izobraževalne brošure v okviru projekta »Kulturna dediščina 
za družine«, v letu 2014 bosta šestim do sedaj izdanim sledili dve novi brošuri. Vsebine so 
zasnovane za osnovnošolce, z namenom, da se k sodelovanju pritegnejo tudi njihove 
družine, stari starši na način medgeneracijskega sodelovanja pomagajo pri odkrivanju 
kulturne dediščine lokalnega okolja.  
 
Izvedba posameznih prireditev je v domeni posameznih mladinskih oddelkov knjižnic MKL. 
 
Pionirska - Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
Program Pionirske predvideva projekte in redne dejavnosti, ki potekajo v okviru MKL in so 
namenjeni prebivalcem Ljubljane, kot tudi projekte, ki izvirajo iz poslanstva Pionirske in po 
nameri pripadajo obči knjižnični stroki ter vsej Sloveniji in zainteresiranim v tujini.  
 
- Prepoznavnost znaka za kakovost »zlata hruška« bomo povečali z zgibanko, v kateri bo 

seznam knjig z omenjenim znakom za obdobje zadnjih petih let.  V letu 2014 bo že petič 
podelitev priznanj za izjemen založniški izdelek. Priznanja podeljujemo v treh 
kategorijah: izvirna slovenska mladinska leposlovna novost, prevedena mladinska 
leposlovna novost in izvirna slovenska mladinska poučna novost. V nakup bomo 
knjižnicam ponudili nalepke zlata hruška, s katerimi opremijo knjige, prejemnice znaka 
kakovosti »zlata hruška«. 

- »Knjigometer«, ki je dostopen na spletni strani MKL, je spremljevalna informacija 
Priročnika kakovostnih mladinskih knjig o sprotnem ocenjevanju tekoče produkcije, 
razdeljene na dve skupini: priporočeno in nepriporočeno gradivo.  

- Za praznovanje 2. aprila 2014 bomo kot vrh »Strokovnih sred« organizirali »Simpozij« in 
pripravili spremljajočo razstavo, koledar »Strokovnih sred« je v Programu dela pod točko 
5.3. 

- Za spodbujanje branja pri najmlajših bomo s pripravo gradiv za mladinsko oddajo 
Kriškraš sodelovali z RTV Slovenija. 
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- Pionirska bo koordinirala pripravo koncepta bralnega projekta za mlade, ki ga bo MKL 
pripravila v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. 

- Pionirska bo koordinirala DS za pripravo in izvedbo posveta »Knjižnica, srce mesta: 
Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic«. 

 
Center za vseživljenjsko učenje MKL 
 
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 2014 bo poudarek na naslednjih vsebinskih sklopih: 
računalniško opismenjevanje, jezikovno izobraževanje, zaposlitev in delo, zdravje, 
naravoslovno-tehnično področje ter prosti čas. Prednostna naloga v letu 2014 bo okrepitev 
medijske promocije izobraževalnih aktivnosti CVŽU. Nadaljnje konkretne vsebine, obseg 
dela in prednostne naloge CVŽU so predstavljene v poglavju 5 Izobraževanje.  
 
Borza dela (BD) 
 
Osrednja dejavnost BD v letu 2014 bo informiranje iskalcev zaposlitve v info točkah BD v 
Knjižnici Otona Župančiča in Knjižnici Fužine. Poleg tega bomo samostojno organizirali in 
izvajali različne izobraževalne delavnice za razvijanje spretnosti iskanja zaposlitve in drugih 
znanj ter gostili delavnice in predstavitve zunanjih izvajalcev.  
- V Knjižnici Otona Župančiča bomo mesečno izvajali delavnice za zaključeno skupino iz 

Univerzitetnega kliničnega centra - Center za zdravljenje od odvisnosti od prepovedanih 
drog (8 delavnic). 

- Izvedbe različnih izobraževalnih delavnic načrtujemo še v Knjižnici Fužine v info točki BD 
(8 delavnic), v Knjižnici Bežigrad (8 delavnic) in v Knjižnici Prežihov Voranc (5 delavnic).  

- V okviru Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 
od 2012 do 2014 bomo v Knjižnici Otona Župančiča izvedli programa Bližnjice do dela in 
zaposlitve (10 delavnic) in Misija: diplomska naloga (11 delavnic, 2 ponovitvi).  

- Organizirali in izvajali bomo vodene obiske Knjižnice Otona Župančiča, s predstavitvijo 
MKL in CVŽU za različne skupine iskalcev zaposlitve (20 vodenih obiskov). 

- Sodelovanje in predstavitev dejavnosti BD na sejmih, festivalih in konferencah. 
- Izvajali bomo individualne karierne coachinge za iskalce zaposlitve. 
- Pripravili bomo učna gradiva za e-učilnico MKL.  
- Razvili bomo dodatne promocijske aktivnosti za infotočko BD v Knjižnici Fužine. 
- Nadaljevali bomo s promocijo podatkovne zbirke poslovni informator gvin.com. 
- Prostorsko bomo preuredili infotočko BD v Knjižnici Otona Župančiča. 
- Dejavnosti BD bomo prijavljali tudi na različne, v letu 2014 aktualne razpise. 
 
Nadaljevali bomo sodelovanje 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, Center za dopisno izobraževanje Univerzum - CDI Univerzum, Izobraževalni zavod 
Cene Štupar, Papilot - zavod in Prah izobraževalni center. 
 
Borza znanja (BZ) 
 
Osrednja BZ v Mestni knjižnici Ljubljana ima dve temeljni področji dela: izvajanje dejavnosti 
BZ v MKL ter koordinacijo Mreže enajstih slovenskih BZ. 
 
V okviru dejavnosti BZ v MKL načrtujemo: 
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- Organizacija ustvarjalnih delavnic (50), razstav (20) in izobraževalnih delavnic (70) v 
različnih knjižnicah v mreži MKL.  

- Predstavitve dejavnosti BZ za različne ciljne skupine. 
- Organizacija štirih večjih izobraževalnih dogodkov, ki omogočajo aktivno preživljanje 

prostega časa -  dva dogodka v okviru projektov »Turizem na borzi znanja« ter »Ženska, 
družina, podeželje«. V okviru redne dejavnosti s ciljem spodbujanja naravoslovnih 
vsebin pa bomo sodelovali pri tretjem mednarodnem ma-tematičnem dnevu. S ciljem 
spodbujanja ekoloških vsebin in spodbujanjem trajnostnega razvoja bomo pripravili 
dogodek z različnimi ekološkimi vsebinami. 

- V tematskem sklopu Emona 2000 bomo organizirali obsežnejši izobraževalni sklop 
posvečen arheologiji.  

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

pedagogike. 
- Sodelovanje na različnih prireditvah in sejmih v okviru MKL. 
- Iskanje novih možnosti za medijsko promocijo BZ. 
- 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 za tisk in razrez »ustvarjalne beležke«, kjer vsak član BZ, ki izvaja brezplačne 

delavnice, dobi potrdilo o izvajanju delavnice. 
 
V okviru koordinacije Mreže BZ, v kolikor bo ta v šolskem letu 2013/2014 še v MKL, 
načrtujemo: 
- Organizacija izobraževanja zaposlenih v Mreži borz znanja. 
- Širitev mreže BZ (Ljudska univerza Ajdovščina, Karierni center Univerze na 

Primorskem).  
- Izobraževanje novo zaposlenih v Mreži BZ. 
- Priprava analize dosedanjega dela Mreže BZ. 
- Priprava predloga kazalnikov za spremljanje kakovosti delovanja BZ. 
- Organizacija Sejma znanja 2014. 
- Priprava idejnega koncepta za prenovo spletne strani BZ. 
- Objavljanje novic, vabil, poročil za celotno mrežo BZ. 
- Iskanje novih možnosti za promocijo, mednarodno sodelovanje in širitev mreže. 
- Vsebinska prenova predstavitvene zloženke BZ. 
- Posodobitev in nadgradnja aplikacije in spletne strani Mreže BZ. 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
 
Cilj dejavnosti SSU bo tudi v letu 2014 pridobivanje novih udeležencev, podpora pri njihovem 
samostojnem učenju, spodbujanje njihove potrebe po učenju, ter ozaveščanje samega 
procesa učenja. Poleg rednega mentorskega in svetovalnega dela v SSU bodo naše 
aktivnosti obsegale: 
- Pripravo, organizacijo in izvajanje brezplačnih delavnic in tečajev za podporo 

samostojnemu učenju (učenje učenja, računalništvo, tuji jeziki). 
- Na podlagi izkušnje iz 2013 bomo nadgradili ponudbo računalniških vsebin. Ob 

obstoječih delavnicah Hitrih 10, Elektronska pošta Gmail, Svet Excela, Svet 
Powerpointa, Facebook in Skype, bomo oblikovali sklop petih tematskih srečanj v obliki 
krajšega tečaja za uporabnike, ki že imajo osnovno računalniško znanje.  

- Z delavnicami Sam svoj lektor bomo poudarjali pomembnost pravilne rabe besed in 
pravopisa slovenskega jezika.  

- Z izvedbo delavnic na tematiko narečij v Sloveniji bomo uporabnikom približali pestrost 
in raznolikost maternega jezika. 

- Z namenom promocije učenja jezikov v SSU, bomo z različnimi izobraževalnimi 
aktivnostmi obeležili 26. september, svetovni dan jezikov. 
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- 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 na 
brezplačne spletne vire. 

- Pripravili bomo učna gradiva za e-učilnico MKL.  
- Napovedi dejavnosti, aktivnosti SSU in poročila o dogodkih v SSU bomo dosledno 

objavljali v medijih: novičke ACS, varna starost.si, seniorji.si, Napovednik, spletna stran 
MKL, Napovednik MKL itd. 

 
Nadaljevali bomo sodelovanje z Andragoškim centrom RS (izobraževanja za zaposlene v 
SSU), British Council Slovenija (brezplačna pridobitev učnih gradiv za pripravo na izpite iz 
angleškega jezika Univerze Cambridge, informacije o rokih izpitov, prijavah na izpit), 
podjetjem Inter-kulturo, ki podpira spletno stran za učenje nemščine, Zavodom RS za 
zaposlovanje, Zaposlitvenim kotičkom (promocija SSU s pomočjo svetovalcev pri osebnih 
razgovorih z brezposelnimi, predstavitev SSU vsem obiskovalcem).  
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
 
- Na štirih TVŽU v knjižnicah v mreži MKL bo potekalo mentorstvo do 31. marca 2014.  
- Mentorstvo se izvaja enkrat tedensko v Knjižnici Šiška, Knjižnici Bežigrad, Knjižnici 

Rudnik in Knjižnici Jožeta Mazovca.  
- Mentor bo udeležencem nudil individualno svetovanje in učenje na področju 

računalništva ter jih po potrebi usmerjal na ostale servise v MKL ter druga izobraževanja 
v MKL. 

- V sklopu TVŽU se bo v Knjižnici Rudnik nadaljeval začetni tečaj Slovenskega 
znakovnega jezika.  

- Poskrbeli bomo za promocijo in predstavitev TVŽU različnim skupinam obiskovalcev v 
Knjižnici Otona Župančiča. 

 
Trubarjeva hiša literature 
 
Trubarjeva hiša literature (THL) je bila odprta septembra 2010, v letu, ko je bila Ljubljana 
svetovna prestolnica knjige. Deluje v eni najstarejših ljubljanski hiš, kjer je med letoma 1536 
in 1540 živel tudi Primož Trubar, po katerem hiša ponosno nosi ime. V začetku leta 2012 je 
tudi formalno prešla pod okrilje združene Mestne knjižnice Ljubljana, kjer se uveljavlja kot 
eno izmed pomembnejših in bolj prepoznavnih prizorišč kulturne, še posebej literarne 
ponudbe slovenske prestolnice. S THL se Ljubljana uvršča med evropske prestolnice, ki se 
ponašajo z literarnimi hišami, kar slovensko glavno mesto še opazneje uvršča na evropski 
literarni zemljevid. Na tem zemljevidu je položaj Ljubljane pomemben tudi strateško, saj s 
pozitivnimi praksami pogosto rabi kot vzor za pobude, ki se uveljavljajo v balkanski regiji, s 
katero Slovenijo povezuje skupna (pol)preteklost. 
 
Jedro programa THL bo tudi v letu 2014 predstavljal lastni program hiše, ki ga bodo 
dopolnjevali programi sodelujočih partnerskih organizacij in posameznikov ter programske 
enote iz tekoče ponudbe zunanjih izvajalcev. 
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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, stanovskih društev, avtorjev, prevajalcev, urednikov, kritikov, pa do 
tistih, ki na širši družbeni ravni sprejemajo odločitve, ki imajo pomemben vpliv na domačo 
literarno ponudbo in splošno kulturno blaginjo. 
 
Programske vsebine bodo v grobem sestavljali pogovori z ustvarjalci; klasična in manj 
konvencionalna literarna branja; iskanje stičišč med literaturo in drugimi umetniškimi 
panogami, kot so likovna umetnost, gledališče, glasba in film; prevpraševanje vloge pisane 
besede v današnji družbi in aktualne družbene vloge avtorjev, ki jo ustvarjajo. Na okroglih 
mizah, javnih tribunah in predavanjih se bodo pretresale najbolj pereče družbene teme, ki 
tako ali drugače (pri)zadevajo tudi položaj knjige in ustvarjalnosti v sodobni družbi. 
 
Izbor vseh že naštetih aktivnosti bodo zaokrožili dogodki, s katerimi se bo THL kot eno izmed  
eminentnih prireditvenih prizorišč vključila v skupne projekte Mestne knjižnice Ljubljana. 
Navsezadnje je v letu 2013 sogostila tudi zaključno prireditev odmevnega projekta Mesto 
bere.  
 
Piko na i bogati dogodkovni ponudbi Trubarjeve hiše literature bodo dodali izobraževalni 
programi – ustvarjalne delavnice, namenjene zlasti literarnim začetnikom, bralni krožki 
študentov in strokovni simpoziji. Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2014 opredeljen v 
tem programskem sklopu glede na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v 
okviru sklopa. 
 
Podroben program dela Trubarjeve hiše literature za leto 2014 je priloga tega programa in 
njegov sestavni del. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2014, opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 

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 2014 
- Delovanje in razvoj Centra za vseživljenjsko učenje MKL.  
- Aktivna promocija dejavnosti Centra za vseživljenjsko učenje MKL v javnosti in med 

zaposlenimi v MKL. 
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- Sistematično objavljanje vabil in poročil/reportaž v brezplačnih napovednikih, spletnih 
straneh in publikacijah za posamezne ciljne skupine. 

- Oblikovanje celovite ponudbe izobraževanja v enotah MKL. 
- Izvajanje dodatnih učnih vsebin iz zapostavljenih vsebinskih področij (npr. naravoslovje). 
- 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. 
- 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 2014. 
- V sodelovanju s partnerji bomo izvajali izobraževanja v okviru Javnega razpisa za 

splošno neformalno izobraževanje odraslih 2012–2014. Izobraževalni programi: Misija: 
diplomska naloga, Bližnjice do dela in zaposlitve, Jaz novinar, Naravoslovne kompetence 
ter Dejavno sem vključen v slovensko družbo, tudi preko e-demokracije. 

- Priprava koncepta vzpostavitve in delovanja informacijske točke in priprava nabora e-
virov javnih oblasti.  

- Ureditev in oprema računalniške učilnice v Knjižnici dr. Franceta Škerla. 
- Izvajanje modela stalnega strokovnega izpopolnjevanja (SSI) za zaposlene v knjižnici. 
- Organizacija izobraževalnega dogodka April v MKL 2014. 
- Oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za izobraževanje knjižničarjev 

iz splošnih knjižnic. 
- Določitev ravni znanj za posamezna tipična DM v skladu s Katalogom znanj s področja 

IKT (CVŽU, kadrovska služba in oddelek za informatiko). 
- Priprava programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih delavcev med 

Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana. 
- Izmenjava izkušenj z organizacijami na mednarodni ravni (prijave na Grundtvig delavnice 

ipd.). 
 
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. 
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Kazalniki uspešnosti 
- Obisk prireditev in izobraževanj (2012: 64.205). 
- Število ur izobraževanj za uporabnike MKL (2012: 2.706). 
- Število udeležencev izobraževanj za uporabnike MKL (2012: 22.197). 
- Število zaposlenih, ki sodelujejo pri izobraževanju uporabnikov (2012: 58). 
- 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 (2012: 6.128). 
- Število zaposlenih v MKL, ki so se udeležili izobraževanj (2012: 245). 
- 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 (2012: 0,36 

%). 
- Število nastopov/predstavitev/referatov na znanstvenih in strokovnih posvetih (2012:5). 
- Število zaposlenih, ki objavljajo v strokovnih in znanstvenih revijah (2012: 13). 
- Število objav v strokovnih in znanstvenih revijah (2012: 26). 
 

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, spodbujali samoizobraževanje in uporabo gradiv 
knjižnice. 
 
Izobraževanja za odrasle 
 

Dogodek Število izobraževanj 

Vodeni obiski knjižnice  225 

Računalniško opismenjevanje  52 

Tečaji  24 

Izobraževalne delavnice  301 

SKUPAJ 602 

 
Izobraževanje za odrasle po posameznih knjižnicah v mreži MKL: 
 

Dogodek Enota knjižnice Število izobraževanj

Vodeni obiski knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 45 

Knjižnica dr. France Škerl 3 

Knjižnica Jožeta Mazovca 11 

Knjižnica Otona Župančiča 85 

Knjižnica Prežihov Voranc 20 

Knjižnica Rudnik 7 

Knjižnica Frana Levstika 1 

Knjižnica Šiška 21 

Slovanska knjižnica 10 
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Potujoča knjižnica 7 

Trubarjeva hiša literature 15 

SKUPAJ 225 

Računalniško opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 11 

Knjižnica dr. France Škerl 1 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 

Knjižnica Fužine 2 

Knjižnica Polje 1 

Knjižnica Otona Župančiča 27 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 

Knjižnica Šiška 2 

SKUPAJ 52 

Tečaji 

Knjižnica Bežigrad 1 

Knjižnica dr. France Škerl 6 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 

Knjižnica Fužine 2 

Knjižnica Polje 1 

Knjižnica Otona Župančiča 6 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 

Knjižnica Rudnik 3 

Knjižnica Šiška 1 

SKUPAJ 24 

Izobraževalne delavnice 

Knjižnica Bežigrad 23 

Knjižnica Glinškova ploščad 5 

Knjižnica Jožeta Mazovca 20 

Knjižnica Fužine 24 

Knjižnica Jarše 6 

Knjižnica Otona Župančiča 125 

Knjižnica Prežihov Voranc 13 

Knjižnica Grba 2 

Knjižnica Rudnik 25 

Knjižnica Brezovica 2 

Knjižnica Podpeč 1 

Knjižnica Dobrova 5 

Knjižnica Frana Levstika 5 

Knjižnica Ig 14 

Knjižnica Škofljica 1 

Knjižnica Šiška 8 

Trubarjeva hiša literature 22 

SKUPAJ 301 

SKUPAJ (vsa izobraževanja) 602 
 
Od zgoraj navedenih izobraževanj načrtujemo, da bo v organizaciji servisov v Centru za 
vseživljenjsko učenje v različnih knjižnicah v mreži MKL izvedeno: 
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Dogodek Enota knjižnice 
Predvideno število 

izobraževanj 

Vodeni obiski knjižnice Borza dela 20 

SKUPAJ 20 
Računalniško opismenjevanje Središče za samostojno učenje 26 

SKUPAJ 26 

Tečaji  

Borza dela 3 

Središče za samostojno učenje 9 

TVŽU 1 

SKUPAJ 13 

Izobraževalne delavnice 

Borza dela 32 

Borza znanja 70 

Središče za samostojno učenje 80 

SKUPAJ 182 

SKUPAJ (vsa izobraževanja) 241 
 
 

Samostojno 
učenje 

Število obiskov BD 3.000 
Število novih članov BZ 350 
Število obiskov SSU 4.700 
Obisk servisov skupaj: 8.050 
Število ur mentorstva v TVŽU 300 
Število povezav med člani BZ 1.250 

 
 

Izobraževanja za otroke 

 
Dogodek Število izobraževanj 

Vodeni obiski knjižnice  556 
Računalniško opismenjevanje  17 
Tečaji 10 
Izobraževalne delavnice 101 
SKUPAJ 684 

 
 
Dogodek Enota knjižnice Število izobraževanj 

Vodeni obiski knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 38 
Knjižnica Črnuče 15 
Knjižnica dr. France Škerl 7 
Knjižnica Glinškova ploščad 21 
Knjižnica Savsko naselje 3 
Knjižnica Jožeta Mazovca 30 
Knjižnica Fužine 14 
Knjižnica Jarše 9 
Knjižnica Polje 35 
Knjižnica Zadvor 7 
Knjižnica Zalog 9 
Knjižnica Otona Župančiča 41 
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Knjižnica Prežihov Voranc 54 
Knjižnica Grba 6 
Knjižnica Rudnik 48 
Knjižnica Brezovica 12 
Knjižnica Podpeč 10 
Knjižnica Frana Levstika 32 
Knjižnica Horjul 2 
Knjižnica Ig 15 
Knjižnica Škofljica 22 
Knjižnica Šiška 85 
Knjižnica Gameljne 2 
Knjižnica Šentvid 8 
Knjižnica Vodice 10 
Potujoča knjižnica 4 
Trubarjeva hiša literature 17 

SKUPAJ 556 
Računalniško 

opismenjevanje (tečaji, 
delavnice...) 

Knjižnica Bežigrad 1 
Knjižnica Šiška 16 

SKUPAJ 17 

Tečaji (jezikovni tečaji …) 

Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica Glinškova ploščad 2 
Knjižnica Savsko naselje 1 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Otona Župančiča 4 

SKUPAJ 10 

Izobraževalne delavnice 

Knjižnica Bežigrad 14 
Knjižnica dr. France Škerl 8 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2 
Knjižnica Jarše 12 
Knjižnica Otona Župančiča 2 
Knjižnica Prežihov Voranc 8 
Knjižnica Ig 16 
Knjižnica Šiška 35 
Potujoča knjižnica 2 
Trubarjeva hiša literature 2 

SKUPAJ 101 
 
 

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 2014 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. 
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Načrtujemo pripravo in izvedbo tematskih sklopov za naslednje vsebinska področja: 
- izobraževanje izobraževalcev za spodbujanje neformalnega in priložnostnega učenja v 

knjižnici, 
- projektno delo in knjižnice (zakonitosti projektnega dela, mednarodna sodelovanja). 
- pravljičar in pravljice v knjižnici, 
- spremljanje in zagotavljanje kakovosti dela v knjižnici in beleženje ter evalvacija 

aktivnosti v knjižnicah, 
- priprava prijav na projekte mednarodnih izmenjav (npr. Program Vseživljenjsko učenje). 
 

5.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 
Eksterna izobraževanja 
V MKL načrtujemo na podlagi strateških usmeritev in ciljev ter v praksi ugotovljenih potreb po 
izobraževanju naslednja izobraževanja: 
- Tečaji, ki jih organizirata IZUM in IBC NUK.  
- Strokovna srečanja z aktivno udeležbo zaposlenih MKL: Posvetovanje ZBDS, Knjižnica – 

igrišče znanja in zabave, konferenca IZUM, knjižni sejmi. 
- Priprava predstavitve aktivnosti MKL na Poster Sessions na konferenci IFLA 2014 v 

Lyonu (16.–22. avgust 2014). 
- Redna izobraževanja s področja varstva pri delu. 
- Izobraževanja za manjše skupine posameznikov, ki delajo na določenih nalogah:  

o delavnica o projektnem delu (Od ideje do projekta), 
o tečaj retorike, javnega nastopanja, 
o delavnica na temo poslovnega pisanja (slog, lektorska vprašanja), 
o delavnica izobraževanja izobraževalcev, ki bodo v prihodnje pripravljali učne 

aktivnosti neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja za končne 
uporabnike knjižnice, 

o delavnice za izvajanje projektov Kobacajčki in Ciciuhec, 
o delavnice glede na individualne potrebe zaposlenih. 

 
Interna izobraževanja 
V letu 2014 bomo sodelavci pripravili in izvedli naslednja izobraževanja zaposlenih: 
- Računalniško opismenjevanje bo usklajeno s Katalogom znanj s področja IKT: 

o Priprava e-gradiv in e-učilnice za samostojno učenje uporabe strojne in programske 
opreme v informacijskem sistemu MKL, 

o krajša začetna izobraževanja (Windows, Word, Outlook, Excel, PowerPoint, 
Publisher)., 

o krajša nadaljevalna izobraževanja za napredne uporabnike (Word, Excel, Outlook). 
- Delavnice in e-izobraževanje konverzacije angleškega jezika, s poudarkom na 

bibliotekarski terminologiji (konkretne situacije: vpis angleško govorečega uporabnika, 
predstavitev pogojev izposoje, predstavitev knjižnične mreže MKL). 

- Obnovitvene delavnice in predavanja za suvereno uporabo spletnih podatkovnih baz in 
zbirk, s podpornim e-gradivom za uporabo spletnih podatkovnih zbirk. 

- Delavnice Strategije iskanja knjižničnega gradiva. 
 
V vseh organizacijskih enotah izvajamo redne sestanke zaposlenih, na katerih so 
predstavljene novosti in spremembe, potrebne za opravljanje rednih del in nalog. 
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5.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic 

 
Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic bo potekalo po programu Učnega centra. 
 
Pripravili bomo izobraževalni dogodek April v MKL 2014, na katerem bomo predstavili 
novosti, ki smo jih v MKL uvedli v letu 2013. 
 
Strokovne srede 
Rdeča nit strokovnih sred v letu 2014 bodo poučne knjige za otroke, podrobnejše vsebine pa 
so: 
- 8. januar - Poučna knjiga za otroke l. 
- 12. februar - Poučna knjiga za otroke ll. 
- 12. marec - Poučna knjiga za otroke lll. 
- 9. april - simpozij 
- 7. maj- strokovna ekskurzija v eno od slovenskih splošnih knjižnic 
- 10. september - ustanove in društva za dobro knjigo: JAK, Društvo Bralna značka 

Slovenije - ZPMS, Bralno društvo Slovenije, MKL, Pionirska … 
- 8. oktober - Predstavitev 9. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza 
- 12. november - Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014 
- 1. december - Podelitev priznanj zlata hruška 
 
Vaje iz formalne obdelave gradiva in UDK 
MKL bo kot osrednja območna knjižnica organizirala dvakrat letno (pred spomladanskimi in 
jesenskimi strokovnimi izpiti) praktične vaje iz formalne obdelave gradiva (katalogizacije) in 
UDK za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje bo 
izvajala Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. 
 
Mednarodni posveti in simpoziji 
Pripravili in izvedli bomo mednarodni posvet Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti 
za potrebe knjižnic (maj 2014). V okviru Trubarjeve hiše literature bomo izvedli dva 
simpozija, enega s področja literature na splošno in enega osredotočenega na izbranega 
avtorja. 
 
Izobraževanja Učnega centra bodo združeno predstavljena v letnem katalogu izobraževanj. 
 

5.3 Mentorstvo 

 
V knjižnici bomo v letu 2014 izvajali mentorske programe za novo zaposlene, knjižničarje 
regije ter študente bibliotekarstva in drugih študijskih smeri. Tudi v letu 2014 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 2014, opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
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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 ter za starostnike. 
- 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. 

Strateški cilji in aktivnosti za leto 2014 
- Aktivno sodelovanje pri izdelavi strokovnih izhodišč in metodologije za popis (bibliografijo) 

serijskih publikacij in koordinacijo obdelave člankov po območjih OOK ter pri pripravi 
publikacije Domfest 2014. 

- Nadgradnja domoznanskega sklopa na spletni strani MKL »Ljubljanske zgodbe«, urednik 
»Ljubljanskih zgodb« iz SLK bo v letu 2014 aktivno sodeloval s Službo za razvoj in 
območnost ter urednico spletne strani, predlagal nove rešitve in izboljšave sklopa, skrbel 
za sproten vnos novih virtualnih razstav in drugih interaktivnih vsebin ter skrbel za 
aktualnost in ažurnost »Ljubljanskih zgodb«.  

- Urednik »Ljubljanskih zgodb« bo aktivno sodeloval pri izdelavi bannerja »Album 
Ljubljane«, ki bo deloval kot direktna navezava na »Album Slovenije« na portalu Kamra 
in prek njega na Europeano, urednik bo pripravil informativna besedila za uporabnike 
spletne strani.  

- Aktivnosti za promocijo domoznanske serijske publikacije, domoznanskega logotipa in 
drugih drobnih publikacij SLK v okviru enotne »blagovne znamke« Ljubljanske zgodbe iz 
Slovanske knjižnice s pomočjo: 
o publicistične dejavnosti, objav in nastopov čim več zaposlenih, 
o bolj prepoznavnega in udarnega oblikovanja domoznanskih razstav in njihove selitve 

v mrežo knjižnic MKL. 
- Redni in kvalitetni vnosi zaključenih zgodb na Kamro (skrbnik Kamre v SLK) in ažurno ter 

kvalitetno najavljanje prireditev v napovedniku in na spletni strani (zadolžena za najave v 
SLK). 

- Izvedba Dneva spominov »Ljubljana v bodeči žici«, postavitev zbranih pričevanj v 
digitalno obliko ter na ustrezna spletna mesta (Kamra, Europeana, spletna stran MKL), 
skrb za umestitev vsakoletnega Dneva spominov v okvir Age-Friendly-Library ter 
nadgraditev sodelovanja na tem področju z ustreznimi partnerji. 

- Nadaljnja promocija in izvajanje zastavljenih vsebin »Kulturna dediščina za družine« z 
angažiranjem delovne skupine za domoznanstvo po OE.  

- Razvijanje posebnih zbirk kot nadstandardne dejavnosti Centra za domoznanstvo in 
specialne humanistične zbirke, ki so reprezentativne za vse skupine uporabnikov MKL 
(podrobneje opredeljeno v poglavju 4.3.1.). 

 
Pričakovani učinki 
- Večja uporaba domoznanskih gradiv in storitev ter izboljšana kulturna pismenost 

uporabnikov, širjenje vedenja o lokalni zgodovini med več različnih starostnih skupin 
prebivalcev. 

- Povečevanje vloge domoznanstva kot paradnega konja splošne knjižnice in širitev 
vednosti o lokalni dediščini in prepoznavnosti (tudi v periferna okolja mreže MKL). 

- Zaščita in ohranjanje knjižničnega gradiva z digitalizacijo ter promocija pomembnih gradiv 
MKL (zlasti Slovanske knjižnice); večja dostopnost domoznanstva na način e-vsebin. 
  

Kazalniki uspešnosti 
- Število izvedenih prireditev v celi mreži MKL v okviru KDZD  
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- Število objavljenih elementov v podatkovni zbirki »Album Ljubljane« (nova storitev) 
- Število objavljenih multimedijskih elementov na portalu KAMRA 
- Število vpogledov v digitalne zbirke MKL objavljene na portalu KAMRA  
- Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib  
- Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na dLib  
- Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih »Ljubljanskih zgodbah«  

Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2014, opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 

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 2014 
- Razvijanje prepoznavnega kulturnega programa: knjižnica je »tretji prostor« in postaja 

»mestna točka« za različne aktivnosti, povezane z ljubljansko umetnostjo, kulturo, 
znanostjo.  

- Razvijanje storitev, ki umeščajo MKL v urbani prostor in v manjše, pretežno ruralne 
lokalne skupnosti. 
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- 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. 

- Uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v katerikoli knjižnici v mreži 
MKL in dostave gradiva proti plačilu na dom, v službo. 

- 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. 

- Vključitev MKL v ljubljanski projekt Emona 2000: prireditve in izobraževanja za vse 
prebivalce Ljubljane v sodelovanju z drugimi izvajalci. 

- 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 2014 izpostavljamo storitve za ciljne 
skupine: družine, etnične skupnosti in ženske 45+, starostniki 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«, in brošur v zbirki Dediščine za družine, izvedbe Dneva spominov »Ljubljana v 
bodeči žici«, aktivnega vključevanja uporabnikov v Album Ljubljane ter sodelovanja v 
Dnevih evropske kulturne dediščine. 

- Uvajanje nove oblike promocije knjižnice med prebivalci Ljubljane mesta (Knjižnica v 
mestu). 

- Organizacija mednarodnega posveta (Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za 
potrebe knjižnic). 

- Oblikovanje smernic za še boljše sodelovanje knjižnice z drugimi deležniki v lokalnem 
okolju in za vzpostavitev partnerstev pri pripravi inovativnih projektov.  

- Izdelava podpore za boljše poslovanje knjižnice in izmenjavo informacij med zaposlenimi 
(Sistem za upravljanje informacijske varnosti). 

- Nadgradnja znanja knjižničarjev za boljše delo z uporabniki (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. 
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- 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 (2012: 12.663) 
- Število obiskovalcev MKL (2012: 1.699.499) 
- Obisk prireditev in izobraževanj (2012: 64.205) 
- Število virtualnih obiskov (2012: 755.403) 
- Število sledilcev na družabnih omrežjih (2012: Facebook: 3.122, Twitter: 360) 
- Število obiskov na prebivalca (2012: 5,1) 
- Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik (2012: 1,6) 
- Število vpogledov v celotna besedila lastnih podatkovnih zbirk (2012: 25.8542) 
- Število ur izobraževanj za uporabnike MKL (2012: 2.706) 
- Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL (2012: 6.128) 
- Zadovoljstvo uporabnikov (anketa) 

EU v času nastajanja Programa dela MKL 2014 še vedno ni razglasila evropskega leta 2014. 
Predlog je, da se za evropsko leto 2014 razglasi usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja. MKL že nekaj časa posveča posebno pozornost prav storitvam za družine.  
 
Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila leto 2014 za mednarodno leto   
kmečke družine kot spodbudo aktivnim politikam za trajnostni razvoj kmetijstva, ki temelji na 
kmečkih družinah. Gre za učinkovit boj proti revščini in lakoti in razvoj podeželja, ki temelji na 
spoštovanju okolja in biotske raznovrstnosti. Ta usmeritev je zanimiva tudi za knjižnico, saj 
MKL s svojimi krajevnimi knjižnicami posega v občinah pogodbenih partnericah tudi v ruralno 
okolje. Težnje po drugačnih oblikah pridelave hrane in kmetovanja pa se vedno bolj kažejo 
tudi v urbanem okolju v projektih kot so urbani vrtovi, Podeželje v mestu, »zelemenjava«. 
 
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. 
 
Nekaj projektov iz leta 2013 smo v letu 2014 že uvrstili med redne dejavnosti knjižnice: 
Dajmo jim vetra, Strip – ob bok knjižnim klasikom, Maraton poezije, Bralni krog, Pesemtry, 
Knjižnica na prostem, Karierni coaching, Slovenska reportažna fotografija, Fotografske 
razstave po knjižnicah, Mladi slovenski likovniki, Planinski kotiček, Potokrog, pa tudi  
projekte, ki jih že vrsto let izvajamo v sodelovanju z drugimi institucijami (Rastem s knjigo, 
Križ Kraž, Dnevi evropske kulturne dediščine, Bobri, Matematični dan). 
 
Projekti so razdeljeni na šest sklopov: 
- Projekti za poenotenje delovanja MKL 
- Projekti za otroke 
- Projekti za mladostnike 
- Projekti za družine 
- Projekti za odrasle 
- Projekti za starejše 
 
 

                                                 
2 Orodje za spremljanje statistike Moja naj knjiga v letu 2012 ni omogočalo zbiranja podatkov, ker je bilo v fazi 
prenove. 
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Projekti za poenotenje delovanja MKL: 
 
1. Vračanje gradiva v drugi knjižnici  
Izvajalec: Delovna skupina za vračilo gradiva 
Trajanje: 2013-2015 
Cilji: povečana izposoja gradiva, enostavnejša uporaba ter dostopnost do osnovnih storitev 
knjižnice, povečan ugled knjižnice kot uporabniku prijazne knjižnice. 
Ciljna skupina: vsi člani MKL 
Opis: V letu 2013 je bil opravljen popravek etiketiranja podvojenih inventarnih številk gradiva, 
in sicer v skladu z novo postavitvijo gradiva na otroških in mladinskih oddelkih v vseh 
knjižnicah. V letu 2014 sledi druga faza etiketiranja gradiva, ki je bilo nabavljeno pred 
združitvijo knjižnic leta 2008. Predloge za izvedbo bo podala delovna skupina. 
V letu 2015 bo sledila tretja faza projekta in sicer izvedba storitve. 
 
2. Plačljiva dostava in odvoz gradiva  
Izvajalec: Delovna skupina za dostavo in prevzem gradiva 
Trajanje: 2012-2014 
Cilji: povečan vpis novih članov, povečana izposoja gradiva, dodatna ponudba pri uporabi 
knjižničnega gradiva, povečan ugled knjižnice kot uporabniku prijazne knjižnice. 
Ciljna skupina: vsi odrasli člani  
Sodelovanje: zasebna podjetja, javni zavodi 
Opis: V letu 2013 je bila opravljena prva faza projekta: ustanovitev delovne skupine, priprava 
koncepta in načrta projekta, izvedba celostne grafične podobe projekta in promocijskih 
materialov ter izvedba (predvsem tehničnega) testnega obdobja. 
V letu 2014 sledi druga faza projekta: uvedba storitve kot stalne ponudbe knjižnice in 
promocija storitve. 
 
3. Knjižnica v mestu 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za stike z javnostmi 
Trajanje: 2014-2016 
Cilji: promocija knjižnice, njenih storitev in dejavnosti na ulici mesta in spletu, povečan vpis in 
obisk knjižnic. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane 
Opis: Projekt je del SN 2013-2016 in je sestavljen iz več segmentov: 
‐ V toplejših mesecih bomo s posebej prirejenim kolesom vozili po Ljubljani, predvsem v 

predelih mesta, kjer nimamo stacionarnih knjižnic, z namenom na ulicah mesta opozoriti 
prebivalce na mrežo knjižnic MKL v mestu, jih spodbujati k vpisu in jim posredovati 
informacije ter promovirati knjižnico kot  vsem prebivalcem prijazen in odprt prostor. 

‐ Video posnetki – kratki filmi o knjižnicah, storitvah, navadah uporabnikov v smislu 
zagovorništva. 

‐ Kratki izobraževalni video posnetki o načinu uporabe knjižnic (storitev Moja knjižnica, 
Urbana, Cobiss, informacije, iskanje gradiva na policah ipd.), ki so namenjeni 
uporabnikom knjižnice za lažjo uporabo in promocijo. 

 
4. Tuja domačnost  
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Center za vseživljenjsko učenje, Služba za 
pridobivanje in obdelavo gradiva 
Trajanje: 2013-2016 
Cilji: zmanjševanje socialne izključenosti z vključevanjem različnih ranljivih družbenih skupin 
v storitve knjižnice, vključevanje ranljivih skupin prebivalstva s sodelovanjem pri izvedbi 
dogodkov, oblikovanje in izvajanje storitev ter prireditev s fokusom na družbeni 
raznovrstnosti,  vzpostavitev odprtega zavoda za vse prebivalce, skupine in interese. 
Ciljna skupina: pripadniki etničnih skupin, ki živijo v Ljubljani in primestnih občinah: Albanci, 
Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi (ABČHMS). 
Sodelovanje: društva etničnih skupin 
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Partnerstvo: Ministrstvo za  kulturo, Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice.  
Opis: V letu 2013 smo v prvi fazi projekta vzpostavili sodelovanje z Ministrstvom za kulturo in 
se pridružili skupini za komunikacijsko omrežje za pripravo novega programa, ki se financira 
iz EU sredstev (2014-2020), oblikovali smo predloge za pripravo razpisne dokumentacije 
novega razpisa na področju kulturne raznolikosti, ki bo financiran iz EU v obdobju 2014–
2020. Druga faza projekta bo v določeni meri odvisna od uspešnosti sodelovanja na razpisu 
in pridobljenih sredstev. 
V letu 2014 nameravamo vzpostaviti boljše stike z založbami iz omenjenih držav in povečati 
nakup gradiva v teh jezikih ter s tem razširiti ponudbo članom in obiskovalcem. 
 
5. Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic 
Izvajalec: DS za pripravo posvetovanja 
Trajanje: enodnevni posvet – maj 2014 
Cilji:  
- Odpreti razpravo in premislek o vrednotenju književnosti, predvsem za odrasle, v 

knjižnicah in odnosu med knjigo, knjižnico in bralcem. 
- Soočiti različne poglede na vlogo knjižnic pri razvoju splošne / visoke kulture branja 

leposlovja. 
- Predstaviti pluralizem vrednotenja književnosti za odrasle glede na različne člene v verigi 

porabe knjige.  
Ciljna skupina: avtorji, prevajalci, založniki, knjigotržci, knjižničarji, strokovnjaki s področja 
književnosti 
Sodelovanje: JAK, FF, Pedagoška fakulteta, NUK, Društvo pisateljev, Društvo prevajalcev, 
Društvo slovenskih založnikov, Društvo slovenskih knjigotržcev 
Opis: V MKL imamo dobro zastavljeno vrednotenje knjig za otroke (Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig, Zlate hruške), ki pozitivno vpliva na izbor nakupa knjig za 
otroke v knjižnicah in samega branja v vseh slovenskih knjižnicah, vrednotenja književnosti 
za odrasle pa se še nismo organizirano lotili. S posvetovanjem želimo doseči obravnavo te 
tematike v vseh členih v verigi nastajanja knjige od avtorja do bralca. K sodelovanju bomo 
povabili različne subjekte na področju knjige in književnosti za odrasle. Enodnevni posvet bo 
potekal v mesecu maju 2014 na različnih lokacijah v MKL (KOŽ, THL, Slovanska knjižnica) v 
obliki nosilnih predavanj in krajših predstavitev dobrih praks ter okroglih miz. Povabili bomo 
tudi predavatelje iz tujine. Posvetovanje bomo prijavili na razpis MOL 2014 za sofinanciranje 
strokovnih/znanstvenih posvetov. 
 
6. 40. let Potujoče knjižnice v Ljubljani 
Izvajalec: Potujoča knjižnica, SDU/Oddelek za prireditve 
Trajanje: 15. Oktober 2014 
Cilji: promocija in povečana prepoznavnost Potujoče knjižnice in njenih storitev. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in primestnih občin, občinske uprave, mediji, knjižničarji 
Sodelovanje: MOL, primestne občine 
Opis: Ob okrogli obletnici (40 let) Potujoče knjižnice, ki pomeni začetek bibliobusnega 
servisa v Sloveniji, bomo pripravili slavnostni dogodek in ga še posebej obeležili v medijih. 
Predvidena je tudi izdaja publikacije, ki bo služila kot promocijsko gradivo. 
 
7. Spletna stran knjižnice kot osrednja informacijska točka 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2013-2016 
Cilji: dostopnost in promocija gradiva in storitev, nadgradnja v splet 2.0, personalizirane 
spletne storitve, razvoj podstrani za otroke in mlade, dvig bralne kulture in informacijske 
pismenosti. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice, zaposleni MKL, širša zainteresirana javnost, 
mediji 
Partnerstvo: zunanji izvajalec 
Opis:  
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- Spletna risana uganka: otroci bodo lahko reševali preko spletne strani spletno risano 
uganko. Vsebino bomo menjali mesečno, otroci bodo občasno tudi nagrajeni. Uganko 
bomo pripravljali v SDU v sodelovanju s Pionirsko - CMKK in mladinskimi knjižničarji.  

- Robinzonijada - spletni kviz: nakup aplikacije za Joomlo, ki bi omogočala izvedbo kviza 
na spletni strani za mlade. Kviz vsebinsko pripravlja KPV. 

- Naročanje na obveščanje o prireditvah: spletna aplikacija bo namenjena uporabnikom, ki 
se bodo lahko preko RSS vira naročili na obveščanje o izbranih prireditvah. Izbirali bodo 
lahko med vrstami prireditev in lokacijami. 

- Multimedijski center MKL: avdio in video vsebine na zahtevo, ki bodo nadgradnja 
Virtualne knjižnice. Nabor posnetkov okroglih miz, literarnih večerov, ur pravljic, 
strokovnih predavanj, delavnic itd. Vsebine bodo tudi katalogizirane v sistemu COBISS.  

- Nadgradnja predstavitve novosti gradiva: avtomatska osvežitev novosti gradiva MKL v 
povezavi s COBISSom,  tako da so te ves čas ažurne in najdljive po kategorijah, ki 
izhajajo iz UDK oznak gradiva. 

 
8. Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti (2. faza) 
Izvajalec: Center za vseživljenjsko učenje, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: vzpostavitev konceptualnih osnov v letu 2013, polno delovanje v letu 2016 
Cilji: vsem ciljnim skupinam zagotoviti preprost dostop do informacij in gradiv javnih oblasti 
na enem mestu. 
Ciljna skupina: uporabniki MKL, občani Mestne občine Ljubljana, državljani Republike 
Slovenije 
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 preko 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 2014 nameravamo  pripraviti vsebine za delovanje informacijske točke, nabor e-virov 
javnih oblasti ter vzpostaviti sodelovanje z javnimi institucijami s posameznega področja 
(pridobitev gradiva, kontaktnih oseb, sodelavcev pri izvajanju izobraževanj). 
 
9. E-učilnica za izobraževanje članov knjižnice in zaposlenih  
Izvajalec: DS za pripravo E-učilnice 
Trajanje: 2014 
Cilji: ponuditi uporabnikom učinkovito orodje za pridobivanje znanja, omogočiti čim večjemu 
številu zaposlenih dostop do izobraževanja in novih znanj. 
Ciljna skupina: člani knjižnice, zaposleni v MKL, slovenski splošni knjižničarji 

Opis: V letu 2013 smo začeli s pripravami za postavitev e-učilnice (platforma Moodle), ki bo 
namenjena samostojnemu učenju in dopolnilnemu izobraževanju članov knjižnice ter 
internemu izobraževanju zaposlenih. V testnem okolju sta bila postavljena dva predmeta (»O 
računalniku« za uporabnike in »Outlook Koledar« za zaposlene). Za leto 2014 je pripravljeno 
okolje za postavitev  novih predmetov (šahovski kotiček«, tuji jeziki, IKT), predmeti so v e-
učilnici predstavljeni z uporabo najrazličnejših virov in s pomočjo multimedijskih vsebin. 
Izvajalci predmetov se bodo za njihovo pripravo ustrezno izobraževali, za udeležence 
izobraževanj (člane knjižnice in zaposlene) bodo pripravljena ustrezna navodila. Del e-
učilnice bo tudi širok nabor e-učnih gradiv.  
  
10. Usposabljanje informatorjev za svetovanje uporabnikom 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2014-2016 
Cilji:  
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- kompetentno svetovanje o literaturi in iz literature za različne potrebe bralcev v 
referenčni dejavnosti splošne knjižnice, 

- priprava smernic za svetovanje za branje, 
- izdelava seznama primerne literature za svetovanje bralcem. 
Ciljna skupina: informatorji MKL 
Opis: Oblikovali bomo smernice za svetovanje, ki bodo informatorjem pomagale pri 
svetovanju literature bralcem v kvalitetnem referenčnem pogovoru ter ob specifičnih 
življenjskih situacijah (stres, bolezen, smrt…).  V nadaljevanju bo rezultat projekta 
izdelava seznama literature, ki bo v pomoč informatorjem in uporabnikom knjižnice. 
Opredelili bomo kompetentne informatorje za različna področja svetovanja strokovne 
literature. 
 
11. 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. 
 
12. Aplikacija za Moja naj knjiga 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost / Oddelek za informatiko, Pionirska – CMKK 
Trajanje: 2014 
Cilji: z novo aplikacijo izboljšati glasovanje in delovanje spletne strani Moja naj knjiga in 
spletnega servisa Mala knjižnica. 
Ciljna skupina: učenci 2. in 3. triletja devetletke, mentorji, knjižničarji  
Opis: V prvi fazi projekta je potrebno predelati in nadgraditi spletni servis Mala knjižnica, saj 
se podatki za glasovanje (Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig) črpajo prav iz 
Male knjižnice. V Oddelku za informatiko bo na novo spisana celotna Mala knjižnica 
(vključena bo tudi lastna programska rešitev za prevzemanje zapisov iz COBISSa). Novi 
spletni servis bo poleg otrokom - glasovalcem in mentorjem pomagal tudi širši javnosti za bolj 
strukturirano iskanje po otroški literaturi (podatkovna zbirka vključuje tudi posamezne 
naslove pesmi/zgodb znotraj knjig, česar COBISS ne omogoča). Po vzpostavitvi Male 
knjižnice bomo tako lahko vzpostavili še aplikacijo za glasovanje, ki bo neposredno 
uporabljala ali pa dopolnjevala tudi podatke v Mali knjižnici. 
 
13. Raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov ter izdelava smernic za 
profesionalizacijo krajevnih knjižnic: Notranje Gorice, Polhov Gradec, Rakitna, Rob in 
Šentjošt 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: 2014 
Cilji: 
- raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov po področjih delovanja 

krajevnih knjižnic Notranje Gorice, Polhov Gradec, Rakitna, Rob in Šentjošt, 
- izdelava smernic za profesionalizacijo krajevnih knjižnic, 
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- predlog akcijskega načrta profesionalizacije. 
Ciljna skupina: vsi prebivalci na območju občin Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in Velike 
Lašče 
Sodelovanje: občine Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in Velike Lašče 
Opis: Na podlagi raziskave zunanjega okolja, segmentiranja uporabnikov, na osnovi 
demografskih podatkov ter podatkov o uporabi krajevnih knjižnic Notranje Gorice, Polhov 
Gradec, Rakitna, Rob in Šentjošt bomo izdelali analizo in smernice za profesionalizacijo 
petih krajevnih knjižnic. V smernicah bomo pokazali na ključne pogoje, ki morajo biti 
izpolnjeni za uspešno profesionalizacijo krajevne knjižnice ter predlagali postopke za 
profesionalizacijo. 
 
14. Smernice za vzpostavitev sodelovanja in partnerstva  
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: 2014 
Cilji: uveljavitev sodelovanja in partnerstva kot orodja za strateški razvoj, opogumljanje 
krajevnih knjižnic pri širšem povezovanju na svojem območju. 
Ciljna skupina: zaposleni v MKL 
Opis: V trenutnih razmerah velja, da splošne knjižnice težje dosegajo svoje ciljev brez 
sodelovanja. Vedno bolj se knjižnice usmerja od zgolj sodelovanja k bolj aktivnemu 
partnerstvu, ko partnerji skupaj oblikujejo inovativne rešitve. Partnerstvo je smiselno 
predvsem na tistih področjih, kjer mora knjižnica nadgraditi svojo ponudbo. Predpogoj za 
vzpostavljanje učinkovitega sodelovanja in partnerstev je dobro poznavanje zunanjega okolja 
knjižnice. V ta namen knjižnica uporablja kot orodje mapiranje lokalnega okolja. Knjižnica je 
kot družbeni subjekt vpeta v mrežo institucij, s katerimi si deli prostor in ciljne publike. Zato je 
pomembno poznavanje in odkrivanje specifičnih akterjev, ki lahko postanejo sodelavci ali 
partnerji v ponudbi dejavnosti knjižnice. Prav tako je potrebno tudi prepoznavanje ciljnih 
publik, povezovanje na različnih ravneh ter priprava »eko zemljevidov« krajevnih knjižnic v 
lokalnem prostoru, ki služijo pregledu ponudbe in potencialnih povezav.  
 
15. Pregled in poenotenje delovnih procesov 
Izvajalec: direktorica knjižnice, Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve 
Trajanje: 2014-2016 
Faze: 
- 2013: Faza 1. Izdelava poenotene verzije Kataloga delovnih mest, Priloge 2 Pravilnika 

NOSDM (vključitev vseh sprememb, ki so bile sprejete do konca leta 2013), skupaj z 
manjkajočimi podatki v skladu z zakonodajo. 

- 2014: Faza 2. Pregled in popis delovnih nalog za vsako posamezno delovno mesto v 
MKL (praviloma na podlagi usklajenih pripomb, podanih v okviru letnih razgovorov) in 
opredelitev ključnih kompetenc za vsa delovna mesta. 

- 2014: Faza 3. Izdelava nove verzije Kataloga delovnih mest in drugih prilog NOSDM. 
- 2015: Faza 4: Izdelava in sprejem novega Pravilnika NOSDM. 
Cilji: reorganizacija nekaterih skupnih služb, natančnejši opisi del in dopolnitev Pravilnika o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 
Ciljna skupina: zaposleni v MKL 
Opis: Od sprejema Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v letu 2009 
samo delovanje združenih knjižnic in razvoj MKL kažejo na potrebo po nadgradnji internega 
akta. Pričakovani učinek tega procesa bodo dogovorjeni procesi dela na ravni celotne MKL. 
Projekt bo v časovnem obdobju 2014-2015 razdeljen na več faz. 
 
Kot pomembnega v prvem sklopu izpostavljamo projekt Emona 2000, ki bo povezal različne 
aktivnosti v celotni mreži knjižnic MKL (namenjene vsem prebivalcem Ljubljane), in ki ga 
bomo izvajali v sodelovanju z drugimi izvajalci. 
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16. Emona 2000 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: januar - marec 2014 kot tematski sklop in v manjšem obsegu skozi vse leto 2014  
Cilji: prikaz zgodovinskega pomena nastanka Emone in predstavitev njene bogate antične 
dediščine ter kulturnega pomena v tem delu evropskega prostora. 
Ciljna skupina: vsi prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: Mestni muzej in galerije Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, FF Ljubljana: 
oddelek za zgodovino, umetnostno zgodovino, arheologijo, Zavod za zaščito kulturne 
dediščine Slovenije, Fakulteta za arhitekturo in ALU  
Opis: V letu 2014 praznujemo 2000 letnico prve pisne omembe Emone, zato se pridružujemo 
ljubljanskim javnim zavodom s ciklusom raznovrstnih dogodkov Emona 2000, ki bodo 
posvečeni zgodovinskim okoliščinam in pomenu mesta Emone v obdobju antike. V okviru 
prireditvene in izobraževalne dejavnosti ter projektov bomo pripravili strokovna predavanja s 
področja arheologije in zgodovine, arhitekture, prava, numizmatike in filozofije, razstave, 
pogovorne večere, ustvarjalne in izobraževalne delavnice (latinska paleografija, tečaj 
latinščine, kaligrafije itd.), razstave knjižnega gradiva, natečaj in filmske projekcije. 
 
 
Projekti za otroke: 
 
17. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013 
Izvajalec: Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo  
Trajanje: 2014 
Cilji: 
- Pregledno in sistematično predstaviti produkcijo mladinskih knjig obravnavanega leta 

2013, in sicer 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 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 načrtovanja 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 
Sodelovanje: različni strokovnjaki in ustanove s področja mladinske književnosti in 
knjižničarstva 
Opis: Priročnik sledi starostnim in razvojnim stopnjam mladih bralcev od predbralnega 
obdobja, preko vseh treh triletij devetletne osnovne šole, do prehoda k "mladim odraslim 
bralcem". Opozarja na branje mladinskih leposlovnih knjig, različnih tem, zvrsti in žanrov, in 
tudi na poučne mladinske knjige. Priročnik z anotiranjem odličnih knjig opozarja na 
kakovostno branje. S spremljajočimi članki in z obsežnim "aparatom" (najrazličnejšimi kazali) 
je v veliko pomoč vsem, ki imajo ključno vlogo pri razvoju in promociji bralne kulture mladih. 
Priročnik je v pomoč tudi splošnim in šolskim knjižnicam pri vodenju nabavne politike in 
založnikom pri oblikovanju založniškega programa. 
 
18. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 2014/2015 
V šolskem letu 2013/1014 izvajanje 8. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza 
z naslovom Rimljani na naših tleh. 
V šolskem letu 2014/2015 pričetek 9. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza. 
Izvajalec: Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
Trajanje: oktober 2014 – maj 2015 (9. cikel)  
Cilji: 
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- uvajanje sodobnih oblik učenja in poučevanja, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, 
- spoznavanje kulturne dediščine, 
- dvig informacijske pismenosti, 
- spodbujanje branja, 
- povečan virtualni in dejanski obiski kulturnih ustanov. 
Ciljna skupina: učenci 2. in 3. triletja devetletke 
Partnerstvo: Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije, vse splošne knjižnice v 
Sloveniji v sodelovanju z osnovnimi šolami, Skupnost muzejev Slovenije z vsemi muzeji in 
galerijami 
Opis: Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle. Deveti cikel z vsemi petimi 
sklopi bo pripravljen in odprt za reševanje v oktobru 2014. Reševanje se zaključi 15. maja 
2015. 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«. Informacija o sprotnem sklopu je objavljena tudi v reviji PIL. 
 
19. Poletavci – poletni bralci 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: junij–september 2014 
Cilji: spodbujanje rednega branja, bogatenje besednega zaklada, spodbujanje rednega 
obiskovanja knjižnic, medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje knjižnic regije. 
Ciljna skupina: otroci 7–12 let 
Sodelovanje: OŠ v Mestni občini Ljubljana in njenih primestnih občinah, knjižnice 
osrednjeslovenske regije, Knjigarna Konzorcij, Narodna galerija 
Opis: V letu 2014 nadaljujemo z že uveljavljenim bralnim projektom za spodbujanje otrok k 
počitniškemu branju. K sodelovanju bomo vabili otroke, ki obiskujejo naše knjižnice in ostale 
knjižnice osrednjeslovenske regije, še poseben poudarek pa bomo v letu 2014 namenili 
učiteljem in otrokom na osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana in njenih primestnih občinah 
ter v šolah dopolnilnega pouka slovenščine v sosednjih državah (Italija, Avstrija, Madžarska, 
Hrvaška ter BiH). Vse Poletavce bomo povabili na Dan za Poletavce, kjer bodo prejeli 
priznanja, majice in se uvrstili v žrebanje za privlačne nagrade, ki nam jih darujejo različni 
donatorji. 
 
20. Ciciuhec, beremo z malčki 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice mreže MKL 
Trajanje: kontinuirana dejavnost, začetek v jeseni 2014 (oktober–maj) 
Cilji: ustvarjanje pogojev za razvoj bralnih navad in bralne kulture, spodbujanje branja v 
družinskem krogu, spodbujanje branja leposlovja v otrokovem materinem jeziku, bogatenje 
besednega zaklada, seznanjanje otrok s knjižnico v njihovem neposrednem okolju 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: otroci 2–6 let, njihovi starši in vzgojitelji, knjižničarji 
Sodelovanje: Društvo Bralna značka Slovenije – ZMPS, Mestna občina Ljubljana, vzgojno 
varstveni zavodi v Mestni občini Ljubljana in njenih primestnih občinah  
Opis: Vsak vrtčevski otrok, ki bo sodeloval pri projektu, bo vzgojiteljici ali knjižničarki 
predstavil tri zgodbice in eno pesmico, ki so mu jih odrasli prebrali. Pri predstavitvi bo 
otrokom dopuščena svoboda glede na njihove želje in sposobnosti.  
Posodobili bomo priporočilni seznam iz preteklega leta in poudarili dela avtorjev iz okolice ter 
besedila, ki obravnavajo lokalno tematiko. Vsaka vrtčevska skupina bo enkrat v šolskem letu 
obiskala najbližjo knjižnico, bolj oddaljene vrtce bo obiskala Potujoča knjižnica. Obisk bo 
namenjen druženju ob knjigah (npr. ure pravljic, ustvarjalne delavnice, lutkovne predstavitve, 
različne družabne igre za otroke…). Ob obisku bo skupina prejela plakat Cicuhec: obiskali 
smo knjižnico, ki ga bodo prilepili na steno igralnice in nanj narisali ali napisali svoje vtise z 
obiska. V knjižnici bomo na plakat Ciciuhec: obiskali so nas zabeležili, katera skupina nas je 
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obiskala. Vsaka vrtčevska skupina bo prejela tudi knjigo. Ob koncu šolskega leta bodo 
vrtčevske skupine prejele priznanja za vse sodelujoče otroke, vsi mentorji pa uradno potrdilo 
MKL o sodelovanju. 
 
21. Kobacajčki  
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in izbrane knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2014–2016 
Cilji: navajanje staršev na vsakodnevno branje otrokom, prvo sistematično seznanjanje otrok 
s knjigami in navajanje na njih, uporaba kakovostnih igroknjijg, izštevank in kratkih zgodbic 
za razvijanje gibalnih in jezikovnih spretnosti otrok, medgeneracijsko povezovanje, 
spodbujanje družinskega branja. 
Ciljna skupina: otroci 0–2 let, ki niso vključeni v vzgojno varstvene zavode, njihovi starši, stari 
starši, nosečnice, porodnice, knjižničarji 
Opis: Dejavnost se bo izvajala v posebej prirejenih prostorih in bo temeljila na sistematičnem 
navajanju na knjigo z uporabo kakovostnih osnovnih izštevank in kratkih zgodbic za lažje 
razvijanje gibalnih in jezikovnih spretnosti. Leto 2014 bomo namenili pripravi koncepta in 
usposabljanju knjižničarjev za izvajanje dejavnosti. Izvedbo dejavnosti za ciljne skupine 
načrtujemo v letu 2015. 
 
22. Ta igrivi svet 
Izvajalec: OE Knjižnica Jožeta Mazovca 
Trajanje: oktober 2013 – oktober 2014 
Cilji: kvalitetno in brezplačno preživljanje prostega časa, oživitev iger in medgeneracijskega 
druženja, promocija literature s področja iger, ohranjanje kulturne dediščine, spodbujanje 
izmenjave ter podarjanja igrač in otroških knjig.  
Ciljna skupina: otroci, družine, skupine iz vrtcev, knjižničarji 
Sodelovanje: vrtci, Zavod Zoopi 
Opis: Spodbuditi želimo igro, ki ni povezana z dodatnimi materialnimi stroški. Zaradi lanske 
dobre izkušnje z uro pravljic na temo novih starih otroških iger v okviru projekta Kulturna 
dediščina za družine ter izkušnje s prireditvijo Skok po knjigo, ki je navdušila otroke, bomo z 
vključevanjem tovrstnih iger v ure pravljic nadaljevali pogosteje. V nekaterih knjižnicah bomo 
obisk skupin iz vrtcev občasno popestrili z igro na prostem in ob tem priporočili gradivo o 
igrah tudi vzgojiteljicam. Omogočili bomo izmenjavo in podarjanje igrač v tednu otroka in 
pred decembrskimi prazniki. Ob dnevu knjige bomo organizirali izmenjavo otroških knjig. 
Družine bomo povabili na predavanje o kulturni dediščini slovenskih iger. 
Promovirali bomo igroteko in igralne urice v Knjižnici dr. Franceta Škerla ter predstavili igro 
Potovanje Deklice Delfine. Razstavili bomo knjižnično gradivo na temo praktičnih  in miselnih 
iger za vse generacije. 
 
 
Projekti za mladostnike: 
 
23. Robinzonijada v informacijski džungli na spletu 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc in Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: vse leto, aprila 2015 zaključna prireditev  
Cilji:  
- Mladostniki, obiskovalci spletne strani MKL, znajo pridobiti izobraževalne vsebine s 

pomočjo sodobne informacijske tehnologije (uporaba spletnega kataloga COBISS/OPAC, 
uporabnost spletne strani MKL, seznanjanje z elektronskimi viri, dostopnimi na spletni 
strani MKL. 

- Mladostnik postane prek poznavanja informacijsko-komunikacijske tehnologije 
samostojni uporabnik knjižnice in njenih storitev ter radoveden in kritičen iskalec 
informacij. 

- Mladostnik doživlja knjižnico kot kulturno-umetniški prostor. 
Ciljna skupina: osnovnošolci v drugi in tretji triadi (od 9. do 15. leta) 
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Sodelovanje: Impro liga in IGLU 
Opis: Projekt v knjižnici Prežihov Voranc izvajamo od leta 2000. Reševalci se na podlagi 
nalog seznanjajo s knjižnično zalogo in postavitvijo gradiva, se učijo brskati po elektronskem 
knjižničnem katalogu ter kritično vrednotiti informacije, pridobljene s spleta. Leta 2012 smo 
začeli s prenovitvijo projekta. Reševanje bo v letu 2014 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 2015, ko bodo izžrebanci 
prejeli nagrade. 
 
24. Pametne finance (2. faza) 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Center za vseživljenjsko učenje 
Trajanje: vzpostavitev v letu 2014 
Cilji: naučiti mlade uporabnike načrtovanja dobrih poslovnih odločitev in posledično 
doseganje njihove finančno neodvisnosti, dvig splošne finančne pismenosti  
Ciljna skupina: mladi, uporabniki knjižnice, širša zainteresirana javnost 
Sodelovanje: Zveza potrošnikov Slovenije, Združenje bank Slovenije 
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  in 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 bodočega Učnega centra MKL. V podporo nam bo služil tudi 
model finančnega opismenjevanja, ki ga za Veliko Britanijo pripravlja Citizens Advice 
Bureaux. 
 
 
Projekti za družine: 
 
25. Knjižnica Savsko naselje v novi podobi se predstavi: Babi preberi nam pravljico 
Izvajalec: Knjižnica Savsko naselje, Knjižnica Bežigrad 
Trajanje: september 2013 – junij 2014 (vključuje čas prenove stavbe in priprave na novo 
postavitev ter pripravo otvoritve prenovljene knjižnice) 
Cilji:  
‐ promocija knjižnice v Savskem naselju, 
‐ pridobitev novih članov, 
‐ navezava stikov s četrtno skupnostjo Bežigrad ter šolo in vrtci za potencialna kasnejša 

sodelovanja. 
Ciljna skupina: družine, prebivalci Savskega naselja in bližnje okolice  
Sodelovanje: četrtna skupnost Bežigrad, OŠ Savsko naselje in bližnje enote vrtcev 
Opis: Gre za enkratni projekt ob zaključku prenove in ponovnem odprtju Knjižnice Savsko 
naselje, najmanjše enote Knjižnice Bežigrad. V zadnjih nekaj letih se je obisk knjižnice 
konstantno povečeval, vendar želimo knjižnico predstaviti še večjemu delu potencialnih 
uporabnikov in jim približati knjižnične storitve, ki jih nudimo. Hkrati želimo navezati stik s 
predstavniki četrtne skupnosti, saj se želimo še bolj aktivno vključiti v delovanje lokalne 
skupnosti, sodelovati pri raznih prireditvah v naselju ter nadgraditi sodelovanje z vrtci in 
Osnovno šolo Savsko naselje. Otvoritev prenovljene, posodobljene in malo povečane 
knjižnice nameravamo izkoristiti za našo promocijo, saj obveščanje s plakati in letaki ni 
dovolj. Želimo si, da nas bodo prebivalci Savskega naselja spoznali in da jim bomo vzbudili 
zanimanje, da nas obiščejo in postanejo naši člani. Otvoritev bo potekala pred knjižnico in v 
knjižnici, pospremljena bo z glasbenim nastopom, uro pravljic in drugimi dejavnostmi. 
Obiskovalcem bomo predstavili nove dejavnosti, ki jih pripravljamo zanje. 
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26. 25 let Igroteke MKL – Igraj se z nami! 
Izvajalec: OE Knjižnica Bežigrad v sodelovanju z drugimi OE MKL 
Trajanje: november 2013 – november 2014 
Cilji:  
- promocija igroteke v OE MKL, 
- seznanjanje čim širše javnosti o možnosti izposoje igrač na dom. 
- pridobivanje novih članov, 
- širjenje ponudbe za otroke - Igralna urica.  
Ciljna skupina: otroci, družine 
Opis: Leta 2013 mineva 25 let odkar je Igroteka začela delovati. Celo leto želimo posvetiti 
temu jubileju, začeli pa bomo z drugim srečanjem igrotekarjev Slovenije, konec novembra 
2013. Nadaljevali bomo s pripravo stalne premične razstave: 25 let delovanja Igroteke, na 
kateri sloni tudi projekt. Razstava bo prikazala delovanje Igroteke, različne tipe igrač, ki jih 
izposojamo, pomen igre in igranja za razvoj otroka in dejavnosti Igroteke: igralne urice, 
delavnice izdelovanja igrač, bibliopedagoško delo. Prikazali bomo tudi najbolj izposojane 
igrače. Pripravili bomo promocijsko gradivo: kazalke, letake, vrečke. Razstava bo gostovala v 
vseh OE, priložen bo tudi nabor igrač, ki jih bodo lahko uporabili pri  igralnih uricah. Mobilno 
zbirko igrač bomo uporabljali tudi na prireditvah MKL: Poletavcih, Dnevu MKL in pri 
predstavitvah MKL v okolju. Konec maja 2014 bomo praznovali svetovni dan igre (World play 
day). 
 
27. Iz malega raste veliko 
Izvajalec: OE Knjižnica Jožeta Mazovca 
Trajanje: februar – maj 2014 
Cilji: promocija naravoslovnih vsebin in gradiva v knjižnici, spodbujanje družinskega 
vrtnarjenja, zdravega in koristnega skupnega preživljanja prostega časa, informiranje o 
preživetju v naravi, ozaveščanje o ekološkem obnašanju ter ohranitvi slovenskih semen in 
rastlinskih vrst, vzgoja otrok za sodelovanje, solidarnost in izmenjavo dobrin. 
Ciljna skupina: otroci, mladostniki, družine, uporabniki s posebnimi potrebami iz Zavoda 
Janeza Levca 
Sodelovanje: društva in posamezniki, ki delujejo na omenjenih področjih, taborniki, skavti, 
Borza znanja MKL 
Opis V knjižnici sredi urbanega okolja in obdobju, ki kliče k vrnitvi k naravi ter varčevanju, se 
z aktualno tematiko odzivamo na potrebe po znanju s področja samooskrbe (OZN je leto 
2014 razglasila za mednarodno leto kmečke družine). Za najmlajše ter za uporabnike iz 
Zavoda Janeza Levca bomo pripravili delavnice s poskusi iz narave ter vzgojo rastlin iz 
semen. Pri urah pravljic bomo tematiko posvetili vrtnarjenju in skrbi za naravo. Za 
mladostnike, odrasle in družine bomo organizirali predavanja na temo urbanega vrtnarjenja 
in preživetja v naravi ter povabili uporabnike k izmenjavi izkušenj, semen in sadik. Ob tem 
bomo predstavili bogato ponudbo knjižnega gradiva in serij, ki jih nudimo v knjižnici na to 
tematiko. Uporabnike bomo povabili, da svoje že pridobljeno vrtnarsko znanje in veščine 
ponudijo kot storitev preko Borze znanja v MKL. 
 
28. Filmobus: Zdrav duh v zdravem telesu 
Izvajalec: Potujoča knjižnica, Oddelek za prireditve MKL 
Trajanje:  26.-28.8.2014 
Cilji: Promocija potujoče knjižnice in MKL, izobraževanje in osveščanje uporabnikov. 
Ciljna skupina: družine, mimoidoči ter stanovalci okoliških blokov 
Opis: Projekt je razdeljen v dva sklopa: v prvem delu bodo otroške ustvarjalne delavnice na 
temo zdravja in zdravega načina življenja, v drugem, večernem delu, bo ogled risank in 
risanih filmov za otroke, mladino in njihove starše. Mogoča bo tudi izposoja in vračilo gradiva 
ter vpis v bližnji Knjižnici Otona Župančiča. 
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29. Turizem na Borzi znanja 
Izvajalec: Center za vseživljenjsko učenje, Borza znanja Ljubljana 
Trajanje: april 2014 
Cilji: Predstavitev turizma v okviru Borze znanja ter v knjižnici, dodatna ponudba 
izobraževalnih vsebin v knjižnici. 
Ciljna skupina: družine, učenci, dijaki 
Partnerstvo: različni člani BZ Ljubljana ter SŠ za gostinstvo in turizem Ljubljana 
Opis: V enodnevni predstavitvi turizma na Borzi znanja Ljubljana želimo predstaviti ponudbo 
znanj s področja turizma. V ospredju bo spodbujanje medkulturne dimenzije, saj bomo 
predstavili predvsem znanja članov Borze znanja, ki prihajajo iz tujine (spoznali bomo njihovo 
kulturo, običaje in glavne značilnosti države), poleg tega pa bomo vključili člane z različnimi 
popotniškimi izkušnjami, člane z znanji različnih tujih jezikov ter člane z znanji organizacije in  
načrtovanja potovanj. 
 
30. Kulturna dediščina za družine (dve brošuri) 
Izvajalec: brošure pripravlja SLK, prireditve izvajajo mladinski knjižničarji v OE   
Trajanje: 2014 
Cilji:  
- Seznanjanje otrok s kulturno dediščino, dvig splošne in bralne kulture pri otrocih ter 

krepitev medgeneracijskega povezovanja. 
- Promocija domoznanskih vsebin v širši mreži MKL in aktivno vključevanje občin 

pogodbenih partneric. 
Ciljna skupina: mlade družine s predšolskimi in šolskimi otroki na razredni in predmetni 
stopnji, priporočljivo sodelovanje s starši in starimi starši 
Opis: bibliotekarji SLK izdelajo brošure, pripravijo promocijska gradiva in plakate za enote, ki 
se odločijo sodelovati pri projektu. Sodelovanje koordinirajo člani DS za domoznanstvo, ki 
predstavijo projekt mladinskim knjižničarjem v svoji OE, tako da vsaka pripravi vsaj eno 
srečanje v kateri od svojih knjižnic, načrtujemo vsaj pet dogodkov v letu. Ti skrbijo tudi za 
povratne informacije za razvoj projekta v prihodnje. Brošure so del predstavitve MKL v 
občinah pogodbenih partnericah. 
 
 
Projekti za odrasle: 
 
31. Mesto bere 
Izvajalec: Delovna skupina Mesto bere, zaposleni MKL 
Trajanje: 2013-2014 
Cilji: promocija branja, razvoj bralne kulture, izposoja kakovostnejšega gradiva, potencialno 
povečana privlačnost knjižnice, vpis in obisk. 
Ciljna skupina: člani knjižnice 16+ 
Sodelovanje: Kinodvor 
Opis: V ospredje letošnjega programa Mesto bere – bralnega projekta za spodbujanje branja 
odraslih v Mestni knjižnici Ljubljana – v sezoni 2013-2014 postavljamo knjigo in film. 
Promocijo kulture branja skozi literarno ustvarjanje, pisanje in strokovne refleksije, v letos že 
tretji sezoni knjižnega projekta, povezujemo s filmsko umetnostjo, s čimer se pridružujemo 
praznovanju Leta kina ob 90-letnici mestnega kina Kinodvor. Namen našega bralnega 
projekta je aktivno sooblikovanje stanja na področju bralne kulture in bralnih navad 
prebivalcev Ljubljane, zlasti tistih, ki po literaturi morda manj posegajo. Z izborom vsebin in 
programskih sklopov promoviramo knjigo, branje in širimo znanje – tokrat s fokusom na 
sedmi umetnosti.  
 
32. Znani BEREjo in priPOROČAjo 
Izvajalec: OE Knjižnica Bežigrad  
Trajanje: 1.9.2013 – 31.8.2014 
Cilji: promocija knjižničnega gradiva in spodbujanje bralne kulture. 
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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 desetih 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 24-
ih znanih Slovencev in Slovenk.  
 
33. Svet med nami / World among us  
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2014 
Cilji: celovita kulturna predstavitev držav, kulturno sodelovanje. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane 
Sodelovanje: Veleposlaništvo republike Indije, FF in FDV v Ljubljani, MZZ Slovenije, National 
Geographic Slovenija  
Opis: V projektu Svet med nami / World among us, vsako leto pripravimo teden dogodkov 
posvečenih kulturi ene izmed držav (v letu 2011 smo predstavili Grčijo, v letu 2012 Japonsko 
in v letu 2013 Španijo). V letu 2014 bomo predstavili Indijo. Pri organizaciji dogodkov 
sodelujemo z veleposlaništvi posameznih držav, kulturnimi društvi in posameznimi pripadniki 
države, ki so si v Sloveniji našli svoj stalni ali začasni dom. Predstavitev bo potekala v obliki 
razstav, strokovnih predavanj, pogovornih večerov, literarnih dogodkov, jezikovnih tečajev, 
filmskih projekcij, glasbenih koncertov, predstavitvenih večerov kulinarike in promocijo 
literature. Predstavitveni dogodki se bodo odvijali v celotni mreži knjižnic MKL.  
 
34. Misija: diplomska naloga 
Izvajalec: Center za vseživljenjsko delo, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: 2012–2014 
Cilji: 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 v večini izvajajo zaposleni v MKL. 
Izvajamo ga v sodelovanju s CDI Univerzumom v okviru programov Neformalnega 
izobraževanja odraslih 2012-2014 (MIZKŠ). 
 
35. Lady cafe 
Izvajalec: Center za vseživljenjsko izobraževanje MKL, 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+ 
Partnerstvo: 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 
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(Latvija), Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”, Braşov (Romunija), Günışığı Yaşlı Hizmet 
Merkezi, Kırıkkale (Turčija), Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana (Slovenija). 
Opis: Projekt Lady cafe je osem partnerjev prijavilo v program Vseživljenjsko učenje, 
podprogram Grundtvig učna partnerstva. 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 
letu 2014 bomo izvedli različne izobraževalne aktivnosti za ciljno skupino ter se udeležili 
srečanj partnerjev v Latviji in Španiji.   
 
36. Ženska, družina, podeželje 
Izvajalec: Borza znanja Ljubljana 
Trajanje: september-november 2014 
Cilji: predstavitev dela na slovenskih kmetijah v knjižnici, dodatna ponudba izobraževalnih 
vsebin v knjižnici, nagovor nove ciljne skupine. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: Zveza kmetic na Slovenskem 
Opis: OZN je 15. oktober razglasila za Svetovni dan kmetic ter leto celo 2014 za 
mednarodno leto kmečke družine. Cilj teh aktivnosti je izboljšanje položaja kmečkih žensk po 
vsem svetu: zmanjšati revščino med ženskami, zmanjšati nasilje nad ženskami, izboljšati 
izobrazbeno raven žensk na podeželju ter zmanjšati njihovo ekonomsko in politično 
neenakopravnost. V okviru dogodka bomo predstavili različne dejavnosti, znanja in izdelke. 
 
37. Dan jezikov 
Izvajalec: Center za vseživljenjsko učenje, Središče za samostojno učenje 
Trajanje: 25. in 26. 9. 2014 
Cilji: promocija jezikovnih izobraževanj v MKL. 
Ciljna skupina: odrasli 
Opis: Tekom leta v knjižnicah MKL potekajo različna jezikovna izobraževanja. Z 
organiziranim dogodkom bomo promovirali (samostojno) učenje tujih jezikov, širšo javnost 
seznanili s ponudbo jezikovnih izobraževanj v MKL in hkrati povabili obiskovalce k udeležbi 
na jezikovnih izobraževanjih MKL. V prvem delu bomo v obliki različnih krajših delavnic 
(predvidoma 10 delavnic) predstavili različne tuje jezike in tudi spomnili na pravilno rabo 
slovenskega jezika. Drugi del pa bomo povezali z izvedbo dneva jezikov v 2014 in pripravili 
priložnostno multimedijsko razstavo v medijski sobi v Mediateki Knjižnice Otona Župančiča o 
različnih dejavnostih v letu 2014. 
 
38. »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« (izdaja tretjega letnika revije za 
domoznanske vsebine) 
Izvajalec: Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2014 
Cilji:  
- Doseganje širšega kroga uporabnikov z vsebinami iz knjižničnega gradiva o lokalni 

kulturni dediščini. 
- Nudenje širših bibliografskih informacij o izbranih temah kot reference za nadaljnje 

raziskave in promocijo gradiv.  
- Promocija domoznanske dejavnosti Centra za domoznanstvo MKL in razvijanje 

»blagovne znamke« domoznanske dejavnosti MKL. 
Ciljna skupina: vsi 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 prvih dveh 
letnikov (štirih številk, po dve v letih 2012 in 2013) smo se uspešno prijavili na razpis MOL 
2012 in 2013 za strokovni tisk. Načrtujemo ponovno prijavo na isti razpis v letu 2014. V letu 
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2014 bomo izdali dva zvezka v 400 ali 500 izv. in s časovnim zamikom postavitev v 
elektronski obliki na spletno domoznansko podstran.  
 
39. Album Ljubljane 
Izvajalec: Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2014 
Cilji:  
- omogočiti prebivalcem Ljubljane, da aktivno sodelujejo pri izgradnji digitalnega spomina 

mesta, 
- ozaveščanje prebivalcev Ljubljane o domači kulturni dediščini. 
Ciljna skupina: vsi prebivalci Ljubljane 
Sodelovanje: portal KAMRA 
Opis: V letu 2013 je bil na regijskem portalu Kamra (digitalizirana kulturna dediščina 
slovenskih pokrajin) oblikovan spletni servis Album Slovenije – osebni spomini 20. stoletja, ki 
omogoča uporabnikom dodajanje lastnih spominov iz družinskih albumov fotografij (user 
generated contents). MKL se bo kot ena od ustanoviteljic portala Kamra prek Albuma 
Ljubljane neposredno navezovala na spletni servis Album Slovenije prek posebej oblikovane 
pasice na spletni strani MKL. Posebno pozornost bomo namenili izobraževanju uporabnikov 
za dodajanje vsebin na Album Ljubljane v okviru naših računalniških tečajev za starejše S 
klikom v družbo znanja. Album Ljubljane bomo dodatno promovirali s posebno zgibanko, ki 
bo namenjena predvsem obveščanju starejših prebivalcev Ljubljane, ki se ne zadržujejo tako 
pogosto na spletu. 
 
40. Digitalizacija gradiva »Izseljenski listi« 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Slovanska knjižnica 
Trajanje: marec 2014 – december 2014 
Cilji: povečati dostopnost manj znanih gradiv čim širši javnosti. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in Slovenije, Slovenci v tujini 
Opis: Narodna in univerzitetna knjižnica je v letu 2011 pričela projekt digitalizacije slovenskih  
izseljenskih časnikov in časopisov, ki predstavljajo izvrsten pomnik časa in vir za poznavanje 
ljudi, zgodovinskih dejstev in družbenih gibanj slovenskih izseljencev. Žal se precej tiskov v 
arhivih nacionalne knjižnice ni ohranilo, zato vsi korpusi naslovov niso bili uspešno 
zaključeni. MKL bo z bogatim domoznanskim fondom Slovanske knjižnice deloma zapolnila 
tovrstne vrzeli in tako poskrbela za obogatitev vpogleda v zgodovino okolja, v katerem 
deluje, tokrat s strani rojakov izven naših meja. V letu 2014 nameravamo izvesti dopolnilno 
digitalizacijo izseljenskih listov: Slovenski list, Amerikanski Slovenec, Glas naroda, Glas 
svobode, Pravi Slovenec in Prosveta. 
 
41. Ljubljanica – rimska plovna pot (Emona 2000) 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, zaposleni MKL 
Trajanje: oktober 2013-december 2014 
Cilji: 
- priprava prispevkov zaposlenih na temo Ljubljanica – rimska plovna pot, 
- izbor ustreznih vsebin z razstave v Knjižnici Prežihov Voranc Podvodna dediščina v 

Sloveniji – Izbrane raziskave, 
- objava pridobljenih prispevkov, dokumentov, fotografij in zgodb na spletni strani MKL in 

portalu KAMRA. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: avtorji razstave Podvodna dediščina v Sloveniji – Izbrane raziskave (Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije), Mestni muzej in galerije Ljubljana 
Opis: Leta 2014 bomo obeležili 2000 let Emone, kar je za Ljubljano izrednega pomena. Na 
naših tleh je obdobje Rimljanov pustilo mnogo bogatih in neizbrisnih sledi. Vsebina projekta 
izhaja iz razstave Podvodna dediščina v Sloveniji – Izbrane raziskave. Z avtorji razstave v 
Knjižnici Prežihov Voranc bomo naredili izbor primernih fotografij in besedil. Zainteresirani 
zaposleni MKL bodo pripravili prispevke na temo Ljubljanica – rimska plovna pot. Vse zbrano 
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gradivo bomo objavili v obliki virtualne razstave na spletni strani MKL in v obliki digitalne 
zbirke na portalu KAMRA. 
 
42. Ljubljansko barje 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost. 
Trajanje: januar-februar 2014 
Cilji: 
- pridobitev vsebin razstave Ljudje z Ljubljanskega barja v Mestnem muzeju Ljubljana, 

pridobitev fotografij barja iz domoznanskega oddelka Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 
- objava pridobljenih gradiv na spletni strani MKL in portalu KAMRA, 
- poleg kulturne izpostaviti tudi pomen naravne dediščine. 
Ciljna skupina: prebivalci osrednjeslovenske regije 
Sodelovanje: Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Mestni muzej in galerije Ljubljana 
Opis: V Mestnem muzeju Ljubljana je razstava starih fotografij Ljudje z Ljubljanskega barja. 
Nekdaj je bila fotografija prava redkost in dragocenost, ki je spremljala le najpomembnejše 
trenutke v življenju posameznika, družine ali skupnosti. Stare fotografije prikazujejo navade, 
opravila, oblačila, prikazujejo krajino, naselja in naravo pred sto in več leti. Dopolnili jih bomo 
s sodobno zbirko fotografij barja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika in tako še dodatno povezali 
kulturno in naravno dediščino ter jo predstavili širši javnosti na spletni strani MKL in portalu 
KAMRA. 
 
 
Projekti za starejše: 
 
43. Nov sijaj starih knjig 
Izvajalec: OE Knjižnica Jožeta Mazovca 
Trajanje: 2014, posebej april  
Cilji: promocija in večja izposoja kvalitetnega starejšega leposlovja. 
Ciljna skupina: odrasli in starejši uporabniki 
Opis: Na policah knjižnic ostaja mnogo kvalitetnega leposlovja, izdanega pred l. 1990, ki 
zaradi manjše izpostavljenosti in manj privlačnega zunanjega izgleda ni pogosto izposojeno. 
Za ponovno aktiviranje tega gradiva bomo poskrbeli zaposleni v vseh knjižnicah v mreži OE 
Knjižnica Jožeta Mazovca, in sicer s knjižnimi razstavami na bolj izpostavljenih mestih v 
knjižnicah. Nekaj naslovov: 
- Nisem lepa, sem pa dobra - ne sodi knjige po platnicah! 
- Knjižničarji priporočamo – izbor starejšega leposlovja po izboru posameznega 

zaposlenega 
- Brezčasnost poezije – izbor pesniških zbirk ter mesečna predstavitev pesmi iz njih na 

plakatu 
- Resnice ne zastarajo – izbor spominov, misli in aforizmov  
- Uporabnike bomo povabili k pripravi razstav z naslovom Nostalgija – kaj smo brali včasih 

in beremo ponovno 
V Knjižnici Zadvor, v kateri je leposlovno gradivo pretežno novejše, bo pol leta gostovala 
kolekcija starejšega leposlovja, ki jo bomo oblikovali iz zbirk naših krajevnih knjižnic po 
izboru zaposlenih. 
 
44. Vam teče jezik? (Ure pripovedovanja zgodb za odrasle) 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: januar-april in oktober-november 2014 
Cilji: 
- odrasli se preizkusijo v pripovedovanju zgodb, 
- urjenje javnega nastopanja in pripovedovanja, 
- seznanjanje s ustnim izročilom in dediščino evropskega prostora, 
- druženje. 
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Ciljna skupina: starejši, odrasli 
Sodelovanje: Center dnevnih aktivnosti za starejše  
Opis: Pripovedovanje zgodb je veščina, za katero smo lahko nadarjeni, da pa se je tudi 
priučiti. Včasih je pripovedovanje pomenilo družabni dogodek in izmenjavo izkušenj, ki so se 
prenašale iz roda v rod. Danes postaja spet vse bolj popularno, le da se pripoveduje na 
način, ki udeleženca vključuje samo kot poslušalca, pri čemer se izgubi značaj spontanosti. 
Ura pripovedovanja zgodb za odrasle bo potekala tako, da uvodoma eno daljšo ali dve krajši 
zgodbi pove moderatorka, sledilo bo pripovedovanje udeležencev. Ura se bo zaključila z 
diskusijo o temah, ki so povezane s pripovedovanjem. 
 
45. Slovenija med nami 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2014  
Cilji: aktivno preživljanje prostega časa starejših, spoznavanje slovenske kulturne in naravne 
dediščine. 
Ciljna skupina: starejši 
Sodelovanje: Zavod RS za varstvo narave, Andragoški center Slovenije, Zavod za zaščito 
kulturne dediščine Slovenije, Planinska zveza Slovenije, revija Gea, Univerza za tretjo 
življenjsko obdobje, Mestni muzej in galerije Ljubljana  
Opis: S ciklusom dogodkov iz projekta Slovenija med nami se pridružujemo želji po 
vključevanju starejših v aktivno in kulturno bogato preživljanje prostega časa, saj bodo 
dogodki namenjeni odkrivanju bogastva slovenske kulturne in naravne dediščine ter  
odkrivanju bogastva slovenskega ljudskega izročila s področja domače obrti, slovenske 
kulinarike, lingvistične raznolikosti slovenskih pokrajin in arhitekturnih posebnosti. Dogodki 
bodo potekali v obliki predavanj, razstav, ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic, filmskih 
projekcij in pogovornih večerov. Sodelovali bomo s krajevnimi društvi in ustanovami, ki se 
ukvarjajo z organizacijo tovrstnih predavanj izletov, delavnic in izobraževanj.  
 
46. Dan spominov »Ljubljana v bodeči žici« 
Izvajalec: Slovanska knjižnica, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: maj 2014 
Cilji:  
- Pridobivanje dokumentov, predmetov in pričevanj ter družinskih zgodb ljubljanskih 

meščanov, ki sicer niso zajeta v uradne dokumente, služijo pa kot pomemben del 
kulturne dediščine, ki se brez zbiranja za vedno izgubi. 

- Objava pridobljenega gradiva na portalu Kamra, na Europeani ter na spletni strani MKL. 
- Promocija domoznanstva kot ene od posebnih dejavnosti MKL z objavami v medijih in 

dvig ozaveščenosti o pomenu premične in nematerialne kulturne dediščine.  
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in osrednjeslovenske regije 
Sodelovanje: uredniki na portalu Kamra iz drugih knjižnic 
Opis: 3. maja 1941 je bilo ozemlje Ljubljanske pokrajine formalno priključeno h Kraljevini 
Italiji. Italijanske oblasti so februarja 1942 Ljubljano ogradile z 41 kilometri bodeče žice in 
postavile več kot 70 bunkerjev. Ljubljana je živela obdana z bodečo žico dobra tri leta. 
Namen okupatorja je bil ločiti mesto, ki ga je imel za središče protiitalijanske dejavnosti, od 
podeželja, obenem pa onemogočiti vodenje in oskrbovanje partizanske vojske ter dotok 
novih borcev. Vseeno je pri organizaciji odpora imela Ljubljana pomembno vlogo. Zanima 
nas, kako je v dokumentih in fotografijah prikazano vsakdanje življenje Ljubljančanov v 
omreženi in zastraženi Ljubljani, borba proti italijanskemu in kasneje nemškemu okupatorju.  
Želimo izpostaviti dejstvo, da je Ljubljana edino glavno mesto, ki je bilo v času druge 
svetovne vojne popolnoma obdano s fortifikacijskim sistemom. Dogodek bo potekal na enak 
način, kot je bil izveden prvi Dan spominov februarja 2013 (1. Svetovna vojna), s 
preverjenimi postopki, metodami in obrazci, kakor jih priporoča metoda dela za zbiranje 
podatkov v okviru Europeana Awareness. Dogodek bo potekal en dan v maju v dvorani 
Slovanske knjižnice. 
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Drugi projekti: 
 
Projekt ICORN  
Izvajalec: MKL v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL in slovenskim PEN 
Trajanje: 2014 
Cilji: Mestna knjižnica Ljubljana bo nosilka organizacijskih priprav na sprejem preganjanih 
pisateljev, in sicer bo skupaj s  partnerjema 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 
so v svojih državah preganjani zaradi svojega literarnega delovanja. Pisateljem, ki jih gosti 
mesto zatočišče, mora le-to zagotavljati sredstva za preživljanje ter bivanje.  
Mestna knjižnica Ljubljana 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.  
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2014, opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 

8 SODELOVANJE IN PROMOCIJA 

 
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 2014 
- 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. 

- Oblikovanje smernic za še boljše sodelovanje knjižnice z drugimi deležniki v lokalnem 
okolju in za vzpostavitev partnerstev pri pripravi inovativnih projektov. 

- Oblikovanje novih oblik sodelovanja in partnerstva z nevladnimi organizacijami 
(Kiberpipa). 

- Odpiranje knjižnic navzven prek mednarodnih posvetov (Knjižnica, srce mesta: 
Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic).  

- Predstavitev MKL na občinskih svetih občin pogodbenih partneric kot oblika 
zagovorništva.  
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- Vzpostavitev notranjega zagovorništva – povečati vpliv, ki ga imajo sami zaposleni na 
vidnost in prepoznavnost knjižnice v okolju. 

- Vključevanje uporabnikov v prostorsko načrtovanje  in oblikovanje dejavnosti knjižnice. 
- 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. 
- Nove oblike promocije knjižnice med prebivalci Ljubljane (Knjižnica v mestu). 
- Poudarjena elektronska promocija prek prenovljene spletne strani ter zunanja promocija 

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

znamk 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 
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 (2012: 64.205) 
- Število sledilcev na družabnih omrežjih (2012: Facebook: 3.122, Twitter: 360) 
- Število skupnih projektov s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami 

(2012: 97) 
- Število posebnih marketinških akcij (2012: 6) 
- 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 (različne organizirane pobude lokalnih prebivalcev). 
- Sodelovanje z osmimi knjižnicami osrednjeslovenske regije pri izvajanju nalog 

območnosti. 
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- Sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjižnico in IZUM-om. 
- Sodelovanje z Ministrstvo za kulturo, Javno agencijo za knjigo, Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravstvo. 
- Sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo in 

Oddelkom za slovenistiko na Filozofski fakulteti Ljubljana, Pedagoško fakulteto Ljubljana, 
Akademijo za gledališče, režijo, film in televizijo. 

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

- Sodelovanje z založbami in knjigarnami, Društvom slovenskih založnikov in Društvom 
slovenskih knjigotržcev. 

- Sodelovanje z revijami Bukla, Ciciban, Otrok in knjiga, z otroškim programom RTV 
Slovenija. 

- Vzpostavitev novih oblik sodelovanja in partnerstva (Kiberpipa). 
- Sodelovanje z različno strokovno javnostjo 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, centri za socialno delo, domovi za 
starejše, dnevni centri za starejše, univerza za tretje življenjsko obdobje, ustanove, ki 
skrbijo za ljudi s posebnimi potrebami, mladinski četrtnimi centri, muzeji, galerije, arhivi, 
kinematografi, kulturno umetniška društva, športna društva, različne nevladne 
organizacije, popotniški klubi, jezikovne šole, turistična društva, študijski krožki, festivali. 

- Sodelovanje z javnimi zavodi v Ljubljani: Kinodvor, Muzeji in galerije Ljubljana. 
- Sodelovanje z nacionalnimi javnimi zavodi: Narodni muzej, Narodna galerija, 

Prirodoslovni muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Arhiv RS, Cankarjev dom. 
- Sodelovanje z Društvom UNICEF Slovenija pri projektu Varne točke. 
- Sodelovanje s Strip.ART.nico pri pripravi razstav s prepoznavnimi stripovskimi avtorji. 
- 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. 
- Partnerstvo (CDI Univerzum in Cene Štupar) v programih splošnega neformalnega 

izobraževanja odraslih od 2012 do 2014 (Evropski socialni skladi). 
- Sodelovanje z Andragoškim Centrom Slovenije. 
- Sodelovanje z lokalnimi in nacionalnimi mediji. 
 
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 s Knjižnicami grada Zagreba. 
- Sodelovanje z BNF Centre national de la litèrature pour la jeunesse La Joie par les livres, 

Clamart. 
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8.2 Promocija knjižnice 

 
V letu 2014 bomo več pozornosti namenili izboljšanju zunanjega in notranjega izgleda in 
urejenosti prostorov knjižnic (na podlagi analize iz leta 2013). Razvijali bomo elemente 
celostne grafične podobe knjižnice za promocijo dejavnosti in prireditev, skrbeli za identiteto 
knjižnic, za njihovo razpoznavnost med uporabniki in širšo javnostjo. 
 
Uredili bomo postopke pri e-komunikaciji z uporabniki v primerih informativnih vprašanj, 
pripomb, mnenj in pritožb. 
 
Še naprej bomo načrtno razvijali komunikacijo z uporabniki preko spletnih orodij in družbenih 
omrežij: domače spletne strani, Facebooka, Twitterja, z rednimi objavami dogodkov na 
YouTube in Pinterestu za različne ciljne skupine. 
 
Skrbeli bomo za poglobljene 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 načrtnemu oglaševanju ter spremljanju medijskih objav. 
 
Zunanja promocija: Predstavili bomo svojo ponudbo in dejavnosti na naslednjih sejmih in 
festivalih: Kulturni bazar, Festival za tretje življenjsko obdobje, Festival Bobri, Lunin festival, 
Študentska arena, Sejem narava – zdravje in Knjižni sejem. 
 
Knjižnica v mestu: Promovirali bomo knjižnico, njene storitve in dejavnosti na ulicah Ljubljane 
in z video posnetki na spletni strani knjižnice in družabnih omrežjih. 
 
Informacijska gradiva: Prenovili bomo podobo Napovednika prireditev in izobraževanj, 
oblikovali bomo priložnostne zloženke ob posebnih dogodkih in projektih, bralne priporočilne 
sezname, e-vabilo, obvestila za uporabnike, plakate, letno promocijsko poročilo, ipd. 
 
Notranji in zunanji označevalski elementi: Poenotili bomo plakate in zloženke za knjižnice, 
table za označevanje v knjižnici in na pročeljih stavb, določili bomo oglaševalska mesta v 
knjižnici za lastno oglaševanje in zunanje ponudnike. 
 
Promocijski material: kemični svinčniki, majice, bombažne torbe, priponke, baloni, kazalke, 
blokci, ipd. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2014, 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 

 
Matjaž Bizjak 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Barbara Cesar 
- predsednica Stepišnikovega sklada ZBDS 
- članica IO Sekcije za potujoče knjižnice ZBDS 
- članica Strokovnega sveta MKL 
 
Tanja Curhalek 
- članica Izvršnega odbora DBL 
- delegatka na občnih zborih DBL 
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- sindikalna zaupnica 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 
- predsednica strokovnega sveta Osrednje knjižnice Celje 
- članica sveta Javne agencije za knjigo RS 
 
Vanja Grabner 
- članica Strokovnega sveta MKL 
- članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Aleš Klemen 
- član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
- član Nadzornega odbora DBL 
- član Strokovnega sveta Mestne knjižnice Kranj 
- predsednik Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
- predsednica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
- članica žirije in predsednica strokovne žirije za nagrado Izvirna slovenska slikanica 
- članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
 
Mateja Ločniškar Fidler 
- članica Komisije za katalogizacijo pri NUK 
- članica Delovne skupine za COBISS pri Združenju splošnih knjižnic 
- članica uredniškega odbora revije Šolska knjižnica 
 
Gregor Matevc 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Ida Mlakar 
- članica uredništva revije Ciciban in Cicido 
- članica žirije natečaja Evropa v šoli 
- članica upravnega odbora Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS 
 
Matjaž Mohar 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Marjana Moškrič:  
- članica Društva slovenskih pisateljev 
 
Maja Novak 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Lili Ozim 
- članica žirije natečaja Evropa v šoli 
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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 
 
Jagoš Repanović 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
- članica Delovne skupine za pripravo koncepta kompetenčnih centrov pri NUK 
 
Marijan Špoljar 
- član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
- član Uredniškega odbora Revije Knjižnica 
 
Slavica Vinčec 
- predsednica Sveta delavcev MKL 
 
Boris Zgonc 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Teja Zorko 
- članica Izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
- članica »Delovne skupine za pripravo strokovnih izhodišč in metodologije za popis 

(bibliografijo) serijskih publikacij in koordinacijo obdelave člankov po območjih OOK« pri 
NUK 

- predsednica Sveta MKL 
 
 
 
 
Pripravili: 
- Simona Resman, pomočnica direktorice za strokovno delo, s sodelovanjem vodij 

območnih enot in strokovnih služb; 
- Katja Brank, vodja Službe za splošne, pravne in kadrovske zadeve; 
- Marijan Špoljar, bibliotekar analitik; 
- Jelka Gazvoda, direktorica 
 
 
 
 
 
 
 
         mag. Jelka Gazvoda 

       Direktorica 
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PRILOGA 1: KADROVSKI NAČRT 2014 

 
 
1. Zaposleni, ki jih 
financira MOL 

I. – IV. 
tarif. 
skup. 

V. tarif. 
skupina 

VI. tarif. 
skupina 

VII. tarif 
skupina 

VIII. tarif. 
skupina 

IX. tarif. 
skupina 

Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 
31.12.2012 

5,5 43 31,5 119             199 
DM 

Št. zaposlenih - 
Načrt za leto 2014  

4,5 44 28,5 /  
27,5 

122 
123 

            199 
DM 

a) Št. zaposlenih za 
določen čas 

      2       5             7 
oseb 

b) Št. zaposlenih za 
nedoločen čas 

6 45 32 122             205 
oseb 

Št. zaposlenih  s 
krajšim del. časom 

1 3 1 6             11 
oseb 

Število napredovanj 
znotraj tarifne skupine 

                                    / 

Število napredovanj v 
višjo tarifno skupino  

                                    / 

Število premestitev             3 / 4                   3 / 4 
Število upokojitev 1             1             2 
Število nadomestnih 
zaposlitev  

      1       1             2 

Št. odpovedi pogodb o 
zaposlitvi zaradi 
poslovnega razloga 

                                    / 

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

      10,5: 
1 D-PG, 
2 Ig, 
1,5 Škof. 
2 VL, 
0,5 Horjul,
1,5 Brez. 
2 Vodice 

2: 
1 D-PG, 
1Škof. 

12: 
1 Ig, 
1 Škof. 
2 Brez. 
2 MK  
3 MIZŠ 
1 EU sr. 
2 last. sr. 

            24,5 
DM 

 
3. Skupaj št. 
zaposlenih (1+2) 

4,5 54,5 30,5/ 
29,5 

134/ 
135 

       223,5 
DM 

 
 
Pojasnila h kadrovskemu načrtu: 
 
Pri št. zaposlenih, ki jih financira MOL na dan 31.12.2013, je navedeno število delovnih mest, 
ki pa jih zaseda 212 zaposlenih. Od tega jih je 11 zaposlenih za krajši delovni čas zaradi 
invalidske upokojitve, na podlagi starševstva ali za nadomeščanje zaposlenih, ki delajo krajši 
delovni čas. Tri sodelavke so na porodniškem dopustu, ena pa je na daljši bolniški 
odsotnosti. Zaposlene, ki delajo krajši delovni čas na podlagi starševstva, in zaposlene, ki so 
na porodniškem dopustu oz. daljši bolniški odsotnosti, nadomeščamo z zaposlenimi za 
določen čas. V letu 2014 bosta porodniški dopust nastopili predvidoma še dve sodelavki. 
 
Pri številu zaposlenih za določen čas in nedoločen čas, številu zaposlenih za krajši delovni 
čas in številu premestitev pa navajamo dejansko število zaposlenih in ne št. delovnih mest.  
 
V letu 2014 planiramo premestitev treh (od 4) skrbnikov podpore uporabnikom iz oddelka za 
informatiko iz VI. v VII. tarifno skupino. Naloge, ki jih izvajajo, so namreč zelo zahtevne in 
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primerne za VII tarifno skupino, za katero so se zaposleni ob delu tudi izobraževali in dosegli 
ustrezno stopnjo izobrazbe. Poleg tega da skrbijo za delovanje celotne IKT opreme v vseh 
36 enotah MKL ter celotnega poslovnega informacijskega sistema MKL, tudi zelo uspešno 
razvijajo nove avtorske aplikacije in e-storitve MKL (npr. spletna stran MKL, ki je prejela 
nagrado Netko 2013, program za beleženje informacij Belinfo, ki ga sedaj ponujamo tudi 
drugim knjižnicam in nudimo tehnično podporo),  pripravljajo strokovne podlage pri razvoju 
nove aplikacije za izvajanje internih naročil in notranjo finančno kontrolo, opravljajo vse 
potrebne prilagoditve ob uvedbi Urbane ter še veliko drugih IT opravil. 
 
V letu 2014 se bosta upokojila dva zaposlena. Od tega čistilka, ki je uvrščena v II. tarifno 
skupino in jo bomo nadomestili s knjižničarjem (V tarifna skupina). 
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PRILOGA 2: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 
Knjižnica Vrsta investicije oz. 

nakupa opr. 
Obseg Obrazložitev Vrednost 

skupaj 
Delež 
MKL ali 
projektna 
sredstva 

Delež 
MOL 

Delež 
drugih 
občin 

 Pohištvo, DI in druga 
oprema 

    

KOŽ Ureditev praznega 
prostora na dostavni 
rampi  

  15.000   

Knjižnica 
dr. F. 
Škerla 

Sanacija sanitarij   4.000 4.000  

 Sanacija vhoda   1.500 1.500  
 Menjava oken v 

popravljalnici 
  3.000 3.000  

Savsko 
naselje 

Adaptacija   23.180  23.180 

KJM,  Dvigalo 1  20.000  20.000 
Fužine Zamenjava vrat v 

igralnici 
1  1.500 1.500  

Zadvor Protivlomni alarm 1  1.000 1.000  
KPV Montaža nadstreška   1.500 1.500  
 Ureditev greznice   1.500 1.500  
 Sanacija tlakov - vhod   1.500 1.500  
Grba Adaptacija manjšega 

prostora (zdaj igralni 
kotiček) v interni 
prostor z mini čajno 
kuhinjo z vrati 

  3.000 3.000  

Slovanska Sanacija kletnega 
prostora 

 pojav plesni 
zaradi vlage 

10.000 10.000  

Šiška Dodatna okna na 
oddelku za NKG 

 prezračeva-
nje 

1.500 1.500  

 
SKUPAJ 

   88.180 45.000 43.180 
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PRILOGA 3: INVESTICIJE IN NAKUP OPREME  

 
 

Knjižnica Vrsta investicije oz. 
nakupa opr. 

Obseg Obrazložitev  Vrednost 
skupaj 

Delež 
MKL ali 
projektna 
sredstva 

Delež 
MOL 

Delež 
drugih 
občin 

  I. Pohištvo, DI in 
druga oprema 

      

KOŽ Obvestilne table   5.000 5.000 
Bežigrad Pisarniški vrtljivi stoli 

za uporabnike 
11 Dotrajanost 

obstoječih 
1.000 1.000 

Črnuče Klima naprava 1  1.000 1.000 
Savsko 
naselje 

Pohištvo  Prenova 101.870  101.870

 IKT oprema  Prenova 21.000  21.000
 Oprema RFID   Uvedba RFID 60.000  60.000
 Elementi signalizacije   8.000  8.000
KJM, 
Fužine, 
Zalog 

Pisarniški stol 6 Dotrajanost 780 780 

KJM Klimatska naprava 2 Nedelovanje 
starih 

2.000 2.000 

 Leseni stolčki 3 Dopolnitev 100 100 
Polje Mikrovalovna pečica 1 DI 150 150 

KPV Pult za informatorja 1 Neustreznost 600 600 
 Omara  1 Za antikvarno 

prodajo 
600 600 

 Omara za ozvočenje 1 Razstavni 
prostor 

700 700 

 Voziček za prevoz 
gradiva 

1 Odrasli 
oddelek 

600 600 

 Pano za obvestila 1 DI 150 150 
 Stoječi obešalnik  2 DI 300 300 
 Obešalnik za otroška 

oblačila 
1 DI 150 150 

 Tabureji oz. z. stolčki  
za otroke 

10 DI  400 400 

 Koš za ločeno zbiranje 
odpadkov 

1 DI 50 50 

 Mikrovalovna pečica in 
toaster 

1 DI 250 250 

Rudnik Pisarniški stoli 4 Za zaposlene 600 600 
 Knjižne police 15  450 450 
 Mikrovalovna pečica 1  200 200 
 Klimatska naprava 1  1.000 1.000 
Grba Premični voziček 1 Za prevoz 

knjig  
300 300 

 Regal za DVD 1 Mladinski 
oddelek 

500 500 

 Čajna kuhinja 1  700 700 
Brezovica Premični voziček 1  300  300
 Omara za gradivo s 

policami 
2  900  900

 Omara za neknjižno 
gradivo 

1  400  400

 Stolček na kolesih za 
otroke 

1  250  250
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 Samostoječi obešalnik 1 DI 200  200
Rakitna Korito za slikanice 2  300  300
 Gasilni aparat 1 DI 40  40
Notranje 
Gorice 

Knjižne police 10  600  600

 Stenski regal 8  400  400
 Gasilni aparat 1 DI 40  40
Podpeč Stojala za novosti 5  100  100
Dobrova Police za manjše 

slikanice 
  600  600

 Stojalo za otroške CD-
je 

1  700  700

 Izposojevalni pult   1.000  1.000
Šentjošt Knjižne police 10  500  500
Ig Korito za slikanice 2  400  400
 Omara za serijske 

publikacije 
1  610  610

 Regali za male 
slikanice 

3  600  600

 Stenski regal s 6 
policami 

1  400  400

 Premični voziček 1  300  300
 Zložljivi ali nakladalni 

stoli 
40  1.300  1.300

 Zložljive pisalne mize 6  1.500  1.500
 Tekač z otroškim 

motivom 
1  200  200

 Preproga 2  500  500
 Hladilnik za čajno 

kuhinjo 
1  150  150

Škofljica Pohištvo razno  Stojala, 
vitrina,stol itd. 

5.000  5.000

Velike 
Lašče 

Knjižne police   1.500  1.500

Rob Knjižni regali   1.000  1.000
Slovanska Pisarniški stoli 5  750 750 
Šiška Pisarniški stoli 9  1.350 1.350 
 Obešalniki 6 Pravljična 

soba 
900 900 

Šentvid Oprema   117.000 117.000 
 Skupaj I.   348.240 141.080 190.870 19.790
 2. Licence in IKT 

oprema 
   

 Nadgradnja spletne 
strani 

  3.000 3.000 

 VMWare licenca 1  2.524 2.524 
 PC z ekrani  

 
5 Menjava 

zastarelih  
3.378  

 LED zaslon 10  1.600 1.600 
 Čitalnik črtnih kod 10  1.300 1.300 
 Procesor strežnik 1  530 530 
 RAM strežnik 18  2.200 2.200 
 Tiskalnik za nalepke 3  1.500 1.500 
 Skupaj II.   16.032 16.032 
SKUPAJ 
I.+ II. 

   364.272 223.634 190.870 19.790
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 Preko območne projektne skupine bomo na regionalnem nivoju vodili projekt domoznanskih 
vsebin o drugi svetovni vojni v povezavi z domoznanskim portalom Kamra. Pripravljamo 
poseben dogodek Dan spominov »Ljubljana v bodeči žici«, kjer načrtujemo organizacijo 
pridobivanja dokumentov in predmetov iz obdobja 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 
osrednjeslovenskega območja iz različnih zornih kotov. Dopolnili ga bomo z vsebinami o 
posameznih znamenitih osebnostih ter zanimivih lokalnih točkah osrednjeslovenske regije. 
V okviru Moje ulice bo MKL v letu 2014 oblikovani digitalni zgodbi Ljubljanica - rimska 
plovna pot in Ljubljansko barje. Knjižnica Medvode bo pripravila zbirko o tiskarni v 
Medvodah, Knjižnica Logatec bo dopolnila obstoječe zbirke, Knjižnica Domžale bo 
pripravila zbirki Domžale včeraj in danes ter Sokoli v Radomljah, Matična knjižnica Kamnik 
bo pripravila zbirko o neveljskem mamutu. 

 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 razvoja OOK do leta 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 2014 

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 
informacij   

 
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija 
 Na podlagi navodila ministrstva, da bo prednostno podprlo financiranje dostopnosti storitev 

za uporabnike na območju, je v primeru nakupa podatkovnih zbirk potrebno ohraniti tiste 
naslove, ki izkazujejo največjo uporabo, to so za naše območje zbirke s področja davčnih, 
finančnih in pravnih vsebin (Tax-Fin-Lex) in splošnih znanj (Encyclopaedia Britannica Public 
Library Edition.) 

 Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva bomo OOK-ji v letu 2014 zagotavljali le z 
obveznim izvodom. 

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

 Preko 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 orodij za izvedbo izobraževanj na daljavo. 
Posledično želimo uporabnikom knjižnic zagotoviti dostop do izobraževalnih vsebin kjerkoli in 
kadarkoli, tako pripravljeno gradivo pa bo služilo kot podpora izobraževalnim dejavnostim, ki 
potekajo v okviru izvajanja nalog OOK. 

 V skladu s konceptom zagotavljanja dostopnosti zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva 
in informacij bomo pripravili model za končnega uporabnika brezplačnega posredovanja 
strokovnega in študijskega gradiva preko storitve medknjižnične izposoje. 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 
spletni naslov) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/gradivo/novosti  

Upravljanje knjižnične zbirke http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-
o-upravljanju-knjiznicne-zbirke  

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-
o-upravljanju-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, 

                                                      
3 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo  v prilogi. 
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 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) 
 Tax-Fin-Lex (dostop na daljavo za vse knjižnice območja), 
 Encyclopaedia Britannica Public Library Edition (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, 
bomo v sodelovanju z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami uporabljali namensko 
programsko opremo za izdelavo statistike. 
 

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, 

 izvajali bomo redakcijo, organizacijo in koordinacijo dela na portalu Kamra za potrebe regije, 
 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: 
 napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov (MS Excel), 
 napredne uporabe orodji in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki, ter 

njihove  predstavitve (MS Word, MS PowerPoint, lektorska znanja), 
 poznavanja tehnologije elektronskih knjig, papirja, črnila in njihove uporabe v splošnih 

knjižnicah, 
 vaje iz formalne obdelave gradiva in UDK za knjižničarje območja, 
 permanentnega izobraževanja na področju bibliopedagoških znanj, 
 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. 
Izvedli bomo delavnico za pripravo prijave na Program Vseživljenjsko učenje. 
V mesecu aprilu 2014 bomo v okviru Učnega centra Mestne knjižnice Ljubljana na t. i »Aprilu v 

                                                      
4 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik). 
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MKL« predstavili strokovne novosti, ki smo jih v MKL uvedli v letu 2013. 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 
 izdaja prenovljene zloženke Mreža splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja v e-obliki,
 predstavitev modula za prispevke uporabnikov Album Slovenije na Kamri za knjižničarje 

območja na primeru uporabe Albuma Ljubljane, 
 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/gradivo/novosti), 
 v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami in koordinacijo posebnih nalog OOK pri 

NUK pripravljamo promocijsko predstavitev dejavnosti in posebnosti knjižnic območja OOK, 
 priprava smernic za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR. 
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. 

 priprava strokovnih izhodišč in metodologija za pripravo bibliografije serijskih publikacij in 
koordinacijo obdelave člankov po območjih OOK, ter izdelava bibliografij domoznanskih 
serijskih publikacij območja. 

2.2     vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država) 
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 
 Poletavci 
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 
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(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 
 Preko območne projektne skupine bomo na regionalnem nivoju vodili projekt domoznanskih 

vsebin o drugi svetovni vojni v povezavi z domoznanskim portalom Kamra. Pripravljamo 
poseben dogodek Dan spominov »Ljubljana v bodeči žici«, kjer načrtujemo organizacijo 
pridobivanja dokumentov in predmetov iz obdobja 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 na Kamri. Dopolnili ga bomo z 
vsebinami o posameznih znamenitih osebnostih ter zanimivih lokalnih točkah 
osrednjeslovenske regije. V okviru Moje ulice bo Mestna knjižnica Ljubljana v letu 2014 
oblikovala digitalni zgodbi Ljubljanica - rimska plovna pot in Ljubljansko barje. V ta okvir 
spada tudi predstavitev razstave ljubljanskih razglednic. Posledično bomo še intenzivneje 
promovirali domoznansko dejavnost za potrebe širše javnosti. Knjižnica Medvode bo 
pripravila zbirko o tiskarni v Medvodah, Knjižnica Logatec bo dopolnila obstoječe zbirke, 
Knjižnica Domžale bo pripravila zbirki Domžale včeraj in danes ter Sokoli v Radomljah, 
Matična knjižnica Kamnik bo pripravila zbirko o neveljskem mamutu. 

 Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin pri 
pripravi in izvedbi projektov v njihovih knjižnicah. 

 Poletavci – poletni bralci (v letu 2013 so pri projektu MKL sodelovale že tri knjižnice območja) 
 Pripravili bomo praktično predstavitev za uporabnike o Albumu Slovenije. Na primeru Albuma 

Ljubljane bomo predstavili samostojno vnašanje vsebin na Kamro. 
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 
prioritetna naloga v letu 2014. 

 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 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. 

 Sodelovali bomo pri pripravi strategije razvoja OOK do leta 2016. 
 Sodelovali bomo v delovni skupini za pripravo izhodišč delovanja kompetenčnih centrov. 
2.2.4  skupni projekti mednarodnega sodelovanja 
 V letu 2014 bo MKL vključila v mednarodni projekt (Vseživljenjsko učenje / Grundtvig učna 

partnerstva) Lady cafe (učne aktivnosti za ženske 45+) tudi knjižnice regije: priročnik, 
predstavitev dobre prakse. 

2.3     sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju 
OOK ali v vsej državi  
 Dostop na daljavo preko protokola EZProxy. 
 Aplikacija za beleženje informacij 
 Aplikacija Izterjave – evidenca neizterjanih terjatev 
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 2013, 
 popis IKT v knjižnicah osrednjeslovenskega območja v sodelovanju s sistemskimi 

administratorji in informatiki OOK. 
2.5     razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

 na podlagi rezultatov popisa IKT opremljenosti splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega 
območja sodelovanje pri strategiji razvoja IKT na območju v okviru nacionalne strategije IKT 
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opremljenosti slovenskih splošnih knjižnic. 

2.6     razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 
 V sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK načrtujemo nadaljnjo izvedbo prostorske 

analize knjižnične mreže splošnih knjižnic osrednjeslovenskega območja s pomočjo GIS 
orodij in 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. 

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 2014 načrtujemo mentorstvo za do 8 študentov Oddelka za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL. 

 Priprava programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih delavcev med 
Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana. 

2.8     sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju OOK in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti (ne izvedba!) 

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

 Nadaljevanje projekta Poletavci. 
2.9     knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 
 Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s 

partnerskimi organizacijami. 
 Udeležba na dveh brezplačnih delavnicah o uporabnikih z motnjami vida in branja (Kako 

pomagati uporabniku z motnjami vida in branja, Slepi, slabovidni in osebe z motnjami branja 
v digitalnem okolju) v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji 
koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK. 

 V okviru priprave smernic za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR bo poudarek 
na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. 

2.10    sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 

 Priprava programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih delavcev med 
Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana. 

 Priprava skupnega bralnega projekta Mariborske knjižnice in Mestne knjižnice Ljubljana, ki bo 
razdeljen na več faz. 

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

 V okviru Tima OOK udeležba na sestankih z direktorji OOK, koordinatorji, informatiki in 
sistemskimi administratorji ter specialisti za domoznanstvo. 

 sodelovanje na 3. festivalu domoznanstva Domfest, ki bo jeseni 2014 v Goriški knjižnici 
Franceta Bevka Nova Gorica. 

2.11    koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 

 V letu 2014 bo MKL pripravila mednarodno posvetovanje Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje 
književnosti za potrebe knjižnic. 

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). 
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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 spominov »Ljubljana v bodeči žici« bo služilo tudi večjemu 

povezovanju s sorodnimi kulturnimi institucijami na vsebinski in organizacijski ravni. 
 Permanentno ažuriranje seznama potencialnih ustvarjalcev gradiv, primernih za lokalno in 

območno domoznansko zbirko, ter komunikacija z njimi. 
 Predstavitve na strokovnih sejmih, festivalih in okroglih mizah. 
3.5    organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja OOK 

 Nadaljevanje popisa lokalnih glasil po območjih OOK; izdelava bibliografije, možnost 
vključitve zamejskih glasil.  

 Sodelovanje pri pripravi metodoloških izhodišč za pripravo ankete o stanju domoznanske 
dejavnosti v slovenskih splošnih knjižnicah. 

3.6     izvajanje normativne kontrole  

 V letu 2014 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) 

 Aktivnosti v okviru projektov Moja ulica, Dan spominov in Album Ljubljane (lokalizirane 
vsebine Albuma Slovenije). 

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 
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Načrtovane dejavnosti v zvezi z odpisovanjem oz. izgradnjo knjižnične zbirke, pomembne za 
širše območje 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. 

 Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi 
nacionalni knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. V kolikor knjižnice 
tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, bi jih lahko v koordinaciji z MKL 
posredovale v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 

 
Pripravil, naziv delovnega mesta: mag. Aleš Klemen, koordinator nalog območnosti 

Mateja Lesar, območna koordinatorka domoznanske dejavnosti 

 

 

 

 

 
  Datum: 

žig Podpis odgovorne osebe: 

13. 11. 2013 Mag. Jelka Gazvoda 
 direktorica knjižnice 
 



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 MK Drugi viri SKUPAJ 

Stroški dela** 0,00 29.370,26 28.395,10 0,00 57.765,36 57.765,36

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

število oseb / zaposlenih 0,00 2,00 2,00 0,00 4,00

Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 18.195,24 18.195,24 0,00 18.195,24

Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva  18.195,24 18.195,24 18.195,24

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

Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Stroški medknjižnične izposoje 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Programski materialni stroški 2.700,00 300,00 200,00 0,00 3.200,00 3.200,00

Načrtovani stroški SKUPAJ 20.895,24 29.670,26 28.595,10 0,00 81.291,22 0,00 81.291,22

Datum:                                                                            Žig: Odgovorna oseba:
13.11.2013 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 2014

Stran 1 od 7



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. 0,5 34 12.553,74 1044 12.553,74

2. 0,5 42 16.816,52 1044 16.816,52

3. 0,5 30 10.860,84 1044 10.860,84

4. 0,5 41 17.534,26 1044 17.534,26

5. 0,00

6. 0,00

7. 0,00

8. 0,00

9. 0,00

10. 0,00

skupaj: 2,00 57.765,36 4176 57.765,36

*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 2 2 4

Število EPZ* 1 1 2

Specifikacija stroškov dela

Stran 2 od 7



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 z

Stroški nakupa podatkovnih zbirk ‐ financiranih s strani 

MK

stroški nakupa podatkovnih zbirk ‐ drugi viri

Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva ‐ 

financiranih s strani MK

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:

0,00

znesek v EUR

0,00

18.195,24

0,00

18.195,24

2.700,00

Stroški nakupa elektronskih virov : 18.195,24
‐ Tax‐Fin‐Lex: 13.044,24 EUR

‐ Encyclopaedia Britanica Public Library Edition: 5.151,00 EUR

Drugi programski stroški: 2.700,00 EUR

Stroški medknjižnične izposoje: pakiranje, poštnina, obdelava naročila: 2.100,00 EUR
Upoštevana je izposoja 420 enot gradiva s stroškom medknjižnične izposoje 5 evrov.

Stroški dostopa na daljavo skupaj: 600,00 €
Dogovor o obveznostih posamezne OOK pri dostopu na daljavo: 450,00 EUR

Stroški licenčnega programskega orodja (delež posamezne OOK): 50,00 EUR

Programska oprema za izdelavo statistike (delež posamezne OOK): 100,00 EUR

2.100,00

2.700,00

600,00

20.895,24
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Priloga 1b

Obseg nakupa

Število potencialnih uporabnikov* 558441

Število/enot
Povprečna 
/predvidena  Skupaj

Podatkovne zbirke 4 18.195,24 18.195,24

Serijske publikacije ali kontinuirani viri 0,00

Monografske publikacije 0,00

Neknjižno gradivo 0,00

Skupaj knjižnično gradivo 0 0,00

Skupaj knjižnično gradivo + podatkovne zbirke 4 18.195,24

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

MIZKŠ 18.195,24

Stroški nakupa podatkovnih zbirk ‐ drugi viri

Skupaj stroški podatkovnih zbirk 18.195,24

*SURS na 1.7. tekoče leto
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Priloga 1c

Specifikacija stroškov druge naloge:

Strokovna pomoč knjižnicam območja

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 29.370,26

EPZ*‐ delež skupnega obsega ur (%) 100

Programski materialni stroški  300,00

Specifikacija programskih materialnih stroškov
Stroški I. sklopa 300,00

Stroški izobraževanj 100,00

Potni stroški (naloge OOK) ‐ bibliotekar 200,00

Stroški II. sklopa 0,00

Stroški skupaj 29.670,26
*EPZ ‐ ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Za izvedbo koordinacije dejavnosti osrednje območne knjižnice na območju je predvideno 0,5 FTE 

bibliotekarja 34. plačnega razreda in 0,5 FTE bibliotekarja 42. plačnega razreda javnega uslužbenca, 

regres, premije, prehrana in prevoz na delo.

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 2014 bodo tako izvedena sledeča izobraževanja, ki jih v svojem programu prijavlja 

koordinatorica izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic, morebitne stroške izvedbe pa 

prijavljamo osrednje območne knjižnice :

1) Kako pomagati uporabniku z motnjami vida in branja? (brezplačno)

2) Slepi, slabovidni in osebe z motnjami branja v digitalnem okolju (brezplačno)

3) Protokol svetovalnega dela – nadaljevalna delavnica ‐ izobraževanje za svetovanje (50,00 EUR)

4) Strategija OOK (50,00 EUR)

Potni stroški (delo na koordinaciji nalog OOK, obiski knjižnic območja): 200,00 €
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Priloga 1d

Specifikacija stroškov tretje naloge:

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 28.395,10

EPZ* ‐ delež skupnega obsega ur (%) 100

Programski materialni stroški digitalizacije 0

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

Digitalizacija 

Stroški skupaj 28.595,10
*EPZ ‐ ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Za izvedbo koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnicam na območju ter koordinacijo projekta 

Kamra (za naloge območne redakcije) je predvideno 0,5 FTE bibliotekarja 30. plačnega razreda in 0,5 

FTE bibliotekarja 41. 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. 
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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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Priloge programu izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za 
leto 2014 Mestne knjižnice Ljubljana 

 
Model brezplačne medknjižnične izposoje 
 
V  letu 2014 bomo  v  splošnih  knjižnicah Osrednjeslovenskega območja uporabnikom naših  storitev 
omogočili brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva.  
Pri uvajanju storitve bomo upoštevali primer dobre prakse iz knjižnic Obalno‐kraškega območja: 
 

 Sklenitev pogodbe o opravljanju poštnih  storitev  s Pošto Slovenije, ki bo veljala  tudi na poštah 
ostalih  OK‐jev  območja  in  uporaba  storitve  poslovni  paket,  pri  katerem  ni  potrebno  voditi 
običajnega  popisa  oddanih  pošiljk.  Stroški  tako  odpremljenih  paketov  neposredno  bremenijo 
OOK. Enak postopek izvedejo tudi za vsa medknjižnična vračila knjižnicam območja (tako so pokriti 
stroški  izposojanja  in  vračanja  medknjižnično  izposojenega  gradiva).  Bremenitev  območne 
knjižnice je označena tudi na potrdilu, ki ga knjižnice prejmejo ob vsakokratni oddalji paketov. 

 Za potrebe  statistike oz. poročanja OK‐ji območja vsako  četrtletje  in ob koncu  leta posredujejo 
izpis statistike medknjižničnih izposoj ostalim splošnim knjižnicam območja. 

 Z možnostjo brezplačne medknjižnične  izposoje se bo uporabnike seznanjalo s pisnimi obvestili, 
preko  spleta  in  ob  vsakokratnem  naročanju  MKI.  Brezplačnost  MKI    bo  potrebno  vnesti  v 
obstoječe cenike knjižnic. 

 Omejitev glede števila medknjižnično naročenih knjig (na bralca, na knjižnico, na mesec…) ne bo. 
Brezplačna medknjižnična izposoja se bo izvaja le za strokovno oz. študijsko gradivo.  

 Vse medknjižnično naročene kopije se bo skeniralo in pošiljalo knjižnicam naročnicam izključno po 
e‐pošti.  Posledično  odpade  postopek  zaračunavanja  stroškov  za  fotokopije  med  knjižnicami, 
svojim uporabnikom‐naročnikom pa zaračunajo le morebiten natis tako pridobljenih e‐kopij. 



Učni center MKL: Izobraževanja za zaposlene v splošnih knjižnicah 

Učni  center  MKL  zagotavlja  stalno  strokovno  izpopolnjevanje  zaposlenih  ter  knjižničarjev 

osrednjeslovenske regije  in Slovenije. V Mestni knjižnici Ljubljana tako pripravljamo  izobraževanja  iz 

različnih strokovnih področij, pomembnih za učinkovito in kakovostno delo v knjižnici. Izobraževanja in 

vsebine pripravljajo zaposleni v Mestni knjižnici Ljubljana. 

Napredne uporaba orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov (MS Excel) 
Vsebina:  kje  in  za  kaj  lahko  v  knjižnicah uporabljamo Excel, uporaba osnovnih  formul, oblikovanje 

celice, vnašanje podatkov, brisanje in popravljanje vsebine celic, kopiranje formul in funkcij, osnovno 

oblikovanje,  vstavljanje,  brisanje,  skrivanje  stolpcev  in  vrstic,  vnašanje  zaporednih  števil,  dni, 

mesecev,  razvrščanje,  iskanje  in  zamenjava  podatkov,  priprava  za  tisk:  prilagajanje  velikosti  izpisa 

podatkov, možnosti tiskanja, delo z listi, kopiranje tabel.  

Filtriranje podatkov, povezovanje listov in delovnih zvezkov, vstavljanje glave in noge, delo z več listi, 

ročni  prelomi  strani,  grafikoni,  formule,  relativni  in  absolutni  sklic  na  celico,  funkciji  COUNTIF  in 

SUMIF ter odstranjevanje dvojnikov, delne vsote, besedilne funkcije, delo s stolpci, zaščita lista.   

 
Napredna  uporaba  orodji  in  znanj  za  učinkovito  delo  z  besedilnimi  vsebinami  in  podatki,  ter 
njihove  predstavitve (MS Word, lektorska znanja, MS PowerPoint) 
Vsebina: Na delavnici bomo obravnavali najpogostejše napake pri vabilih, plakatih in dopisih. Ponovili 

bomo pravilno uporabo vejice, preverili, kateri prislovi se pišejo skupaj in/ali narazen, ter ugotavljali, 

kako se pravilno sklanja imena.  

Ustvarjanje  diapozitivov,  različni  pogledi  na  predstavitev,  vstavljanje  izrezkov  in  grafikonov,  izbira 

predlog  ‐  tem,  barvnih  shem  in  ozadja,  dodajanje  glave  in  noge, možnosti  tiskanja  predstavitve, 

vstavljanje  (predmet,  preglednica,  SmartArt,  okvirji  za  besedilo,  WordArt),  vstavljanje  slike, 

animacije,  videa  in  zvoka,  prehodi  med  diapozitivi,  kopiranje,  brisanje,  premikanje  in  skrivanje 

diapozitiva, diaprojekcija, neposredno shranjevanje diaprojekcije. 

 

E‐knjige, e‐papir in e‐bralne naprave v splošnih knjižnicah 
Vsebina: Splošne knjižnice že od  leta 2009 svojim uporabnikom omogočamo  izposojo e‐bralnikov  in 

izbranega slovenskega leposlovja v obliki e‐knjig na dom. 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 sposobljanje za knjižničarje – informatorje, zaposlene v slovenskih splošnih knjižnicah, ki 

bi  s  tako  pridobljenimi  znanji  lahko  zainteresiranim  uporabnikom  predstavljali  e‐bralnike,  ki  jih 

imamo v knjižnicah,  strategije  iskanja e‐knjig v knjižničnem katalogu, potek  izposoje  in uporabe e‐

knjig  in  odgovarjali  na  morebitna  vprašanja  in  zadrege,  ki  se  pojavljajo  v  okviru  referenčnih 

pogovorov v knjižnicah.  

 

Vaje iz formalne obdelave gradiva in UDK vaje 
Vsebina:  praktične  vaje  iz  formalne  obdelave  oz.  katalogizacije  gradiva. Na  praktičnih  primerih,  s 

knjigo v roki udeleženci izdelujejo kataložne listke. 

vaje  iz  univerzalne  decimalne  klasifikacije  (UDK).  Na  podlagi  konkretnih  primerov  udeleženci 

razrešujejo vrstilce UDK s pomočjo e‐verzije tablic UDCMRF 2006.  

Udeleženci: kandidati za bibliotekarski strokovni izpit iz Osrednjeslovenskega območja. 

 



Znanja  s  področja  permanentnega  izobraževanja  na  področju  bibliopedagoških  dejavnosti 
(Strokovne srede) 
Vsebina: Strokovne srede izvirajo iz prizadevanj Pionirske po nenehnem strokovnem izpopolnjevanju 

slovenskih mladinskih  in  šolskih  knjižničarjev  in prenašanju pridobljenega  znanja  v praktično delo. 

Prvi strokovni seminar  je Pionirska pripravila že  leta 1956, redna oblika  izobraževanja za mladinske 

knjižničarje splošnih  in šolskih knjižnic pa poteka od  leta 1972 vsako drugo sredo v mesecu. Od tod 

tudi  ime  strokovne  srede.  Program  s  temami  in  sodelujočimi  pripravljamo  za  leto  dni  naprej, 

strokovnih sred pa se udeleži povprečno 70 udeležencev na mesec, med njimi knjižničarji, pedagogi, 

založniki, uredniki, avtorji ter različni drugi strokovnjaki s področja mladinske književnosti. 

 

Izobraževanje »Priprava prijave na delavnice in izobraževanja Programa Vseživljenjsko učenje« 
Vsebina:  Delavnice  so  namenjene  izključno  usposabljanju  osebja  v  izobraževanju  odraslih,  ki  se 

ukvarja  s pismenostjo. Cilji  te akcije  so  zdajšnjim  in bodočim učiteljem  in osebju dati možnost, da 

izboljšajo  svoje  razumevanje  evropske  razsežnosti  poučevanja  odraslih,  ki  imajo  težave  s 

pismenostjo, da se bolje seznanijo z izobraževalnimi sistemi drugih evropskih držav in njihovimi načini 

opismenjevanja odraslih ter da  izboljšajo specifične spretnosti, ki  jih potrebujejo za opismenjevanje 

odraslih. 

 



Naslov projekta: Dan spominov »Ljubljana v bodeči žici«  
 
Izvajalec: SLK, SRO, sodelovanje z domoznanci in sodelavci Kamre iz drugih knjižnic 
 
Trajanje: maj 2014 
 
Cilji:  
 Pridobivanje dokumentov, predmetov  in pričevanj ter družinskih zgodb  ljubljanskih meščanov, ki 

sicer niso zajeta v uradne dokumente, služijo pa kot pomemben del kulturne dediščine, ki se brez 
zbiranja za vedno izgubi 

 Pridobljena gradiva se objavi na portalu Kamra, na Europeani ter na spletni strani MKL 

 Promovirati domoznanstvo kot eno od posebnih dejavnosti MKL z objavami v medijih in prispevati 
k dvigu ozaveščenosti o pomenu premične in nematerialne kulturne dediščine  

 
Ciljna skupina:  
Prebivalci Ljubljane in osrednjeslovenske regije 
 
Opis in vsebinska utemeljitev: 
3. maja 1941 je bilo ozemlje Ljubljanske pokrajine formalno priključeno h Kraljevini Italiji. Italijanske 
oblasti  so  februarja  1942  Ljubljano  ogradile  z  41  kilometri  bodeče  žice  in  postavile  več  kot  70 
bunkerjev.  Ljubljana  je  živela  obdana  z  bodečo  žico  dobra  tri  leta. Namen  okupatorja  je  bil  ločiti 
mesto,  ki  ga  je  imel  za  središče protiitalijanske dejavnosti, od podeželja, obenem pa onemogočiti 
vodenje  in oskrbovanje partizanske vojske ter dotok novih borcev. Vseeno je pri organizaciji odpora 
imela Ljubljana pomembno vlogo.  

 Zanima nas,  kako  se  v dokumentih  in  fotografijah prikazuje  vsakdanje  življenje  Ljubljančanov  v 
omreženi in zastraženi Ljubljani, borba proti italijanskemu in kasneje nemškemu okupatorju.  

 Želimo  izpostaviti dejstvo, da  je  Ljubljana edino glavno mesto, ki  je bilo v  času druge  svetovne 
vojne popolnoma obdano s fortifikacijskim sistemom. 
 

Izvedba: 
 Dogodek  bo  potekal  na  enak  način,  kot  je  bil  izveden  prvi  Dan  spominov  februarja  2013,  s 

preverjenimi postopki, metodami in obrazci, kakor jih priporoča metoda dela za zbiranje podatkov 
v okviru Europeana Awareness.  

 Dogodek bo potekal en dan v maju v dvorani Slovanske knjižnice 
 
Delovne faze: 
 marec 2014: oblikovanje tiskovin in promocijskih besedil 

 Prva  polovica  aprila  2014:  tisk,  priprava  objav  v  lokalnih  časopisih,  povabilo  prostovoljcev, 
zunanjih sodelavcev in informatorjev k sodelovanju 

 Druga polovica aprila 2014: posredovanje oglasa LPP, radijska promocija 

 Začetek maja 2014: izvedba 
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zaradi dolgoročnejšega programskega načrtovanja ne moremo zagotoviti drugih terminov. Zavedamo 

se namreč, da ustrezne programske širine ni moč zagotavljati brez sprotnih vsebin, ki se porajajo in 

prihajajo v odvisnosti od trenutnega dogajanja na kulturni sceni in v družbenem življenju, del te 

ponudbe pa je vezan tudi na vsakokratno festivalsko ponudbo, sejemsko dogajanje, projekte MKL in 

gostovanja tujih avtorjev v našem prostoru. 

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

nagovarjanje in vključevanje kar najrazličnejših starostnih skupin in interesnih sfer v hišno dogajanje, 

zato bomo poleg pestrega in kakovostnega večernega programa obiskovalcem ponudili še več 

dnevnih vsebin, kot so delavnice in bralski krožki. Poleg rednih vodenj po hiši in predstavitev hišnih 

dejavnosti osnovnošolcem in srednješolcem bomo skušali k nastajanju programa še aktivneje 

pritegniti zlasti 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. Pri tem THL že uspešno sodeluje zlasti z 

ljubljansko območno enoto JSKD. V sodelovanju s študentskimi skupinami, ki se oblikujejo predvsem 

na oddelkih za slovenski jezik in primerjalno književnost, pa bomo organizirali popoldanske bralne 

krožke ter večerna predavanja in razprave ter študentske literarne večere in s tem omogočili 

(so)ustvarjanje vsebin, za katere v okviru univerzitetnih programov študenti nimajo pravih možnosti. 

Poleg študentskih in seniorskih programskih enot bomo v letu 2014 poglobili stik tudi s tujci v Ljubljani, 

ki se zaradi slabšega razumevanja slovenskega jezika ne morejo vključevati v literarno dogodkovno 

ponudbo slovenske prestolnice. Zanje pripravljamo cikel dogodkov z delovnim naslovom First Reader, 

na katerih bodo lahko tujci na začasnem ali (skoraj) stalnem bivanju v Ljubljani spoznavali naš jezik in 

pisno kulturo ter pridobivali osnovne informacije o njunih posebnostih. 

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

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

Literatura, Mladinsko knjigo, Rokus-Klett, LUD Šerpa, KUD Apokalipsa, Litera in še mnogimi drugimi 

manjšimi založniki; 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; javnimi zavodi iz 

skupine MOL, še posebej aktivno pa se bo hiša povezovala s programi in projekti, ki nastajajo v okviru 

Mestne knjižnice Ljubljana. Navsezadnje je THL junija 2013 sogostila zaključno prireditev projekta 

Mesto bere. 

Da bi bila Trubarjeva hiša živa in obiskana tudi izven obstoječe 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 umetnosti, galerijsko 

dejavnost pa bomo razvijali tudi v povezavi s festivali in drugimi odmevnejšimi dogajanji.  

Že tako pestro sliko dopolnjujejo še številni dopoldanski dogodki, namenjeni predvsem 

novinarjem in profesionalnim knjigoljubcem. 



 

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 s knjigo. Poleg uveljavljenih načinov predstavitve 

literature spodbujamo tudi inovativne pristope, ki povezujejo literaturo z drugimi polji 

umetniškega ustvarjanja. Nosilni dogodkovni nizi tega slopa so Povej mi, kaj bereš, in povem 

ti, kdo si! (vodi Tina Košir), Nevarna branja (vodi Dijana Matković) in Na pesniškem tandemu s 

Petro 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 sredini dogodki, ki jih pripravljamo v sodelovanju 

s Slovenskim sociološkim društvom, Pedagoškim inštitutom, štirinajstdnevnikom Pogledi, 

revijo Ekran, Slovenskim Protestantskim društvom Primož Trubar, Studio Humanitatis, Krtino, 

društvom Humanitas in drugimi sorodnimi izvajalci. 

 

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 2014 pripravili od šest do osem 

razstav, ki bodo na ogled v povprečju po en mesec. 

 

Mednarodni posveti in simpoziji: Sodelovali bomo pri pripravi in izvedbi mednarodnega 

posveta Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic (maj 2014). Poleg 

tega pa bomo v Trubarjevi hiši literature izvedli vsaj še dva simpozija, in sicer enega s 

področja literature na splošno in enega, osredotočenega na izbranega avtorja. 

 

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. Med uspešnimi sodelovanji naj izpostavimo zlasti projekt Žlahtne misli v 

srebrni kopreni (JSKD) in sodelovanje z društvom Navdih. 

 
Živo pisanje: v skladu s cilji po večji odmevnosti dogodkov in prepoznavnosti Hiše bo THL v 

prvi polovici l. 2014 organizirala tudi tekmovanje v živem pisanju kratke proze. Avtorji bodo 

svoje izdelke pisali v živo pred občinstvom, ocenjevala pa jih bo strokovna žirija in izžrebani 

predstavnik občinstva. Za popestritev in večjo dinamiko dogodka bomo v dogajalno ponudbo 

vključili še pogovor z uveljavljenim avtorjev tega žanra, ki mu bo pripadlo zadnje mesto v 

štiričlanski žiriji. 



 

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

literature načrtujemo v letu 2014 dokončno uresničitev ideje o podeliti literarne nagrade, s 

čimer bi THL, in z njo MKL, še aktivneje posegla v dogajanje na slovenski literarni sceni in 

utrdila pomen literarne odličnosti.  

 

Projekt Oslovsko uho: združuje več podprojektov, ki bodo v l. 2014 potekali v (so)organizaciji 

s študentskimi skupinami (kritiške razprave, okrogle mize, literarna impro liga, predavanja). 

 

Projekt Pol zdravja: cikel poljudno-znanstvenih bralno pogovornih večerov humorne literature 

in razpis literarnega natečaja za najboljšo humoresko. 

 

 

Pripravil: 

Urban Volk 

 

Datum: 22.11.2013 

 

 

 

        Mag. Jelka Gazvoda 

              Direktorica 
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