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1 UVOD 

Program dela MKL za leto 2016 je kot vsako leto obsežen, vsebine so z različnimi 
prioritetami opredeljene kot redni program ali kot projekti. Osredotočamo se na uresničljive 
vsebine, ki sodijo v okvir knjižnične javne službe, v določeni meri pa tudi na t.i. 
nadstandardno področje in področje , ki zahteva posebna investicijska sredstva. Povsod 
poskušamo v največji meri uveljaviti strokovna znanja naših zaposlenih in ambicijo MKL, da 
ohranja vlogo odlične knjižnice. Glede na predvideno finančno stanje v letu 2016, vsaj za 
prvo polletje, bomo programe izvajali karseda racionalno. 

Pri vzpostavljanju novih prostorov za uporabnike bo MKL postopoma pričela uveljavljati 
koncept kreativnic (markerspaces) . Kreativnice so izobraževalno okolje, kjer se srečujejo 
ljudje, da bi delili znanja, različna orodja, pripomočke in informacije ter pridobili dodatna 
znanja. Uporabljajo jih lahko vse generacije prebivalcev v skupnosti. Prva predvidena 
kreativnica bo oblikovana v novi Knjižnici Polje. 

V letu 2016 načrtujemo prostorsko urejanje v naslednjih knjižnicah: 
1. Dokončanje stavbe poslovno upravnega centra Zalog in selitev Knjižnice Zalog; 
2. Začetek gradnje Knjižnice Polje, ki je predviden v soseski Polje IV; 
3. Preureditev prostorov Knjižnice Otona Župančiča in Centra za vseživljenjsko učenje 

(če bodo na voljo potrebna sredstva) ; 
4. Kopitarjev center z novo Knjižnico Vodice (v sodelovanju z Občino Vodice) ; 
5. V okviru projektov Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope bomo uredili vrt Knjižnice 

Glinškova ploščad za druženje uporabnikov in izvajanje dejavnosti knjižnice v 
toplejših mesecih (če bodo na voljo potrebna sredstva). 

Kot območna knjižnica osrednjeslovenske regije bomo sodelovali s knjižnicami območja in 
jim svetovali na različnih podrOČjih knjižnične dejavnosti ter glede računalniških omrežij in 
urejanja informacijskih sistemov. Nadaljevali bomo izobraževanja za knjižničarje regije po 
programu Učnega centra MKL in sodelovali na področju spodbujanja braine kulture za otroke 
sprojektoma Poletavci in NajPoletavci. Pripravljali bomo analize in preglede knjižničnih mrež 
knjižnic osrednjeslovenskega območja , načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o 
stanju mreže. Aktivni bomo tudi pri vnosu domoznanskih zbirk in zgodb v medknjižnični 
regijski portal Kamra. 

Finančno zelo zahteven bo v letu 2016 nakup novega knjižničnega gradiva. Sredstva za 
nakup gradiva so za prvo polletje zelo zmanjšana , kar pomeni , da bomo veči no gradiva ob 
pogoju, da potrebna sredstva kasneje pridobimo, kupili v drugi polovici leta . Posamezna dela 
bodo tako dostopna v manjšem številu izvodov in ne v vseh knjižnicah . Zmanjšani obseg 
nakupa gradiva v zadnjih letih že vpliva na obisk in izposojo, zato bomo uvedli tudi nove 
oblike spodbujanja branja , zlasti aktiviranje starejšega gradiva iz zbirke preko priporočanja 
na naši spletni strani www.mkli.si. Zagotovili bomo dostop do nekaterih obsežnih 
podatkovnih zbirk in elektronskih časopisov ter še posebej promovirali izposojo e-knjig v 
sistemu Biblos in uporabo skupnega portala slovenskih knjižnic www.dobreknjige.si. 

Delo z uporabniki je najobsežnejši segment dejavnosti MKL, s katerim knjižnica najbolj 
posega v življenjski utrip okolja . Zajema široko področje , od neposrednega poslovanja z 
uporabniki do zagotavljanja primerne odprtosti knjižnic glede na potrebe okolja in razpoložljivi 
kader. Oblikujemo ponudbo storitev za prebivalce Ljubljane, ki poudarja razvoj branja , učenja 
ter vključevanja vseh generacij ve-okolje , ki danes vsestransko vpliva na posameznikovo 
življenje. Ljudje pričakujejo kvalitetno informiranje o dejavnostih, storitvah , izobraževanjih in 
prireditvah v naših knjižnicah, zato bomo poskrbeli za aktivno informiranje v tiskanih oblikah 
(brošure, plakati , letaki) in v elektronski obliki na domači spletni strani. 
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V prihajajočem letu bomo z MKL službami, servisi, oddelki ter območnimi enotami in 
krajevnimi knjižnicami poskrbeli za kvalitetne knjižnične storitve, kulturni program, 
vseživljenjsko izobraževanje in promocijo knjižnice. Z uvajanjem novih knjižničnih storitev, 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 knjižnice na sejmih, mestnih festivalih , ulicah Ljubljane, v 
osrednjeslovenski regiji in širše po Sloveniji ter opozarjali na pomen branja in braine kulture 
ter na vedno večjo vlogo in pomen splošne knjižnice tako v mestu kot na spletu. 

V letu 2016 pričakujemo okrog 83.000 aktivnih članov . Pričakujemo , da bo knjižnico obiskalo 
okrog 1.720.000 obiskovalcev (fizični obisk) in predvidevamo, da bo vsak član povprečno 
20,8-krat obiskal MKL (20,5-krat leta 2014). Za dejavnost knjižnice je zelo pomemben tudi 
virtualni obisk. Trend izposoje gradiva na dom je bil v letih 2010-2012 v porastu, v letih 2013 
in 2014 pa nižji zaradi prenove nekaterih enot; v letu 2016 pričakujemo spet nekoliko višjo 
stopnjo izposoje, seveda ob pogoju, da nakup gradiva ne bo toliko zmanjšan, da bi to 
ogrozilo njegovo aktualnost in dostopnost. Predvidevamo, da bi si naši uporabniki lahko 
izposodili okrog 4.770.000 enot gradiva, tudi zaradi razširjene ponudbe e-gradiv na spletnem 
portalu Biblos. Ocenjujemo, da si bo vsak član izposodil okrog 56 enot gradiva. Ocenjujemo, 
da bomo v letu 2016 uporabnikom posredovali okrog 300.000 informacij o gradivu in iz 
gradiva . 

Izjemno bogate programe braine in kulturne vzgoje ter neformalnega izobraževanja smo 
zasnovali za vse naše knjižnice in še prav za vsako posebej in skozi ta dokument jih 
podrobno predstavljamo. 

Glede na to, da je za leto 2016 Ljubljana prejela naziv Zelena prestolnica Evrope in zlasti v 
želji po ekološki osveščenosti uporabnikov se bomo z vsebinami in prireditvenimi dogodki 
priključili skupnemu dogajanju v okviru te okoljske pobude Evropske komisije. Osnovni 
nameni te pobude so prizadevanja za trajnostni razvoj in ohranitev kulturne in naravne 
dediščine ter skrb za ljudem prijazna urbana okolja, naša naloga pa je, kako vse to prestaviti 
skozi knjigo in ob njej . 

S prireditvami želimo spodbujati braino kulturo, ornogočati boljši dostop do informacij , olajšati 
samostojno uporabo knjižničnega gradiva ter krepiti ustvarjalnost naših uporabnikov. S tem 
jim omogočamo tudi kakovostno preživljanje prostega časa ter celovit in brezplačen dostop 
do kvalitetnih kulturnih dogodkov in vsebin. V Trubarjevi hiši literature namenjamo osrednjo 
pozornost literarnim dogodkom, ki so jedro njenega programa, pa tudi dogodkom, ki se 
navezujejo na aktualne družbene teme. Dodana vrednost ponudbe v THL bodo kreativno
literarna srečanja ter nekonvencionalni dogodki, namenjeni iskanju stičišč med literaturo in 
drugimi umetniškimi panogami, vse skupaj pa se bo kot specifično prireditveno prizorišče 
vključilo v skupne projekte MKL. S prireditvenim programom Slovanske knjižnice pa se 
navezujemo predvsem na zanimive domoznanske teme, ki se vežejo na zgodovino in urbano 
kulturo mesta Ljubljane. 

Posebno pozornost namenjamo razvoju bral ne kulture pri otrocih, saj se zavedamo, da sta 
branje in približevanje knjigi v tem starostnem obdobju ključna pri otrokovem vsestranskem 
razvoju. Že najmlajši so v mreži knjižnic MKL deležni številnih dejavnosti, kot so: projekt 
Kobacajčki, ure pravljic, braine ure, razstave, literarni dogodki, gledališke, lutkovne in 
glasbene predstave, pisane in risane uganke ter ustvarjalne in izobraževalne delavnice, ki 
razvijajo otrokovo zanimanje za branje ter ga spodbujajo k ustvarjalnemu razmišljanju in 
kreativnosti. 

Center za vseživljenjsko učenje v MKL vsebinsko in organizacijsko pokriva dve področji : 
izobraževanje uporabnikov in izobraževanje zaposlenih ter knjižničarjev osrednjeslovenske 
regije v okviru Učnega centra MKL. V letu 2016 bo poudarek na naslednjih vsebinskih 
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sklopih : računalniško in jezikovno izobraževanje, zaposlitev in delo ter zdravje. 
Najpomembnejši projekt Učnega centra v letu 2016 bo organizacija tretjega mednarodnega 
posvetovanja MKL z naslovom: »Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija<<. 
Posvetovanje ima ambicijo osvetliti strukturo zaposlenih v knjižnicah, kako bazično 
izobraževanje sledi potrebam dela v knjižnici, kakšne potenciale imajo zaposleni v knjižnici in 
kako razvijati njihove kariere, da bodo postali in ostali naš največji kapital. 

V letu 2016 bomo izvajali 36 projektov, s katerimi bomo usmerjali razvoj MKL v smereh, ki 
jih narekujejo stroka , družbene spremembe in pričakovanja uporabnikov; gre za aktiven 
odnos z uporabniki , obogatitev storitev v mestu in vzpostavitev fizičnega prostora knjižnice 
kot tretjega prostora za druženje ter oblikovanje storitev za lažje vključevanje ranljivih skupin 
v družbo. Posvetili se bomo razvoju braine kulture, udeležbi prebivalcev Ljubljane v 
vseživljenjskem učenju , dostopnosti e-vsebin, usposabljanju za uporabo novih tehnologij in 
družabnih omrežij ter vsekakor tudi promociji knjižnice, ki bo imela za cilj privabiti čim več 
novih bralcev. Omeniti velja tudi dva izrecno mestno obarvana projekta: v prvem z naslovom 
»Razvoj Ljubljane« bomo proučevali zgodovino posameznih ljubljanskih območij , v drugem, 
ki ga bomo poimenovali »Znameniti ljubljanski župani« , pa bomo izmed vseh dosedanjih 
županov izbrali nekaj najpomembnejših in jih predstavili s pomočjo različnih dokumentov v 
digitalnih zbirkah . Pri tem bomo uporabili gradivo iz obsežnega fonda Slovanske knjižnice, 
ter sodelovali s številnimi instituCijami in posamezniki (ZAL, muzeji) . Zbrano gradivo bomo 
objavili v obliki digitalnih zbirk na portalu KAMRA ter v obliki virtualnih razstav na spletni 
strani MKL. 

Vsega, kar smo zapisali v ta program, v uvodu seveda ni mogoče omeniti , ostaja pa za MKL 
vsako leto veljavno dejstvo, da vseskozi poskušamo v vsebine našega dela vnašati kaj 
novega, zanimivega in drugačnega . Letos bodo to zlasti dogodki Zelene prestolnice Evrope, 
naše strokovno posvetovanje Knjižnica srce mesta ter srečanje s Francijo ob projektu Svet 
med nami. 

Verjamem, da bomo do konca leta spet uspešno izvedli in finančno pokrili celoten program, 
še zlasti pa, da bomo sredi leta meščanom Ljubljane ponudili v uporabo čisto novo knjižnico 
v Zalogu l 

Jelka Gazvoda, direktorica 

< '., , '2 ~,\'i( 
,/ S L J p.." 
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1.1 Pravne podlage 

Delovanje in razvoj Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) temeljita na določilih Zakona o 
knjižničarstvu in podzakonskih aktov, ki jih ta zakon predpisuje, ter smernicah Standardov in 
priporočil za splošne knjižnice, Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, 
Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020 in Strateškega načrta MKL za 
obdobje 2013-2016. 

Status in poslovanje knjižnice urejajo: 
1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 

30108 , 105/08 in 8115) 
2. Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK) 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 , 
70108 in 80/12) , 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, 6/11 odI. US in 7/11 - odI. US), 
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, 4/10, 20/11 in 111/13) 
5. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8196, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) 
6. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) 

Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 
1. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 

65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) 
2. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo in 

19/14) 
3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30102 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) 
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB3, 68/08 , 

110/13 in 56115) 
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 v Republiki Sloveniji (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. 108/09 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, 2015 
5. Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, 2012 
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6. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 
7. Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 
8. Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009 
9. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 
10. Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 
11. Pravilnik o oddaji javnih naročil v MKL, 2014 
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 MKL 

1.2 Funkcije knjižnice 

MKL je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju 
MOL (287.218 prebivalcev) s petimi območnimi enotami knjižnice in 15 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 (48.785 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami. Za Knjižnico Jurij Vega 
(občina Dol pri Ljubljani, 5.861 prebivalcev) izvaja nabavo in obdelavo gradiva. 
Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (566.380) 
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) v MOL in devetih primestnih občinah . 
Izvaja naloge specialne knjižnice - Slovanska knjižnica - Center za domoznansko 
dejavnost in specialne humanistične zbirke. 
Izvaja naloge na področju razvoja braine 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 družbeno kritično refleksijo . 
Razvija braino 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 

Dolgoročni cilji MKL poudarjajo že dosežene rezultate iz tradicije delovanja vseh 
njenih enot, hkrati pa prednostno zasledujejo razvoj združene knjižnice na podlagi 
sodobnih strokovnih konceptov in poslanstva splošnih knjižnic, ki želijo biti 
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prepoznavne kulturne in informacijske institucije v lokalnem okolju (Strateški načrt 
MKL za obdobje 2013-2016). 

»POTI DO STORITEV PRIHOONOSTI« 
Povzetek strateškega načrta Mestne knjižnice Ljubljana 

Mestna knjižnica Ljubljana bo v svojem lokalnem okolju uresničevala kulturno, informacijsko, 
izobraževalno in socialno vlogo in s tem aktivno sooblikovala slovenski knjižnični sistem. 

V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva bo knjižnica načrtovala 
uravnoteženo mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč in tako zagotavljala boljšo 
dostopnost knjižničnih storitev, postopoma tudi s profesionalizacijo manjših krajevnih knjižnic 
v mreži MKL. 

Z izvajanjem nalog osrednje območne knjižnice bo spodbujala razvoj splošnih knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji ter sodelovanje med njimi. 

S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno, pestro in aktualno knjižnično 
zbirko za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja . S kakovostno strokovno 
obdelavo gradiva bo nudila širok vir informacij o zbirki in omogočila njeno učinkovito 
uporabo. 

Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala gradivo in informacije o svoji lokalni 
skupnosti in s tem ohranjala lokalno dediščino . 

Še posebej bo oblikovala zbirko gradiva in informacij ter razvijala storitve za ranljive skupine 
prebivalstva (starejši, etnične skupine, brezposelni, socialno ogroženi, uporabniki s 
posebnimi potrebami). 

Knjižnica bo nadgradila učinkovito poslovanje z uporabniki z možnostjo vračanja gradiva v 
drugi knjižnici , enotno vstopno info točko, storitvami za samostojno uporabo knjižnice ter 
uvajanjem novih tehnologij za avtomatizacijo procesov in enostavno komunikacijo z 
uporabniki. 

V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi 
izhodišči bo razvijala storitve, ki bodo relevantne za vse skupine prebivalcev in jih bodo ti 
potrebovali pri delu, učenju, raziskovanju , medgeneracijskem sodelovanju ali v prostem času 
kot navdih za lastno ustvarjalnost. 

Fizični prostor knjižnice bo postal ena od »storitev« knjižnice, ki ponuja kulturne, socialne in 
vseživljenjske priložnosti in nagovarja uporabnike k obisku in uporabi. 

Kot virtualna knjižnica bo omogočala dostop do določenih storitev kadarkoli - 24/7 in kjerkoli 
- dostop na daljavo. Spletna stran knjižnice bo postala osrednja informacijska točka za 
dostop do e-vsebin. Gradila bo podatkovne zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za 
promocijo lokalne zgodovine. 

Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo spodbujala 
braino 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 
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informacijsko-komunikacijske tehnologije bo razvijala različne oblike znanja za vse starostne 
in socialne skupine prebivalcev. 

Z novimi oblikami komunikacije z uporabniki (socialna omrežja, upravljanje odnosov z 
uporabniki) si bo knjižnica prizadevala za tesnejši in bolj dinamičen stik z uporabniki. 

Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo poudarjala prednosti , ki jih delovanje knjižnice 
prinaša okolju. Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi 
ustanovami ter aktivno sodelovala z drugimi knjižnicami in ustanovami, povezanimi z 
bibliotekarsko in informacijsko stroko. Možnosti za razvoj bo iskala tudi v sodelovanju z 
domačimi in tujimi organizacijami prek vključevanja v partnerstva in sodelovanja v 
nacionalnih in mednarodnih projektih. 

Knjižnica bo imela razvito notranjo organizacijo in bo vzpostavila mehanizme za stalno 
izboljševanje delovnih procesov in razvijanje odličnosti. S spodbujanjem timskega dela, 
uvedbo sodobnih komunikacijskih poti in orodij ter uvajanjem sodobnih kadrovskih principov 
bo vpeljala trdno, a prožno organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost 
zaposlenih in njihov strokovni razvoj . Knjižnica bo z lastnim učnim centrom imela 
vzpostavljen sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja za delo v knjižnici in bo imela prek 
kompetenčnih centrov priložnost izmenjave znanj z drugimi slovenskimi knjižnicami. 

Z izgradnjo notranje kulture (družinam prijazna in trajnostno naravnana organizacija) bo 
utrdila pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 

Z novimi oblikami dejavnosti, kot sta trženje nekaterih storitev in založništvo, si bo 
prizadevala povečevati delež lastnih sredstev. 

1.4 Letni cilji knjižnice 

Na področju strokovnega dela knjižnice: 
Program knjižnice zasleduje cilje , ki izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega načrta MKL 
2013-2016. Ker je leto 2016 zadnje leto v strateškem obdobju 2013-2016, so projekti in 
aktivnosti oblikovane na podlagi dokumenta Uresničevanje ciljev in aktivnosti iz SN 2013-
2016, ki je bil pripravljen junija 2015. V letu 2016 bomo testno izvajali tudi nekatere zamisli, ki 
bodo glede na rezultate služile kot izhodišče za pripravo smernic za SN 2017-2021 . 

Najpomembnejši letni cilji so: 
prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev) , 
postopno uveljavljanje koncepta zelene knjižnice, 
preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov 
(oddelki za multimedijo, za mladostnike, za družine in prostori za študij), 
testiranje novega koncepta prostorov za izobraževanje uporabnikov - kreativnic 
(makerspaces), ki so kot obogateno izobraževalno okolje namenjene ljudem, da se 
srečujejo , delijo različna orodja, pripomočke in informacije ter pridobivajo dodatna znanja, 
vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za 
prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja , 

promocija branja prek bralnih krožkov za različne ciljne skupine uporabnikov v 
sodelovanju z ustrezno usposobljenimi prostovoljci , 
nadgradnja strokovnega dela knjižničarjev (knjižničar kot pomočnik , svetovalec) , 
uveljavljanje 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, 
dostopnost spletne strani knjižnice na mobilnih napravah, 
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ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje z oblikovanjem storitev za ciljne skupine 
uporabnikov (tematski sklopi prireditev in izobraževanj, uvedba personaliziranih storitev 
na spletni strani knjižnice, uvedba kreativnic, ponudba med počitnicami), 
vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature, 
izvajanje aktivnosti, ki so povezane s širšim lokalnim projektom Ljubljana - Zelena 
prestolnica Evrope, 
oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih 
knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj, 
učinkovita izraba številnih kadrovskih potencialov v knjižnici, 
ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb, Dan 
spominov, izdaja publikacij , nova domoznanska podstran na www.mklj.si. utrjevanje 
»blagovne znamke« Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice). 
vključevanje knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL in v izobraževalne 
programe Učnega centra, 
krepitev povezanosti knjižnice z lokalnim okoljem prek vključevanja prebivalcev v različne 
dejavnosti knjižnice in vključevanje zagovorništva v vse aktivnosti knjižnice, 
odpiranje knjižničnega prostora za širšo razpravo o različnih vprašanjih , ki so prisotna v 
lokalni skupnosti ter vključevanje prebivalcev v javne razprave v organizaciji knjižnice, 
širjenje braine kulture izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole) in 
sodelovanje v različnih mednarodnih projektih (Erasmus+, Creative Europe), 
krepitev vidnosti in prepoznavnosti knjižnice z organizacijo tretjega mednarodnega 
strokovnega posvetovanja Knjižnica, srce mesta, 
nove oblike promocije izven fizičnega prostora knjižnice. 

V letu 2016 bo sedem projektov iz leta 2015 prešlo v redno dejavnost knjižnice. 
Iz leta 2015 smo v leto 2016 prenesli izvedbo: 

Katalog znanj in postopkov za delo z uporabniki v MKL smo v celoti prenesli iz leta 2015, 
ker je v tem letu potekalo dolgotrajno usklajevanje kataloga znanj na področju IKT, ki bo 
zaživel v začetku leta 2016. 
Projekt Pravice živali smo zaradi drugih večjih projektov v letu 2015 premaknili v leto 
2016. 

V primerjavi z letom 2015 bomo v letu 2016 redefinirali projekt: 
Projekt KOMPAS, načrtovan za leto 2015, smo racionalizirali tako, da smo trenutno 
zaradi prevelikih stroškov opustili izdelavo računalniškega programskega vmesnika, 
obdržali pa prvi del, ki predvideva uporabo podatkov iz baze COBISS. 

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 ali njihova nadomestitev s potujočo knjižnico. 
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 2016 bodo lahko dopolnjeni ali spremenjeni glede na 
interes ustanovitelja in drugih akterjev, ki vplivajo na časovne okvire izgradnje in prenove 
posameznih knjižnic. 
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Knjižnica bo pri oblikovanju idejnih načrtov za nove ali prenovljene knjižnice izhajala iz štirih 
prostorskih sklopov: 

Prostor za učenje: Učenje je v knjižnici osredotočeno na večanje bralne, informacijske in 
računalniške pismenosti (dostop do vseh vrst gradiva, fizični prostor za učenje, različne 
aktivnosti na področju neformalnega in priložnostnega učenja). 
Prostor za navdih: Knjižnica daje uporabnikom priložnost za nove, pomembne izkušnje 
prek pripovedovanja pravljic in drugih umetniških vsebin (postavitev zbirke gradiva in 
njena predstavitev, prostor kot zgodba - specialne zbirke, igralnica in pravljična soba). 
Prostor za druženje in srečevanje: Knjižnica je aktiven tretji prostor. Sam fizični prostor 
knjižnice kot prostor druženja je še posebej pomemben za mladostnike in ostarele: prvi 
zavračajo formalne oblike druženja, drugi so pogosto družbeno marginalizirani (prostor 
za organizirano druženje - delavnice, tečaji , predstavitve, prostor za neorganizirano 
druženje po celi knjižnici) . 
Prostor za ustvarjalnost: Knjižnica podpira ustvarjalnost in inovativnost uporabnikov z 
organizacijo ustvarjalnih delavnic in ponudbo programov, ki so zanimivi za širšo lokalno 
skupnost (večnamenski prostor za delavnice, odprti oder, kreativnice). 

Pri vzpostavljanju novih prostorov za izobraževanje uporabnikov bo MKL (predvsem v idejnih 
zasnovah za nove ali prenovljene knjižnice v mreži MKL) postopoma pričela uveljavljati 
koncept kreativnic (markerspaces). Kreativnice so obogateno izobraževalno okolje, kjer se 
srečujejo ljudje, da bi delili različna orodja , pripomočke in informacije ter pridobili dodatna 
znanja. Kreativnice uporabljajo vse generacije prebivalcev v skupnosti. S sodelovanjem v 
mednarodnih projektih knjižnica tudi za ta segment pridobiva primere dobre prakse in 
dodatna sredstva. 

V letu 2016 načrtujemo pričetek prostorskega urejanja v naslednjih knjižnicah: 

6. Dokončanje stavbe poslovno upravnega centra Zalog in selitev Knjižnice Zalog (v letu 
2015 je bil pripravljen arhitekturni načrt opreme). 

7. V letu 2015 so ponovno stekle aktivnosti za začetek izgradnje lokalnega centra, v 
katerem bo delovala nova Knjižnica Šmartno Uulija 2014 izdelan idejni načrt). 

8. Za Kopitarjev center z novo Knjižnico Vodice je bil v letu 2015 izbran arhitekt (marec 
2013 izdelan idejni načrt). 

9. Nov prostor za Knjižnico Polje je predviden v soseski Polje IV, izgradnja naj bi se začela 
v letu 2016 (potrebna bo redefinicija idejnega načrta). 

10. Preureditev prostorov Knjižnice Otona Župančiča in Centra za vseživljenjsko učenje. 

Pričakovani učinki: 
Dolgoročen razvoj mreže krajevnih knjižnic po posameznih območjih v Ljubljani ; 
učinkovita in racionaina 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 (2014: 1.675.543) 
Število novih članov (2014: 12.508) 
Delež včlanjenega prebivalstva (2014: 24,1 %) 
Izposoja knjižničnega gradiva (2014: 4.622.972) 
Zadovoljstvo uporabnikov (anketa) 
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2.1 Knjižnična mreža 

Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 20 knjižnic (pet območnih enot s 15 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 Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana 
• Knjižnica dr. France Škerl , Vojkova B7a , Ljubljana 
• Knjižnica GlinŠkova ploščad , Glinškova ploščad 11 a, Ljubljana 
• Knjižnica Savsko naselje, Belokranjska 2,Ljubljana 
Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana 
• Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana 
• Knjižnica Jarše, Clevelandska 17-19, Ljubljana 
• Knjižnica Polje, Zadobrovška 1, Ljubljana - Polje 
• Knjižnica Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana 
• Knjižnica Zalog , Zaloška 220, Ljubljana 
Knjižn ica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana 
• Knjižnica Nove Poljane, Povšetova 37, Ljubljana 
• Knjižnica Poljane, Zarnikova 3, Ljubljana 
Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47/a , Ljubljana 
• Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana 
• Knjižnica Rudnik, Dolenjska c. 11 , Ljubljana 
• Knjižnica Brezovica 
• Knjižnica Notranje Gorice 
• Knjižnica Podpeč, 
• Knjižnica Rakitna, 
• Knjižnica Dobrova, 
• Knjižnica Polhov Gradec, 
• Knjižnica Šentjošt, 
• Knjižnica Horjul, 
• Knjižnica Ig, Ig 
• Knjižnica Škofljica, 
• Knjižnica Frana Levstika, 
• Knjižnica Rob, 
Knjižnica Šiška , Trg komandanta Staneta B, Ljubljana 
• Knjižnica Gameljne, Srednje Gameljne 50, Ljubljana - Šmartno 
• Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Šentvid 
• 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 knjižn ic 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 
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prostori , obrabljena tla , strehe, ki puščajo ipd.). Tudi nekatere naprave so že dotrajane, zlasti 
električne napeljave in klimatizacija . Zato je nabor potrebnih obnovitvenih del obširnejši , kot 
ga bo dejansko mogoče v letu 2016 uresničiti. Navajamo trenutno nujne posege, katerih 
izvedba pa bistveno presega naše finančne zmožnosti. Zato bodo v letu 2016 izvedeni le 
najnujnejši, ki jih borno lahko udejanjili v sedanjih finančnih pogojih. 

Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Glinškova ploščad 
Knjižnica ima svoj vrt, kjer bomo postopoma uredili prostor za druženje in izvajanje 
dejavnosti knjižnice v toplejših mesecih. 
Knjižnica dr. Franceta Škerla 
Atrij knjižnice bomo postopoma opremili kot čitalnico za uporabo v toplejšem delu leta. 
Knjižnica Črnuče 
Na sedanji lokaciji bomo poizkuša li pridobiti dodatne prostore in pripraviti izhodišča za 
prenovo knjižnice. 

Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Ob selitvi iz stavbe na Zaloški 220 bomo izgubili prostor za arhiv dokumentov Knjižnice 
Jožeta Mazovca, zanj potrebujemo nov prostor na drugi lokaciji na območju Most. Še vedno 
tudi potrebujemo nadomestni prostor za skladišče območne enote (50 m\ saj smo nekdanji 
prostor v kletnih prostorih lekarne v Mostah leta 2014 izgubili. 

Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 

Prenova vhoda v knjižnico z novim konceptom obveščanja uporabnikov. 
Prenova pritličja po odstranitvi Borze dela v prostor za druženje in prosti čas (kavarnica); 
del prenovljenega prostora pa bo namenjen tudi učnim aktivnostim in e-točki. 
Prenova dela prvega nadstropja z združitvijo treh servisov (BO, BZ in SSU) ter predelava 
učnih celic in šahovskega kotička . 

Knjižnica iška 
V letu 2016 ostaja potreba po sanaciji zamakanja v knjižnične prostore, enako tudi sanacija 
sistema prezračevanja in klimatizacije . 
Z novimi printi dveh tlorisov in treh usmerjevalnih tabel bomo posodobili signalizacijo v KŠ . 

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. V letu 2016 
bo odpiraini čas knjižnic v mreži MKL urejen s Pravilnikom o obratovalnem času knjižnic 
MKL. V juliju in avgustu bodo knjižnice v mreži MKL odprte v okviru posebnega poletnega 
odpiralnega časa . 

Potujoča knjižnica bo 46 izposojevališč obiskovala tedensko, štirinajstdnevno ali mesečno po 
vnaprej objavljenem urniku. 

Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Aneks o delitvi prostora Bralnice za namen prireditev v stavbi Centra kulture Španski borci 
smo z Zavodom En Knap pod enakimi pogoji sodelovanja podaljšali do julija 2016. 
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Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Grba 
V knjižnici se letno povečujeta obisk in izposoja, tako da bi bilo smotrno razmisliti o dodatni 
odprtosti , in sicer še en dan v tednu cel dan. Najprimernejša bi bila sreda. 
Knjižnica Ig 
V letu 2016 želimo povečati odprtost Knjižnice Ig . Odprli bi jo še ob torkih popoldan, tako da 
bi bila knjižnica odprta vse dni v tednu, predvsem pa v popoldanskem času . 

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 o poslovanju MKL. V letu 
2016 bomo pripravili: polletno poročilo o delu 2016, letno poročilo o delu 2015, program dela 
2017 ter zbirnik statističnih podatkov 2015 za CeZaR. 

V letu 2016 bomo v SRO izvajali dejavnosti in vodili projekte: 
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Koordinacija in priprava predloga novega Strateškega načrta MKL za obdobje 2017-
2021 . 
Na podlagi raziskave in analize zunanjega okolja bodo izdelane smernice za celostno 
profesionalizacijo nekaterih krajevnih knjižnic (Knjižnica Notranje Gorice, Knjižnica 
Polhov Gradec, Knjižnica Rakitna, Knjižnica Rob in Knjižnica Šentjošt) v mreži MKL. 
Smernice bodo vključevale različne vidike in pogoje, ki so potrebni za ustrezno delovanje 
splošne knjižnice v njenem lokalnem okolju (financiranje, kadri , informacijska tehnologija , 
prostor, gradivo, prireditvena in izobraževalna dejavnost) . 
Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti bo v letu 2016 prešla v redno dejavnost. V 
obliki vsebinskih sklopov bodo vse najpomembnejše vsebine objavljene na spletni strani 
MKL, preko CVŽU in Učnega centra bomo uporabnike in zaposlene pripravljali 
seznanitvene izobraževalne delavnice na teme e-storitev javne uprave, v letu 2016 
izpostavljamo e-zdravje. Oblikovana bo tudi delovna skupina za e-točke , ki bo skrbela za 
ustrezno vsebinsko dopolnjevanje posameznih gradiv in promocijo posameznih 
vsebinskih sklopov. 
E-učilnica bo v letu 2016 prešla v redno dejavnost knjižnice in bo v letu 2016 služila kot 
okolje za izobraževanje, učna gradiva in preverjanje znanja na področju IKT za 
zaposlene v MKL. V letu 2016 načrtujemo izdelavo interaktivnih video vodičev , ki bodo 
vključevali kazala za preskok na določen del video posnetka ter vprašanja za sprotno 
preverjanje znanja ter začetek priprave ločene uč ilnice za potrebe uporabnikov. 
Projekt »Pametne finance« bo v letu 2016 prešel v redno dejavnost, preko DS za mlade v 
MKL je pripravljen pilotni projekt »Finančna pismenost za mlade«, izvedljiv ob pomoči 
zunanjih sodelavcev oz. zunanjih institucij s področja ekonomije, bančništva , financ, 
potrošniških orgranizacij , itd. 
Koordinacija mednarodnega projekta strateških partnerstev LinkiNJob (program 
Erasmus+) in priprava partnerskega srečanja v Ljubljani (april 2016) . 
Digitalizacija gradiva »Korpus opernih libretov«. 
Priprava digitalnih zbirk za portal Kamra v okviru projektov Razvoj Ljubljane, Znameniti 
ljubljanski župani in Moja ulica. 



Ljudje v tretjem in četrtem življenjskem obdobju kot uporabniki in sooblikovalci storitev v 
knjižnici - izdelava priročnika . 

Priprava in koordinacija izvajanja paketa predstavitev in izobraževanj za vodje OE in 
krajevnih knjižnic. 
Koordiniranje in evalvacija beleženja informacij. 
Izvedba ankete med uporabniki knjižnice o kvaliteti posredovanih informacij (vrednotenje 
informacij). 
V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
zasnova projekta s področja študij uporabnikov o uporabniški izkušnji v knjižnici. 
Koordiniranje referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja . 
Priprava programov in koordinacija izvedbe strokovnih obiskov, mobilnosti in mentorstva. 
Telefonija in nadgradnja internetnih povezav. 

V MKL beležimo zelo raznolike oblike strokovnih obiskov in izvajanje mentorstva za 
študente. V letu 2016 načrtujemo pripravo programov za različne skupine: 

Študenti : praksa študentov bibliotekarstva, pedagogike in andragogike v CVŽU; strokovni 
obiski študentov; mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+; prostovoljsko delo v 
okviru European Voluntary Service. 
Knjižničarji in drugi strokovni delavci: strokovni obiski knjižni čarjev ; mobilnost zaposlenih 
v okviru programa Erasmus+ ; strokovni nekajdnevni obiski knjižničarjev 

osrednjeslovenskega območja po programu v okviru izvajanja nalog območnosti. 
Zaposleni v MKL se udeležujejo mobilnosti v okviru programa Erasmus+ in Strokovne 
izmenjave z Mariborsko knjižnico. 

V letu 2016 bo SRO sodelovala pri pripravi novih storitev in projektov MKL: 
Nadgradnje in posodobitve spletne strani knjižnice. 
Plačljiva dostava in odvoz gradiva. 
Strokovno posvetovanje Knjižnica, srce mesta. 
Sodelovanje in izvedba učnih aktivnosti v CVŽU MKL (izvajanje izobraževanj in 
sodelovanje pri oblikovanju učnih vsebin) . 
Priprava in sodelovanje pri načrtovanju mreže MKL, pri pripravi idejnih načrtov za nove 
ali prenovljene knjižnice in pri pripravi javnih naročil. 

Za preverjanje stanja oz. za izdelavo kvalitativnih analiz bo SRO sodelovala pri pripravi 
anketnih vprašalnikov 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 2016 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, 
skrb za pravilno delovanje antivirusne zaščite , varnostnega arhiviranja podatkov, zaščite 
proti nezaželeni pošti , spletnih filtrov, 
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, 
prenova aplikacije Izterjave z modulom za izterjave finančnih dolgov, 
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podpora sistemu Urbana, Libroam, aplikacijam Vasco, Time&Space, Grad, Galis, Belinfo, 
Izterjave ipd., 
vzdrževanje požarnih in protivlomnih sistemov, videonadzorov, vpogled v posnetke 
videonadzornih sistemov, 
vzdrževanje spletnih strani , 
uvajanje nove Helpdesk aplikacije z razširitvijo na ostale službe in servise 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 osrednjimi območnimi knjižnicami , 
sodelovanje z zunanjimi izvajalci na področju IKT in KIS, 
uvajanje knjigomatov ter RFID izposoje na evidenco izposoje v knjižnice, podpora 
uporabnikom pri uporabi RFID in knjigomatov, reševanje težav, 
planiranje in namestitev IKT tehnologije v nove in prenovljene enote, 
sodelovanje s pogodbenim izvajalcem pri namestitvi novih internetnih povezav ter 
stacionarne telefonije. 

Zaposleni v SRO izvajajo izobraževanja za uporabnike in zaposlene v MKL in slovenskih 
knjižnicah. 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 2015 in program 2017, izvajali 
in koordinirali bomo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 2016: 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V kolikor bodo finančna sredstva dopuščala, želimo zagotoviti tudi dostop do zbirk 
Encyciopaedia Britannice Public Library Edition in EBSCO eBooks Public Library Collection, 
ki sta se že v preteklih letih izkazali za kvalitetni zbirki. Knjižnicam regije bomo omogočili tudi 
lažji pregled nad informacijskimi viri in podatkovnimi zbirkami, brezplačno dostopnimi preko 
svetovnega spleta. 
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. V sodelovanju s 
slovenskimi osrednjimi območni mi knjižnicami bomo pripravili skupni spletni portal učnih 
gradiv in vodičev za uporabo elektronskim podatkovnih zbirk, dostopnih v slovenskih 
splošnih knjižnicah. 
Uporabnikom knjižnic Osrednjeslovenskega območja bomo zagotavljali brezplačno 
medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva. 
Formalno in vsebinsko bomo obdelali in opremili gradivo, ki ga knjižnica prejema kot 
depozitarna ustanova za obvezni izvod. 

Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
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. S knjižnicami regije bomo še naprej sodelovali na 
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področju spodbujanja braine kulture za ciljne skupine uporabnikov, za otroke s projektom 
Poletavci, v letu 2016 pa načrtujemo tudi skupni braini projekt za srednješolce -
NajPoletavci. 
Praktično izvajanje v letu 2015 pripravljenih smernic za vzpostavitev informacijskih točk za e
gradiva javnih oblasti. 
Priprava analiz in pregledov stanj knjižničnih mrež knjižnic osrednjeslovenskega območja . V 
letu 2016 načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreže na dan 31 . 12. 2015 
(kontrola podatkov in analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK). 
Sodelovali bomo pri načrtovanju razvoja oz. smernic razvoja za izvajanje osrednjih območnih 
nalog do leta 2020, ki lahko služijo tudi kot strokovna podlaga za morebitne spremembe 
Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah. Z osrednjimi območni mi knjižnicami bomo 
pripravili predlog načrta razvoja opreme IKT po slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim 
tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k novih e-storitvam. 
Pričetek projekta priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v sodelovanju 
z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje) . Sodelovanje pri 
preostalih skupnih projektih vseh slovenskih OOK. 
Nadaljevanje izvajanja programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih 
delavcev med Mariborsko knjižnico in MKL, ter priprava projekta Mobilnost kadrov v regiji. 
Organizirali bomo srečanja direktorjev knjižnic regije , ki imajo svetovalni in posvetovalni 
namen. 

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Projekt Dan zbiranja spominov je prešel v redno dejavnost knjižnice kot permanentna storitev 
zbiranja spominov za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za takojšnjo digitalizacijo. 
Nadaljevali bomo s projektom »Moja ulica«, ki bo predstavljal ulično podobo mest in krajev 
osrednjeslovenske regije iz različnih zornih kotov. V okviru Moje ulice bomo v letu 2016 
oblikovali digitalne zgodbe o razvoju posameznih ljubljanskih področij ter o znamenitih 
ljubljanskih županih . 
Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin. 
Izvajali bomo redakcijo, organizacijo in koordinacijo dela na portalu Kamra za potrebe regije . 
Izvajali bomo načrt promocije vsebin MKL objavljenih na portalu Kamra. 
Izvedli bomo projekt digitalizacije gradiv z domoznanskimi vsebinami iz osrednjeslovenskega 
območja . 

Na temo Albuma Slovenije bomo pripravili praktične predstavitve za različne ciljne skupine 
uporabnikov ter jim na primeru Albuma Ljubljane predstavili samostojno vnašanje vsebin na 
Kamro. 
Sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 
S strokovnim prispevkom E-domoznanstvo, prispevek o razvijanju posebnih zbirk 
(razglednice, miniaturke in ekslibirisi) ve-okolju v MKL bomo aktivno sodelovali na festivalu 
Domfest 2016, ki bo potekal v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 
Nudili bomo podporo delovni skupini za vzpostavitev enotne bibliografske obdelave 
rokopisnih in zapuščinskih fondov v slovenskem knjižničnem sistemu v NUK ter 
izobraževanje zaposlenih za potrebe katalogiziranja rokopisov in zapuščin. 

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, jih spodbujamo, da jih v 
koordinaciji z MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 
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Podroben program izvajanja nalog osrednje območne knjižnice za leto 2016 je priloga tega 
programa in njegov sestavni del. 

Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2016, opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 

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 knjižn ičnega 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 medknj ižnični 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 braine kulture, 
organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 
potrebami, 
organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z nj ihovo dejavnostjo. 

4.1 Pridobivanje, bibliografska obdelava in zaščita knjižničnega gradiva 

MKL s pridobivanjem novega knjižn ičnega 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 : 
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Vsebino letnega pri rasta in dopolnjevanje knjižnične zbirke s posebnim poudarkom 
prilagoditvi specifičnostim okolja posameznih knjižnic. 
Sistematično upravljanje aktualnosti knjižnične zbirke. 
Uveljavitev enotne evalvacije za uporabo knjižnične zbirke z učinkovitimi kazalniki. 
Nadaljnji razvoj repozitorija MKL za učinkovito izrabo in trajno dostopnost gradiva. 

Strateški cilji in aktivnosti za leto 2016 
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 s Pravilnikom o upravljanju knjižnične zbirke v MKL. 
Vzdrževanje vsebinske aktualnosti in učinkovite izrabe knj ižn ičnega 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 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 slovenske založniške produkcije uporabnikom knjižnice. 
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 sodelovanja 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 (aktivnosti za repozitorij) . 
Boljša izraba prostorov v mreži knjižnic MKL (aktivnosti za repozitorij). 
Uravnoteženi rezultati knjižničnega poslovanja med enotami: primerljiv obrat gradiva 
med primerljivimi enotami knjižnične mreže. 
Informacijska uČinkovitost kataloga tako za uporabnike kot informatorje - zadovoljstvo 
uporabnikov. 

Kazalniki uspešnosti 
Prirast na 1000 prebivalcev (2014: 231) 
Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke (v odstotkih) (2014: 40 - 60) 
Razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle (v odstotkih) (2014: 22 - 78) 
Obrat knjižnične zbirke (2014: 2,76) 
Obrat zadnjega celoletnega prirasta (2014: 7,79) 
Odstotek odpisa v odnosu do prirasta (2014: )100% 

Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
Izbor za nakup novega knjižničnega gradiva izvaja Služba za pridobivanje knjižničnega in 
bibliografsko obdelavo gradiva (SPO K) po kriterijih nabavne politike knjižnice z rednim 
pregledovanjem novosti v založniški produkciji. 
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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 2016 pridobljenega 
knjižničnega gradiva v elektronskem katalogu COBISS. Glede na načrtovan prirast bo 
katalogizacija obsegala: 

kreiranje okrog 3.000 novih zapisov za različne tipe gradiva , 
kreiranje okrog 1.500 novih zapisov v normativni bazi podatkov CONOR.SI. 

Za vse pridobljene enote knjižničnega gradiva - načrtovano 69.208 enot bo služba 
zagotovila ustrezno zaščito in opremo novega gradiva za potrebe izposoje. 

Služba bo sodelovala z OE in KK v mreži MKL pri vseh procesih urejanja pri rasta in zaloge, 
kot so izbor knjižničnega gradiva, inventure, odpis gradiva, urejanje postavitvenega sistema 
za prosti pristop, načrtovanje novih zbirk itd . 

Prirast knjižničnega gradiva - načrtovan obseg in dostopnost v letu 2016 
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 načrtov financiranja gradiva s strani Ministrstva za kulturo, s strani Mestne občine 
Ljubljana in primestnih obči n , kjer MKL izvaja knjižnično dejavnost, za leto 2016 načrtujemo 
69.208 enot nakupa novega knjižničnega gradiva, s čimer dosežemo 200 enot gradiva na 
1000 prebivalcev. Vključno z darovi - 5.500 enot in obveznim izvodom - 1.100 enot bo 
celoten prirast knjižničnega gradiva v letu 2016 predvidoma 75.808 enot. 
Na podlagi 12. člena Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 
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 75% naslovov gradiva . Upošteva tudi potrebe in 
želje uporabnikov, kakor tudi specifičnost okolja, v katerem opravlja svojo dejavnost. 

Referenčna zbirka in zbirke za posebne potrebe uporabnikov: 
Knjižnica pri izboru gradiva skrbi za izgradnjo referen čne zbirke, ki je namenjena izposoji v 
knjižnici in obsega največ 10% celotne knjižnične zbirke in jo bo v 1. 2016 obnovila z okrog 
2.100 novimi enotami. 

V letu 2016 bo knjižnica z ustreznim izborom dopolnjevala šestnajst posebnih tematskih 
zbirk, namenjenih posebnim potrebam uporabnikov, ki jih je prepoznala v preteklem obdobju: 
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Arhiv slovenske mladinske produkcije za študijske namene in razvoj promocije branja, 
braine kulture in informacijske pismenosti pri mladih v Pionirski - CMKK; 
Književna didaktika - zbirka za podporo razvijanja književne kulture pri otrocih; 
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 - zbirka za potrebe pridobivanja srednješolske izobrazbe izven 
rednih oblik formalnega srednješolskega izobraževanja; 
Knjige za slabovidne, večji tisk - z gradivom za slabovidne; 
Zbirka Okno Kitajske - namenjena kitajsko govorečim uporabnikom Ljubljane ter tistim , ki 
jih poslovno ali drugače zanima Kitajska; 
Šahovski kotiček ; 
Zbirka gradiva za sodobni ples; 
Konjeniška zbirka; 
Posebna zbirka planinske in gorniške literature; 
Zbirka kakovostnih virov o zdravju , zdravilih in zdravem načinu življenja za izboljšanje 
zdravstvene pismenosti. 

Dostop do elektronskih virov: 
MKL bo v letu 2016 zagotovila dostop do elektronskih virov informacij : uporabnikom knjižnice 
omogoča spletni dostop do petih podatkovnih zbirk in zbirke 3.000 elektronskih časopisov in 
revij ter izposojo e-knjig v sistemu Biblos. 

Drugo neknjižno gradivo: 
Knjižnica načrtuje nakup do 10% enot neknjižnega gradiva v sorazmerju z ostalimi vrstami 
gradiva. Od tega največ - predvidoma 5.800 enot zgoščenk filma in glasbe. 

Serijske publikacije: 
Knjižnica bo v letu 2016 zagotavljala uporabo 1000 naslovov periodičnih publikacij, ki jih 
pregledujemo glede na aktualnost in morebitne ustreznejše nove naslove na tržišču . 

Potujoča knjižnica: 
Knjižnica za uporabnike postajališč Potujoče knjižnice načrtuje 1.600 enot novega 
knjižničnega gradiva. Od tega 800 enot iz sredstev Ministrstva za kulturo , 800 enot iz 
sredstev občin s postajališči Potujoče knjižnice. Deleži občin so določeni po številu 
prebivalcev: 

Brezovica 11 .884 3,32% 

r··' "'1 I' ' 1 '1' ", """~",,. ;, .. ,' ........ -". fJ'" "~O ,.L, ,1. "('\'1 /, ,"j' l. I. ',' '1' . 1"1' i " " , ,U, • .-,. '11); J'" " " " ,." . ) ~ \" _ .. ,') '.>' I 

Dol pri Ljubljani 5.861 1,64% 

Ig 7.135 1,99% 

Škofljica 10.278 2,87% 

Vodice 4.777 1,34% 

'podatki o prebivalstvu stanje 01 . 01 . 2015 (SURS) 

4.1.1 Predvideni nakup novih enot knjižničnega gradiva (po zvrsteh) 

Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva po zvrsteh 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
58.912 6.920 3.376 69.208 
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Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva na območju Mestne občine 
Ljubljana 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
48.074 5.680 3.047 56.801 

Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva na območju primestnih 
občin 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
10.838 1.240 329 12.407 

Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: stroka I leposlovje 

Stroka Leposlovje Skupaj 

4.080 2.720 6.800 

Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh : mladina I odrasli 

Odrasli Mladina Skupaj 

5.100 1.700 6.800 

Načrt razporeditve gradiva v knjižnični mreži 

Knjižnica Bežigrad 5.422 623 197 6.242 

Knjižnica Črnuče 1.385 158 37 1.580 

Knjižnica dr. France Škerl 1.188 136 38 1.362 

Knjižnica Glinškova ploščad 1.118 128 34 1.280 

Knjižnica Savsko naselje 690 80 28 798 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.818 440 138 4.396 

Knjižnica Fužine 1.344 157 68 1.569 

Knjižnica Jarše 667 79 41 787 

Knjižn ica Polje 1.657 195 99 1.951 

Knjižnica Za dvor 607 71 31 709 

Knjižnica Zalog 708 83 38 829 

Knjižnica Otona Župančiča 10.045 1.238 1.097 12.380 

Knjižnica Nove Poljane 570 64 14 648 

Knjižnica Poljane 806 92 22 920 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.642 540 217 5.399 

Knjižnica Grba 1.485 171 56 1.712 

Knjižnica Rudnik 1.663 194 79 1.936 

Knjižnica Šiška 5.782 664 199 6.645 

Knjižnica Gameljne 977 113 36 1126 

Knjižnica Šentvid 1.583 185 78 1.846 
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Slovanska knjižnica 

ISKUPAJ MOL 
Knjižnica Brezovica 

Knjižnica Notranje Gorice 

Knjižnica Podpeč 

Knjižnica Rakitna 

[SKUPAJ Ob6lna Brezovica 
Knjižnica Dobrova 

Knjižnica Polhov Gradec 

Knjižnica Šentjošt 
SKUPAJ Ob6lna Dobrova
Polhov Gredec 
Knjižnica Horjul 

ISKUPAJ Občina Horjul 
Knjižnica Ig 

ISKUPAJ Občina Ig 
Knjižnica Škofljica 

ISKUPAJ Občina AkoflJlca 
Knjižnica Frana Levstika 

Knjižnica Rob 

SKUPAJ Občina Velike Laiče 
Knjižnica Vodice 

SKUPAJ Občina Vodice 
Potujoča knjižnica 
Knjižnica Jurij Vega - Dol pri 
L· br . 

1.917 

48.074 
1.296 

107 

546 

118 

2.087 
1.095 

142 

68 

1.305 

507 

807 
1.223 

1.223 
1.758 

1.758 
578 

123 

701 
835 

835 
1.434 

1008 

4.1.2 Sredstva za nakup knjižničnega gradiva 

Pričakovana sredstva in delež ministrstva 

269 

6.680 
147 

12 

63 

13 

235 
127 

16 

7 

150 

58 

58 
141 

141 
203 

203 
69 

14 

83 
94 

94 
160 

116 

Pričakovana sredstva in delež Mestne občine Ljubljana 
Pričakovana sredstva in delež primestnih občin 
Lastna sredstva: 

4.2 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 

Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 

500 2.686 

3.047 58.801! 
24 1.467 

O 119 

24 633 

O 131 

48 2.3501 
43 1.265 

O 158 

O 75 

43 1.498 

18 583 

18 5831 
47 1.411 

47 1.4111 
72 2.033 

72 2.0331 
44 691 

O 137 

44 8281 
16 945 

18 9451 
6 1.600 

35 1 159 

288.520 € 
875.255 € 
159.133€ 
35.000 € 

V Službi za delo z uporabniki in posebne zbirke (SOU) 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 
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spremembah ter ustrezno promoviranje dejavnosti, storitev in prireditev v knjižnicah . V SDU 
skrbimo za informiranje v tiskanih oblikah (plakati, letaki, brošure) 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. 

Pokrivamo velik delež pri izvajanju ali sodelovanju v številnih projektih, v katere so vključene 
vse knjižnice MKL in tudi knjižnice na regijskem in nacionalnem nivoju, predvsem pri 
spodbujanju branja in razvoju braine kulture za različne ciljne skupine. Samostojno 
pripravljamo, oblikujemo in izdajamo različne vrste publikacij, tiskovin in promocijskih 
materialov, ki so namenjeni članom , obiskovalcem, zaposlenim in zunanjim partnerjem. 

K SDU spadajo oddelki in servisi, ki samostojno delujejo znotraj knjižnice: Oddelek za 
knjižnične dejavnosti in prireditve, Center za vseživljenjsko učenje, medknjižnična izposoja, 
Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Potujoča knjižnica in Slovanska 
knjižnica - center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke ter Trubarjeva hiša 
literature. 

V letu 2016 bomo v sodelovanju z MKL službami, servisi, oddelki ter območni mi 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 knjižnice na sejmih, mestnih festivalih , ulicah Ljubljane, v osrednjeslovenski 
regiji in širše po Sloveniji ter opozarjali na pomen branja in braine kulture ter na vedno večjo 
vlogo in pomen splošne knjižnice tako v mestu kot na spletu . 

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 braine kulture. 
Razvoj učne in izobraževalne ponudbe, ki spodbuja socialno vključenost, 
medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje. 
Uvajanje knjižničnih storitev, ki prek naprednih tehnologij omogočajo samostojnost 
uporabnikov. 
Stalno posodabljanje spletne strani kot osrednje informacijske točke s poudarkom na 
priporočanju gradiva, dogodkov in storitvah. 
Oblikovanje učnih aktivnosti ve-okolju in e-podpora izvajanju izobraževalnih dejavnosti. 
Iskanje možnosti za zagotavljanje ustreznih storitev, prireditev in izobraževanj za skupine 
kot so: priseljenci , tujci , nezaposleni, invalidi, mladi, starejši. 

Strateški cilji in aktivnosti za leto 2016 
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Posodobitev internega pravilnika o delu z uporabniki. 
Priprava predlogov za spremembe in dopolnitve Pravilnika o poslovanju knjižnice. 
Priprava informacij za uporabnike ob sprejetju dopolnjenega Pravilnika o poslovanju. 
Ureditev cestnih oznak za slabše označene knjižnice v sodelovanju z MOL. 
Razvoj storitve vračila gradiva v drugih knjižnicah in možnost naročanja gradiva na dom 
ali v službo (Halo knjiga) . 
Nadgradnja spletne strani s poudarkom na obveščanju uporabnikov, interaktivnem 
sodelovanju, aktiviranju knjižničnega gradiva, zagotavljanja čim večjega dela storitev 
24/7,na razvoju mobilnih aplikacij in spletni promociji. 
Promocija vzpostavljenega video in avdio centra lastnih vsebin - posnetkih naših 
dogodkov in izobraževanj . 



Spoznavanje uporabnikov in promocija kataloga Cobiss, aplikacije mCobiss, Moje 
knjižnice in Biblosa. 
Nadaljevanje dejavnosti za prehod na C3/lzposoja. 
Ureditev sistema za izterjavo finančnih dolgov uporabnikov. 
Razvoj in uvedba vpisa na daljavo skupaj s knjižnicami in IZUM-om. 
Nadgradnja sistema e-napovednika za obveščanje o priporočenem gradivu in posebnih 
obvestilih knjižnice. 
Aktivna prisotnost na aktualnih socialnih in promocijskih spletnih omrežjih. 
Aktivno sodelovanje in izvajanje številnih dogodkov pri promociji naziva Ljubljana -
Zelena prestolnica Evrope 2016 in ozaveščanju prebivalcev in obiskovalcev o okoljski 
problematiki. 
Povezovanje in sodelovanje pri programu v Trubarjevi hiši literature. 
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov (izvedba vsake pet let). 
Mreženje domoznanskih dejavnosti pri projektu Kulturna dediščina za družine. 
Zagotavljanje dostopnosti izobraževanj za uporabnike, zaposlene in strokovne 
javnosti , predvsem knjižničarjev. 
Oblikovanje 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 e
napovednikom ter z e-obvestilnikom po pošti. 
Oblikovanje brošur, zloženk in plakatov za različne priložnosti. 
Oblikovanje promocijskih materialov in izdelkov za uporabnike, zaposlene, poslovne 
partnerje in za prodajo v knjižnicah. 
Izvedba projektov za spodbujanje branja: »Ciciuhec«, »Poletavci«, »NajPoletavci« in 
»Mesto bere« za spodbujanje kvalitetnega branja in razvoj aktivacije knjižničnega gradiva 
na spletu. 
Razvoj in promocija novih bralnih skupin za različne ciljne skupine v knjižnicah. 
Izvedba projekta »Maček v žaklju« za poletno branje v vseh knjižnicah , za vse starosti. 
Aktiviranje neknjižnega gradiva s pripravo paketov priporočene glasbe in filmov ter z 
redno pripravo premičnih zbirk neknjižnega gradiva v krajevnih knjižnicah. 
Razvoj storitve za obveščanje uporabnikov Potujoče knjižnice v sodelovanju z IZUM in 
drugimi potujočimi knjižnicami. 
Sodelovanje na regionalni in nacionalni ravni z drugimi knjižnicami pri skupnih projektih in 
razvoju storitev. 
Sodelovanje na sejmih , mestnih festivalih , bazarjih 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. 
Sodelovanje s knjižnicami na mednarodnem nivoju na področju projektov, posvetovanj in 
obiskov. 

Pričakovani učinki 
Vpeljava novih storitev z dodano vrednostjo, primernih za urbano okolje in prilagojenih 
sodobnemu načinu življenja; storitev vračanja gradiva; dostava na dom ali v službo; 
poenostavljena in dostopnejša 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 - e-napovednik; večja 

prepoznavnost in uporaba portala, družabnih omrežij, gradiva in storitev ter večji obisk 
prireditev in izobraževanj; boljša prilagojenost vsebin in aplikacij različnim ciljnim 
skupinam. 
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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 Sloveniji in v tujini. 

Kazalniki uspešnosti 
Število novih članov (2014: 12.805). 
Število obiskovalcev MKL (2014: 1.675.543). 
Izposoja gradiva na dom/na člana (2014: 56,5). 
Število sledilcev na družbenih omrežjih MKL (2014: 5.003). 
Število izvedenih izobraževanj za vse uporabnike (2014: 1.238) . 
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj (2014: 72.677). 
Odstotek mladih med aktivnimi člani knjižnice (2014: 11 ,1 % med 15. in 19. letom 
starosti) . 

4.2.1 Članstvo 

V letu 2016 pričakujemo podobno število aktivnih članov kot v preteklih letih , to je okrog 
83.000, kar pomeni predvideno 0,5% rast. Na ravni potencialnih članov , prebivalstva MOL in 
občin , kjer deluje MKL, bo to pomenilo 25% včlanjenega prebivalstva (v letu 2014 je bilo 
članstvo 24,1%). 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 , ki niso nujno v 
domeni načrtovanja knjižnice: 

zaprtost krajevnih knjižnic zaradi prenove, kar je vplivalo tudi na obisk in izposojo v 
preteklih letih ; 
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, denimo 
inventure. 

4.2.2 Obisk 

Število obiskovalcev knjižnice, ki ga beležimo v sistemu COBISS, je vsako leto nekoliko 
večje . V letu 2016 lahko pričakujemo , da bo knjižnico obiskalo okrog 1.720.000 obiskovalcev 
(fizični obisk), kar pomeni 0,3% rast glede na primerjalno analizo preteklega obdobja. 
Predvidevamo, da bo vsak član povprečno 20,8-krat obiskal MKL (20,5-krat leta 2014) . 
Predvidevanje smo naredili glede na primerjavo podatkov prejšnjih let ter na temelju delnih 
rezultatov za leto 2015. 

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 

28 



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 je po pravilih potrebno 
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. Od septembra 2014 do aprila 
2015 smo uporabljali v ta namen orodje Piwik, s katerim smo zbirali le prvoosebne piškotke, 
ki jih shrani in bere le spletna stran, na kateri se uporabnik nahaja, kar je tudi skladno s 
priporočili Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, vendar orodje ni zanesljivo pri 
kumulativnem prikazovanju podatkov, zato ponovno uporabljamo Google Analytics. 
Predvidevamo, da bo obisk spletnega mesta MKL v letu 2016 primerljiv z obiskom zadnjih 
let. Pričakujemo večji obisk zaradi uporabe brezžičnega omrežja knjižnice. 

Podatke pridobivamo po metodologiji , ki jo glede na standarde predvideva Center za razvoj 
knjižnic. 

4.2.3 Izposoja gradiva 

Trend izposoje gradiva na dom je bil v letih 2010 - 2012 v porastu, v letih 2013 in 2014 pa 
nižji zaradi prenove nekaterih enot; zato lahko glede na analizo stanja in delne pocjatke za 
leto 2015 pričakujemo v letu 2016 spet nekoliko višjo stopnjo izposoje. Predvidevamo, da bi 
si naši uporabniki lahko izposodili okrog 4.770.000 enot gradiva , kar pomeni 0,4% rast glede 
na preteklo obdobje, predvsem zaradi raZŠirjene ponudbe raznovrstnih gradiv za različne 
potrebe in okuse ter razširjene ponudbe e-gradiv na spletnem portalu Biblos. Ocenjujemo, da 
si bo vsak član izposodil vsaj 56 enot gradiva. Ob načrtovanju izposoje gradiva velja 
upoštevati dejstvo, da uvajamo uporabniku prijazne in tudi tržno zanimive storitve. 

4.2.4 Posredovanje informacij 

Aplikacija , ki smo jo razvili v MKL v letu 2012 , se je v zadnjih letih pokazala kot zelo 
uporaben model za sistematično beleženje opravljenih informacijskih poizvedb, ki jih pred 
tem nismo beležili. 
V letu 2016 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: 22. - 28. 02. 2016 
16. teden: 18. - 24. 04. 2016 
49. teden : 05. -11 . 12. 2016 

- srednja frekvenca izposoje: 
36. teden: 05. - 11 . 09. 2016 
42. teden : 17. - 23. 10. 2016 

- nizka frekvenca izposoje: 
23. teden : 06. - 12. 06. 2016 

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 
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različnih turnu sov v krajevnih knjižnicah ter predvidevanje praznikov in počitnic, ko ne bomo 
izvajali beleženja informacij. Referenčna vrednost za leto 2014 je bila 275.059 posredovanih 
informacij. Ocenjujemo, da bomo v letu 2016 posredovali okrog 300.000 informacij o gradivu 
in iz gradiva. 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). 
V letu 2016 načrtujemo izvedbo ankete o kvaliteti referenčne dejavnosti v MKL (vrednotenje 
informacij). 

4.2.5 Prireditve 

Prireditve za odrasle 
Prireditvena dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana je namenjena spodbujanju braine kulture in 
tudi širjenju drugih kulturnih vsebin. Poleg programa, ki ga pripravljamo sami, bomo v želji po 
bogatenju našega prireditvenega programa sodelovali z drugimi splošnimi knjižnicami in 
NUK ter s številnimi sorodnimi javnimi zavodi in ustanovami kot so Univerza v Ljubljani , 
Mestni muzej, Narodni muzej Slovenije, Zavod za zaščito kulturne dediščine Slovenije kot 
tudi z različnimi društvi, nevladnimi organizacijami, veleposlaništvi tujih držav, samostojnimi 
izvajalci, itd. 

Glede na to, da je za leto 2016 Ljubljana prejela laskavi naziv zelene prestolnice Evrope in 
zlasti v želji po ekološki osveščenosti naših uporabnikov se bomo z svojimi vsebinami in 
prireditvenimi dogodki priključili skupnemu dogajanju v okviru te okoljske pobude Evropske 
komisije. Osnovni nameni te pobude so prizadevanja za trajnostni razvoj in ohranitev 
kulturne in naravne dediščine ter skrb za ljudem prijazna urbana okolja. 

V mesecu aprilu se bomo v želji po širjenju braine kulture z našimi vsebinami in projekti . kot 
je Mesto bere, priključili skupnim dogodkom tega obdobja, ki se nanašajo na promocijo 
knjige in branja (Svetovni dan mladinske književnosti , Svetovni dan knjige, Noč knjige itd.). 

Osnovni cilji skupnih 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. 

S prireditvami želimo spodbujati braino kulturo, omogočati boljši dostop do informacij, olajšati 
samostojno uporabo knjižn ičnega gradiva ter krepiti ustvarjalnost naših uporabnikov. S tem 
jim omogočamo tudi kakovostno preživljanje prostega časa ter celovit in brezplačen dostop 
do kvalitetnih kulturnih dogodkov in vsebin. Na področju razstavne dejavnosti in tudi na 
širšem spektru drugih kulturnih vsebin, kot so koncerti , predavanja itd ., želimo postati tudi 
eden izmed pomembnejših ponudnikov tovrstnih kulturnih in izobraževalnih vsebin v 
Ljubljani. V Trubarjevi hiši literature namenjamo osrednjo pozornost literarnim dogodkom, ki 
so jedro njenega programa kot tudi dogodkom, 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. 

Strokovna in poljudna predavanja 311 
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Število predvidenih kulturnih prireditev za odrasle po enotah knjižnice: 

Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 

Knjižnica Bežigrad 13 
Knjižnica Jožeta Mazovca 31 
Knjižnica Fužine 6 

Knjižnica Polje 8 
Knjižnica Za dvor 1 
Knjižnica Zalog 9 
Knjižnica Otona Žu~ančiča 79 
Knjižnica Prežihov Voranc 24 
Knjižnica Grba 10 
Knjižnica Rudnik 8 
Knjižnica Brezovica 1 

Literarni dogodki 

Knjižnica Frana Levstika 2 
Knjižnica Horjul 10 
Knjižnica Ig 11 
Knjižnica Škofljica 13 
Knjižnica Šiška 38 
Knjižnica Šentvid 12 
Slovanska knjižnica 5 
Trubarjeva hiša literature 150 
Pionirska - CMKK 1 

Knjižnica Bežigrad 19 
Knjižnica Črnuče 6 

Knjižnica dr. France Škerl 6 

Knjižnica Glinškova Qloščad 8 
Knjižnica Savsko naselje 5 
Knjižnica Jožeta Mazovca 8 
Knjižnica Fužine 9 

Razstave 

Knjižnica Jarše 6 

Knjižnica Polje 3 
Knjižnica Zadvor 3 
Knjižnica Zalog 4 
Knjižnica Otona Župančiča 47 
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Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 

Knjižnica Prežihov Voranc 12 

Knjižnica Frana Levstika 6 

Knjižnica Ig 15 

Knjižnica Škofljica 12 

Knjižnica Šiška 21 

Knjižnica Šentvid 4 

Slovanska knjižnica 

Knjižnica Bežigrad 30 

Knjižnica Črnuče 1 

Knjižnica dr. France Škerl 1 

Knjižnica Savsko naselje 1 

Knjižnica Jožeta Mazovca 10 

Knjižnica Fužine 18 

Knjižnica Jarše 3 

Knjižnica Zadvor 3 

Knjižnica Zalog 3 

Knjižnica Otona Župančiča 76 
Knjižnica Prežihov Voranc 15 

Knjižnica Grba 4 

Strokovna in poljudna Knjižnica Rudnik 5 
predavanja Knjižnica Brezovica 2 

Knjižnica Podpeč 3 

Knjižnica Dobrova 1 

Knjižnica Frana Levstika 2 

Knjižnica Horjul 1 

Knjižnica Ig 4 

Knjižnica Škofljica 5 

Knjižnica Šiška 29 

Knjižnica Šentvid 4 

Knjižnica Vodice 2 

Potujoča knjižnica 1 

Slovanska knjižnica 9 

Knjižnica Bežigrad 8 

Knjižnica dr. France Škerl 8 
Knjižnica Jožeta Mazovca 6 

Potopisna predavanja Knjižnica Fužine 6 

Knjižnica Jarše 1 

Knjižnica Polje 1 

Knjižnica Zadvor 2 
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Dogodek Enota knjižnice 

Knjižnica Zalog 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Prežihov Voranc 

Knjižnica Grba 
Knjižnica Rudnik 
Knjižnica Brezovica 
Knjižnica Podpeč 
Knjižnica Dobrova 
Knjižnica Frana Levstika 
Knjižnica Horjul 
Knjižnica Ig 

Knjižnica Škofljica 
Knjižnica Šiška 

Knjižnica Gameljne 
Knjižnica Šentvid 

Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Jožeta Mazovca 

Glasbene prireditve 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Šiška 

Knjižnica Bežigrad 

Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Otona Župančiča 

Filmske in video projekcije Knjižnica Prežihov Voranc 

Knjižnica Šiška 
Slovanska knjižnica 

Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Jožeta Mazovca 

Gledališke predstave 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Šiška 

Knjižnica Bežigrad 

Ustvarjalne delavnice 
Knjižnica Savsko naselje 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Fužine 

Število prireditev 

4 

9 
7 

5 
8 
4 

1 

3 
2 

4 

4 

3 
8 
8 
4 

4 

2 
6 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

1 

2 

1 

1 

6 
18 

3 
4 
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Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 

Knjižnica Jarše 1 

Knjižnica Zadvor 2 

Knjižnica Otona Župančiča 25 

Knjižnica Prežihov Voranc O 

Knjižnica Grba 2 

Knjižnica Rudnik 4 

Knjižnica Brezovica 2 

Knjižnica Podpeč 3 

Knjižnica Frana Levstika 1 

Knjižnica Horjul 1 

Knjižnica Ig 4 

Knjižnica Škofljica 1 

Knjižnica Šiška 6 

Šentvid 

Knjižnica Bežigrad 1 

Drugo Služba za delo z uporabniki 1 

Prireditve za otroke 

Posebno pozornost namenjamo razvoju braine kulture pri otrocih, saj se zavedamo, da sta 
branje in približevanje knjigi v tem starostnem obdobju ključna pri otrokovem vsestranskem 
razvoju . Že najmlajši so v mreži knjižnic MKL deležni številnih dejavnosti, kot so: projekt 
Kobacajčki, ure pravljic, braine ure, razstave, literarni dogodki, gledališke, lutkovne in 
glasbene predstave, pisane in risane uganke ter ustvarjalne in izobraževalne delavnice, ki 
razvijajo otrokovo zanimanje za branje ter ga spodbujajo k ustvarjalnemu razmišljanju in 
kreativnosti. Kot pomoč za tekmovanje Braina značka (organizira Društvo Braina značka -
ZPMS) in projekt Ciciuhec pripravljamo priporočiine sezname literature, ki je dostopna v 
mreži knjižnic MKL. V sklopu biblio-pedagoškega dela se posvečamo tudi tistim najmlajšim, 
ki še ne znajo brati. Različne aktivnosti za otroke izvajajo tako zaposleni MKL kot tudi zunanji 
sodelavci. Otrokom je na voljo še Igroteka - zbirka didaktičnih , izobraževalnih in ustvarjalnih 
igrač , nekatere ure pravljic potekajO v angleškem jeziku in priložnostno tudi v drugih tujih 
jezikih. 

Število predvidenih kulturnih prireditev za otroke po vrstah prireditev: 
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Število predvidenih dogodkov, namenjenih otrokom po enotah knjižnice: 

Dogodek Krajevna knjižnica Stevilo prireditev 
Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca o 
Knjižnica Fužine 1 
Knjižnica Jarše 4 
Knjižnica Zadvor 1 
Knjižnica Otona Župančiča 8 

Literarni dogodki Knjižnica Prežihov Voranc 1 
Knjižnica Dobrova 1 
Knjižnica Frana Levstika 1 
Knjižnica Siška 2 
Pionirska - CMKK 1 
SDU 1 

1 

Kn'ižnica Beži rad 
Knjižnica dr. France ke rl 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Fužine 
Knjižnica Jarše 
Knjižnica Polje 

Razstave Knjižnica Zalog 
Knjižnica Otona Zupančiča 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Frana Levstika 
Knjižnica I~ 
Knjižnica Siška 
P -CMKK 

Knjižnica 24 
Knjižnica dr. France Škerl 27 
Knjižnica Glinškova ploščad 27 
Knjižnica Savsko naselje 28 
Knjižnica Jožeta Mazovca 60 
Knjižnica Fužine 50 

Ure pravljic, braine ure 
Knjižnica Jarše 30 
Knjižnica Polje 50 
Knjižnica Zadvor 16 
Knjižnica Zalog 48 
Knjižnica Otona Zupančiča 49 
Knjižnica Prežihov Voranc 50 
Knjižnica Grba 12 
Knjižnica Rudnik 44 
Knjižnica Brezovica 14 
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Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica Črnuče 1 
Knjižnica dr. France Škerl 1 
Knjižnica Glinškova ploščad 1 
Knjižnica Savsko naselje 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Fužine 1 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Zalog 1 
Knjižnica Otona Zupančiča 1 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 

Predstave Knjižnica Grba 1 
Knjižnica Rudnik 1 
Knjižnica Brezovica 2 
Knjižnica Podpeč 1 
Knjižnica Dobrova 1 
Knjižnica Horjul 1 
Knjižnica ~ 1 
Knjižnica koflJlca 2 
Knjižnica Siška 6 
Knjižnica Gameljne 1 
Knjižnica Šentvid 1 

Vodice 1 

Knjižnica Bežigrad 4 
Knjižnica dr. France Škerl 7 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knj ižnica Fužine 2 
Knjižnica Jarše 6 
Knjižnica Polje 4 
Knjižnica Zadvor 4 

Ustvarjalne delavnice Knjižn ica Zalog 4 
Knjižnica Otona Zupančiča 7 
Knjižnica Prežihov Voranc 7 
Knjižnica Grba 6 
Knjižnica Rudnik 13 
Knjižnica Brezovica 4 
Knjižnica Podpeč 5 
Knjižnica Dobrova 2 
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Dogodek Krajevna knjižnica Stevilo prireditev 
Knjižnica Frana Levstika 3 
Knjižnica Horjul 5 

5 

Knjižnica Bežigrad 12 
Knjižnica Črnuče 12 
Knjižnica dr. France Škerl 12 
Knjižnica Glinškova ploščad 12 
Knjižnica Savsko naselje 6 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2 
Knjižnica Fužine 6 
Knjižnica Jarše 6 
Knjižnica Polje 4 
Knjižnica Zadvor 3 
Knjižnica Zalog 5 
Knjižnica Otona Zupančiča 7 

Uganke, kvizi 
Knjižnica Prežihov Voranc 9 
Knjižnica Grba 6 
Knjižnica Rudnik 12 
Knjižnica Brezovica 6 
Knjižnica Podpeč 6 
Knjižnica Dobrova 6 
Knjižnica Frana Levstika 8 
Knjižnica Horjul 4 
Knjižnica ~ 6 
Knjižnica koflJlca 12 
Knjižnica Siška 6 
Knjižnica Gameljne 6 
Knjižnica Šentvid 6 
SOU 6 

4.3 Dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana 

Pripravili in izvedli bomo številne dejavnosti za različne ciljne skupine. Ker je vsaka knjižnica 
v MKL v svojem dolgoletnem delovanju razvila določene dejavnosti , se trudimo ohranjati 
tradicijo knjižnic in jih izpostavljamo posebej. 
S skupnimi storitvami in dejavnostmi želimo v letu 2016 vsem obiskovalcem knjižnic nuditi 
enako kvalitetno ponudbo in dostopnost. 

Redno delo z zbirkami 
Sistematično bomo pregledovali celotno zbirko, izločali poškodovano in zastarelo gradivo 
ter ga pripravili za odpis, antikvarno prodajo ali dar. 
Ažurirali bomo naročila serijskih publikacij glede na ponudbo in povpraševanje. 
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Zbirke bomo dopolnjevali z darovi bralcev. Kar ne bomo sprejeli v zbirke, bomo pripravili 
za antikvarno prodajo, za darove bolnišnicam, zamejskim knjižnicam in našim 
obiskovalcem. 
Določene knjige bomo opremili s priložnostnimi nalepkami za novo sezono projektov: 
»Mesto Bere« , »Zlate hruške« in »Ciciuhec« - beremo z malčki ter s tem omogoči li 
boljšo prepoznavnost naših projektov in lažjo najdljivost iskanega gradiva. 
V vseh večjih knjižnicah imamo organizirano stalno antikvarno prodajo odpisanega ali 
podarjenega gradiva po simboličnih cenah . 
Odpisano gradivo bomo podarjali našim obiskovalcem ob priložnostnih dnevih . Za ta 
namen bomo uporabili tudi kargo kolo MKL. 
Bralce in zaposlene bomo seznanjali z naborom serijskih publikacij , dostopnih v knjižnici 
in na daljavo ter elektronskimi bazami podatkov. 

Priporočamo 

Za promocijo kvalitetnih knjig, glasbe, filmov in igrač bomo nadgrajevali e-katalog 
»Priporočamo« na naši domači spletni strani , mesečno bomo na ta način priporočili okoli 
70 enot knjižnega in neknjižnega gradiva za vse ciljne skupine. 
Na vseslovenskemu knjižničnemu portalu za priporočanje gradiv Dobreknjige.si 
sodelujejo tudi bibliotekarji iz MKL. V letu 2016 bodo pripravili priporočila za nove knjige. 
Pripravili bomo več okoli 5.000 paketov »Maček v žaklju«, v vsakem paketu bodo skrite 
knjige za namen kvalitetnega poletnega branja. Paketi knjig bodo na voljo vsem 
starostnim skupinam v večini knjižnic. 
Pripravljali bomo razstave knjižnega in neknjižnega gradiva: ob posebnih priložnostih, v 
sklopu naših projektov, tematskih sklopov in literarnih ter drugih nacionalnih oziroma 
svetovnih dogodkov ter na ta način aktivirali naše zbirke. 
Ob priložnostnih razstavah bomo pripravili številne priporočiine braine sezname gradiva 
za vse ciljne skupine. 
Z bralnimi predlogi znanih Slovencev »Znani BEREjo in priPOROČAjo« bomo opozarjali 
na spregledano in zanimivo literaturo in nadgradili s pogovornimi večeri znanih oseb. 
Uporabnike bomo seznanjali z novostmi e-knjig na portalu Biblos. 
V knjižnicah bodo stalno na voljo priporočiini seznami z različnimi temami in vsebinami. 

Svetujemo 
Vodili in izvajali bomo redna usposabljanja naših informatorjev za svetovanje 
uporabnikom. 
Zaradi zmanjšanja izposoje neknjižnega gradiva - glasba in filmi, bomo v prihodnjih 
letih posvečali posebno pozornost promociji tega gradiva. 

Vrednotimo 
V letu 2016 bomo posebno pozornost namenili bralnim skupinam v MKL. V letu 2015 je 
21 prostovoljcev in zaposlenih bibliotekarjev opravilo izobraževanje za voditelje bralnih 
skupin v organizaciji Inštituta A. Trstenjaka. Ustanovili bomo nove braine skupine, 
poskrbeli pa tudi za obstoječe in za oboje pripravili poseben promocijski pristop. 

Dejavnosti za odrasle 
Leta 2016 bo Ljubljana zaznamovana z evropskim nazivom Zelena prestolnica Evrope 2016. 
Kot mestni zavod se bomo pridružili naporom in namenom mesta po ozaveščanju 
prebivalcev in obiskovalcev o pomembnosti odgovornega in aktivnega sodelovanja pri dvigu 
okoljske zavesti. V ta namen bomo pripravili številne kulturne dogodke in izobraževanja ter 
akcije. 
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Mesto bere, projekt za spodbujanje branja med odraslimi s priloženim seznamom in 
nagradami za sodelujoče ter zaključno prireditvijo na Stritarjevi ulici. V peti sezoni 
2015/16 bomo opozarjali na izbrane severnoameriške pisatelje. 



Pripravljali bomo stalne knjižne razstave na oddelkih z leposlovjem ter na oddelkih s 
strokovnim gradivom, z njimi opozarjali 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 odkrivanju lepot Slovenije, strokovna in 
poljudna predavanja z različnimi vsebinarni , likovne razstave slovenskih slikarjev in 
ilustratorjev, domoznanske in sodobne fotografske razstave ter razstave stripov. 
Na področju izobraževanj za odrasle bomo dali poseben poudarek informacijskemu 
opismenjevanju, pripravili bomo tečaje in delavnice različnih tujih jezikov in znakovnega 
jezika . 
V točkah vseživljenjskega učenja bomo ponudili učenje z mentorjem. 
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 iz Zavoda za zaposlovanje, mednarodni obiski 
knjižničarjev, dijaki in upokojenci) . 
Tradicionalni »Dan Mestne knjižnice Ljubljana« z zaključno prireditvijo projekta Mesto 
bere se bo odvil junija 2016 na Stritarjevi ulici v Ljubljani. 
Pomlad s knjigo - april 2016 bo poseben mesec knjige in dogodkov povezanih s knjigo. 
Ob pomembnih datumih in dogodkih bomo obeležili v vseh ali vsaj nekaterih knjižnicah: 
kulturni dan (8. februar) , svetovni dan poezije (21 . marec), mednarodni dan knjig za 
otroke (2. april), svetovni dan knjige ter Noč knjige (23. april) , dan slovenskih splošnih 
knjižnic (20. november), Ta veseli dan kulture (3. december) in praznični december. 
Poudarki v letu 2016: Evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami (Make my Year!) , 
Mednarodno leto stročnic , Poletne Olimpijske igre v Braziliji. 
Sodelovali in predstavljali bomo svoje dejavnosti na Kulturnem bazarju , Noči knjige, 
Slovenskem knjižnem sejmu, Vrnimo ljudem knjigo, Študentski areni , Festivalu Bobri ter 
Festivalu za tretje življenjsko obdobje. 
Sodelovali bomo na lokalnih prireditvah ljubljanskih Četrtnih skupnosti s predstavitvijo 
lokalnih knjižnic in knjižnične ponudbe. 

Dejavnosti za otroke 
Tudi otroške dejavnosti bomo prilagodili Zeleni prestolnici Evrope 2016 in posebej 
nagovarjali starše in otroke k odgovornemu odnosu do narave in okolij v katerih živimo. 

Za otroke in starše bomo pripravljali redne knjižne razstave o različnih temah , dogodkih, 
praznikih in časih ter opozarjali na nominirana in nagrajena dela s slovenskimi literarnimi 
nagradami (Zlata hruška , Večernica , Desetnica, Levstikova nagrada, Nagrada Kristine 
Brenkove) . 
Sprejemali in vodili bomo številne obiske skupin WZ in OŠ in ter zavodov (Zavod za 
gluhe in naglušne, Zavod Janez Levec, Produkcijska šola Jarše idr.) ter otrokom 
predstavili knjižnice in knjižničarsko delo. 
Kobacajčki, program za najmlajše (0-3) in njihove starše: Moja prva knjižnica - kovčki , 

pravljice, predavanja za starše, igralno-pravljične urice in lutkovno-ustvarjalne delavnice v 
sodelovanju z Waldorfskim vrtcem Mavrica . 
Ciciuhec, beremo z malčki : projekt spodbujanja družinskega branja s predšolskimi otroki 
v sodelovanju z ljubljanskimi vrtci borno izvajali v vseh naših knjižnicah , pričakujemo okoli 
6.200 otrok. Priporočilnemu seznamu bomo dodali knjige, ki se tematsko navezujejo na 
zeleno prestolnico Evrope 2016. 
Poletavci - poletni bralci: regionalni in nacionalni projekt, ki sega že preko meja 
Slovenije, spodbuja braine navade med osnovnošolskimi otroki med poletnimi 
počitnicami , z nagradami in zaključno prireditvijo v mestnem parku, pričakujemo okoli 
1.500 otrok. Zaključna prireditev bo predstavljala naravne dobrote iz zaledja mesta (med, 
sadje) in igre ter navade podeželja . 
Na spletni strani bomo poskrbeli za zanimive vsebine za otroke: listanje in poslušanje 
pravljic, spletne nagradne uganke (risane in pisane) , video vsebine, promovirali bomo 
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našo zbirko igrač in lastnih izdelkov in opozarjali starše na posebne vsebine in varnost na 
spletu. 
V izbranih knjižnicah bodo enkrat mesečno potekale poljudnoznanstvene delavnice v 
angleščini »English Mind Lab« in »English Bus«, kjer otroci spoznavajo angleški jezik na 
privlačen način skozi igro, ustvarjanje in druženje, za mlajše otroke, ki še ne razumejo 
angleščine , pa bomo pripravili interaktivne pravljično ustvarjalno gibalne dogodivščine v 
angleškem jeziku »Dream in English«. 
Uvajamo kitajščino za otroke, z osnovami kitajskega jezika. 
Otroci bodo v živo spoznavali kužke in jim brali zgodbe in spoznavali knjige o psih in 
pasmah ter se poučili o negi in vzgoji psa. 
Izkušeni šahovski mOjster bo otroke popeljal v svet šaha na začetnih in nadaljevalnih 
delavn icah. 
Redne tedenske in mesečne ure pravljic v slovenskem jeziku ter ure pravlj ic v tujih jezikih 
(angleškem) bomo pripravljali in sami izvajali v večini naših knjižnic. 
Knjižne razstave na oddelkih za otroke 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 spletni strani knjižnice. 
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 ter Muzejem in galerijami mesta Ljubljana. 
Sodelovali bomo na ljubljanskem Festivalu Bobri z lastno produkcijo za skupine WZ in 
prvo triado OŠ, v letu 2016 bodo tudi Bobri obarvani zeleno . 
Vključeni bomo še naprej v Unicefov projekt Varne točke . 

Dejavnosti za mlade: 
V knjižnicah nas bodo obiskali sedmošolci in dijaki v okviru nacionalnega projekta 
Rastem s knjigo. Pričakujemo več kot 7.000 mladih obiskovalcev. 
Projekt »Robinzonjada v informacijski družbi« bo na spletu v prenovljeni obliki dostopen 
mladim radovednežem . 
NajPoletavci: najstnike, ki so prerasli Poletavce in nadaljujejo kot veliki bralci , bomo že 
drugo leto vabili k poletnemu branju, v MKL in drugih slovenskih knjižnicah . 
Ponudbo za mlade bomo poleg že utečenih pogovornih delavnic Najst - meni se dogaja, 
obogatili z likovnimi delavnicami BoT mau arTy in interaktivnimi delavnicami »Kakšna je 
pa tvoja zgodba?« 
Izvajali in promovirali bomo nacionalni projekt: Mega kviz na temo Železna doba - zlata 
doba Slovenije. 
Za mlade bomo prvič pripravili literarni natečaj - kratka zgodba in jih povabili k 
kreativnemu pisanju . 
Pridružili se bomo mednarodnemu projektu Mind the Gap, kjer bomo kot partnerji 
projekta pripravljali triletni program za mlade. 
Na spletni strani bomo z zanimivimi vsebinami vabili mlade . 

4.3.1 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

Knjižnica Bežigrad 
Aktivni smo pri vseh dejavnostih MKL. Projekti Knjižnice Bežigrad, ki so že postali dejavnosti 
MKL so: Mesto bere, Maček v žaklju in Znani berejo in priporočajo , v letu 2015 pa Mala 
likovna uganka. Širili bomo gradivo Igroteke v druge knjižnice MKL: v letu 2016 s premično 
zbirko za zunanjo uporabo in v letu 2017 z zbirko za uporabo v knjižnicah. 

Redno delo z zbirkami 
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Knjižničarji bomo na internih sestankih redno predstavljali in se informirali o novem 
knjižničnem gradivu . 
V Knjižnici Bežigrad bomo izvedli inventuro knjižničnega gradiva. 
V vezavo bomo predvidoma dali 400 knjig . 
Uvedli bomo RFID tehnologijo v Knjižnici Savsko naselje in opremili vse gradivo z RFID 
nalepkami. 
Zaradi upada izposoje neknjižnega gradiva bomo še naprej redno skrbeli za 
izpostavljanje gradiva ter za promocijo ob različnih obletnicah in festivalih . 
Nadaljevali bomo s promocijo in ponudbo Platoteke in Igroteke. 
Neknjižno gradivo na mladinskem oddelku bomo preselili v mladinsko mediateko, prej 
časopisno čitainico . V prostoru bomo uredili še prostor za ure pravljic in zbirko gradiva 
na najmlajše. 
Konec leta 2016 bomo pregledali izposojo videokaset in jih v primeru slabega obrata 
odpisali. 
V izposojo bomo dali še več serijskih publikacij, promovirali bomo branje e-revij . 
Redno bomo skrbeli za pregledovanje in odpis poškodovanega in zastarelega 
knjižničnega gradiva. Odpis bo predvidoma podoben prirastu v istem letu . 
Kolekcije knjig pripravljamo za dom upokojencev Bežigrad. 

Dejavnosti za odrasle 
Obstoječo prireditveno dejavnost v naslednjem letu bomo prvič v večini oblikovali v ciklih 
z namenom, da olajšamo uporabnikom sledenje interesnih področij. Cikli : 
o »Knjižna doživetja«, braino skupino vodi univ. dipl. psih Tanja Grunfeld. Srečanja 

potekajo vsako zadnjo sredo v mesecu. 
o »Literarnice« , pripravljata in vodita jih Andreja Rupnik Miško in Erika Marolt. Štiri 

srečanja letno. 
o »Potokrog «, potopis na predavanja, vsak tretji četrtek v mesecu v Knjižnici Bežigrad in 

vsak prvi torek v mesecu v Knjižnici dr. France Škerl. 
o »Kompas duha«, družboslovna srečanja , vsaka druga sreda v mesecu. 
o «Zdravje« , predavanja za ohranitev in krepitev zdravja, vsako tretjo sredo v mesecu. 
o »Svetovi narave«, naravoslovna srečanja, šestkrat letno. 
o »Osebnostna rast v družini«, predavanja iz področij psihologije in vzgoje, enkrat 

mesečno. 

o »Matura'16«, cikel srečanj za maturante. 
o »Pet umetnosti , pet Ijubezni« , cikel srečanj za ljubitelje umetnosti, vsak četrti četrtek . 
Knjižne in likovne razstave: v razstavnem prostoru bomo pripravili šest večjih razstav, na 
stopnišču knjižnice so bomo razstavljali fotografije , slike in druge vizualne podobe, v 
pritličju knjižnice so namenjene pa leposlovje. 
V Knjižnici Glinškova ploščad bomo pripravili dve razstavi slovenskih ilustratorjev in za 
obiskovalce uredili vrt knjižnice. 
V Knjižnici dr. F. Škerla bomo organizirali štiri celoletne tečaje tujih jezikov. Nadaljevali 
bomo z dejavnostmi za otroke in odrasle, predvsem v povezavi z Igroteko, igrami in 
vzgojo. 
V Savskem naselju nadaljujemo z rednimi tedenskimi srečanji » Kvačkamo in pletemo«, v 
prenovljenih prostorih bomo pripravljali delavnice in predavanja , v razstavnem prostoru 
pogosto pa bomo gostili lokalne razstavljavce. 
Uporabnike bomo seznanjali z uporabo Cobiss, mCobiss, Moje knjižnice in Biblosa . 
V letu, ko bo Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, se bomo predvsem s prireditvami in 
sodelovanjem s ČS pridružili projektu. 
V sodelovanju z Borzo dela in Borzo znanja bomo izvajali izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice. 
Prestavitev knjižnice in igroteke bomo pripravili za 2. letnike SVŠ, za Center Cene 
Štupar in FF, Oddelek za Bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. 

Dejavnosti za otroke in mladostnike 

41 



Med vsemi šolskimi počitnicami bodo potekale ustvarjalne in izobraževalne delavnice ter 
tečaji, enodnevne ustvarjalne dejavnosti pa ob različnih priložnostih : pust, teden otroka, 
praznični december ipd. Načrtujemo : glasbene delavnice, spoznavanje živali , angleške 
urice , matematične delavnice. 
Literarni kviz »Miškova uganka« je nagradna uganka za mlade reševalce , ki jo 
pripravljamo vsak drugi mesec. 
Za ljubljanske OŠ in WZ pripravljamo priporočiine sezname za Braino značko , ekološko 
braino značko , braine iskri ce in predšolsko braino značko . 
Kolekcije knjig bomo pripravljali za vrtce in šole po njihovih željah in izbranih temah. 
Zbirko Kristine Brenkove bomo predstavljali našim obiskovalcem, v sklopu 
rednega bibliopedagoškega dela . 
Poleg računalniških tečajev bomo pripravili tudi jezikovne tečaje za otroke. 
Nadaljevali bomo s promocijo Igroteke v okviru bibliopedagoškega dela in predstavitev 
na prireditvah MKL. 

Knjižnica Jožeta Mazovca 
V zadnjih petih letih je prešlo v redno dejavnost pet projektov in štiri dejavnosti, ki jih bomo 
ohranili tudi v letu 2016. Letos bo med dejavnostmi bo več poudarka na bralnih skupinah, 
več pozornosti pa bomo usmerili tudi v delo z mladostniki. 

Redno delo z zbirkami 
Izvedli bomo inventuro gradiva v Knjižnici Jarše in Knjižnici Zalog . 
Načrtujemo večji odpis gradiva v Knjižnici Zalog na podlagi statistike več let 
neizposojenega gradiva, ob selitvi Knjižnice Zalog v nove prostore bomo gradivo opremili 
z nalepkami za RFID tehnologijo, kjer načrtujemo izposojo in vračanje gradiva s 
knjigomatom. 
V lanskem letu smo v Knjižnici Fužine poskusno postavili začasno zbirko neknjižnega 
gradiva s področja klasične glasbe iz obdobij klasicizma in baroka. Zaradi izkazanega 
interesa uporabnikov bomo nadaljevali z gradivom iz naslednjih glasbenih obdobij . 
V vezavo bomo predvidoma dali okoli 300 enot knjižnega gradiva, sami pa bomo 
popravili okoli 3.000 enot. 
Ažurirali bomo ponudbo serijskih publikacij naših knjižnic ter najbolj izposojane naslove 
sproti opremljali z nalepkami s črtno kodo. 
S knjižnimi darovi bomo dopolnjevali zbirke, jih usmerili vantikvarno prodajo ali jih 
podarjali obiskovalcem ob posebnih dogodkih. 

Dejavnosti za odrasle 
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Kot rezultat organiziranega usposabljanja prostovoljcev in zaposlenih za vodenje bralnih 
skupin v letu 2015, bodo v Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Polje začele delovati tri 
nove bral ne skupine; po prvih odzivih in obisku bomo presodili o morebitni specifičnosti 
vsake od njih . 
Že ustaljena bral na skupina Pogovor ob knjigi v Knjižnici Zalog bo še naprej imela redna 
mesečna srečanja. 
V Nemškem bralnem krogu za odrasle v Knjižnici Polje bodo tečajniki nadaljevali s 
pogovori v nemščini ob aktualnih člankih iz nemškega časopisja . 

Organizirali bomo delavnice informacijskega opismenjevanja; uporabnike bomo 
seznanjali z uporabo portala Biblos, baz Cobiss, mCobiss in Moje knjižnice, v Točki 
vseživljenjskega učenja pa odgovarjali tudi na druga vprašanja s področja IKT 
tehnologije. 
V Info točki Borze dela v Knjižnici Fužine bo sodelavka nadaljevala z dobro obiskanimi 
delavnicami na temo iskanja zaposlitve ter uporabnikom individualno svetovala pri 
iskanju po e-virih . 
Srečanja Začetnica - druženje mamic z dojenčki se bodo odvijala mesečno v prostorih 
Knjižnice Fužine 



Druženje in izobraževanje odraslih ob šahu bo dvakrat mesečno potekalo Knjižnici 
Jožeta Mazovca. 
V času poletnega urnika bomo uporabnike povabili v knjižnici na prostem v Jaršah in 
Zadvoru. 
Sodelovali bomo na prireditvah, ki jih organizirajo Četrt ne skupnosti , v katerih delujejo 
naše knjižnice. 
Dežurali bomo v Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja, ki nudi pomoč uporabnikom z 
informacijami preko spleta. 
Ob kulturnem prazniku se bodo tako odrasli kot otroci predstavili na Maratonu poezije v 
Knjižnici Zadvor. 

Dejavnosti za otroke 
Ob začetku šolskega leta bomo nove skupine vrtčevskih otrok sistematično vabili k 
prvemu in nadaljnjim obiskom knjižnice ter uram pravljic. 
Sodelovali bomo v vseh skupnih projektih MKL za promocijo branja za otroke in mladino. 
Redne ure pravljic ter obiske otrok iz vrtcev bomo popestrili z igro v vseh naših 
knjižnicah; kjer je prostorsko mogoče, pa tudi z igro na prostem. 
Ob začetku in zaključku ur pravljic bomo otroke povabili na gledališko predstavo. 
Izvedbo pravljic v poletnem času, ko v knjižnicah ni rednih ur pravljic, bomo zagotovili 
predvidoma na novi lokaciji v parku ob fužinskem gradu. 
V Knjižnici Jarše bomo za predšolske otroke izvajali Filmsko šolo. 
Skupine otrok iz vrtcev in šol bodo pripravile likovne razstave v vseh krajevnih knjižnicah. 
V vseh knjižnicah bomo pripravljali knjižne uganke. 

Dejavnosti za mladostnike 
V knjižnice želimo privabiti mladostnike, zato bomo ob izboru prireditev pozorni na teme, ki bi 
jih utegnile zanimati, povabili jih bomo k soustvarjanju ponudbe za mlade ter druženju v 
naših prostorih. 

V Knjižnici Jožeta Mazovca bomo organizirali počitniške šahovske delavnice za nadaljevaino 
skupino mladih šahistov, ki so osnove šahovske igre spoznali v Knjižnici Otona Župančiča. 

Knjižnica Otona Župančiča 
Redno delo z zbirkami 

Na Oddelku za otroke in mladino bomo opremili knjige, ki bodo prejele znak Zlata hruška. 
Postavljali bomo mesečne razstave priporočanih knjig po izboru naših sodelavcev. 
PromOCija branja z anotacijami o knjigah. 
Vezava okrog 500 knjig. 
Odpisovanje knjig v obsegu okrog 16.000 kosov gradiva. 
Antikvarna prodaja knjig in neknjižnega gradiva. 
Promocija manj aktualnih, prezrtih žanrov in UDK skupin. 
Podarjanje odpisanih knjig številnim zavodom in knjižnicam v nastajanju po Sloveniji ter 
ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju , ob 23. aprilu, svetovnem dnevu knjige in 
ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic , 20. novembra 2016. 
Mednarodno sodelovanje s knjižnico v Luksemburgu »11 eta it une fois« pri izmenjavi knjig 
za njihov slovenski braini kotiček za otroke do 12. leta starosti. V zameno pa bomo 
dobivali knjige nagrajenih luksemburških avtorjev za odrasle v francoščini. 
Izdelava Priporočilnih seznamov filmov po letnih časih , torej 4x letno. 
Video projekcije: (predvajanje kvalitetnih ter poučnih filmov za mladino in otroke). 
CD plošča meseca (mini recenzija v Mediateki in poslušanje na portalu MKL) . 
Mesec filma (predstavitev filmov po tematskih sklopih). 
Izpostavljanje neknjižnih novosti ter najbolj iskanih naslovov med uporabniki. 
Izdelava prazničnega priporočilnega seznama (skupni izdelek bibliotekarjev) . 
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Dejavnosti za odrasle 
Na leposlovnem oddelku načrtujemo postavitev devetih spominskih razstav na 
leposlovju. 
Večjo razstavo na temo Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope. 
Postavili bomo tematsko razstavo v sodelovanju s Tehničnim muzejem Slovenije. 
Priprava paketov Maček v žaklju - skriti zakladi na oddelku za odrasle in za mladino v 
poletnih mesecih, med dopusti in v prazničnem decembru. Poskusno bomo pripravili tudi 
neknjižno gradivo - glasbo in filme. 
Fotografski natečaj 2016/17: Desetletje trajnostnih in obnovljivih virov za vse (2014-
2024). 
Promocija z oglas nim letakom Mediateke. 
Koncertna dejavnost (po tematskih sklopih: jazz, blues, folk, etno,) 7 - 8 krat letno. 
Oglasna dejavnost glasbenih, filmskih in gledaliških dogodkov na področju regije in širše. 
Sodelovanje s Kinom Dvor, Kinom Šiška ter Društvom za promocijo glasbe. 
Digitalni arhiv Mediateke (dostop do nekaterih prireditev in vsebin na porta lu MKL) . 
»Informator na poziv« : zagotovitev stalne dostopnosti informatorja vMediateki. 
Razstava popotniških fotografij Kam pa kam. 
Mlade rime, pesniški maraton. 
Angleški bralno-debatni krožek, enkrat mesečno, namenjen dijakom in študentom. 
Nemški debatni krog das Sprachtandem dvakrat mesečno. 
Berem, torej mislim: izvedenih bo deset srečanj na različne teme. 
Braini krog za uporabnike iz tretjega življenjskega obdobja , da bi jih spodbudili za branje 
otrokom in jih na ta način pritegnili v knjižnico. 
Vodeni ogledi po knjižnici v slovenskem in v angleškem jeziku. 
Prireditve najraznovrstnejših vsebin (predavanja o glasbi, psihologiji , o aktualni družbeni 
tematiki , predstavitve knjige, okrogle mize ... v skupnem številu okrog120. 
Nadaljevali bomo literarni cikel predavanj »V Koži besede« . 
Zdravstveni kotiček bomo promovirali na različne načine v sodelovanju z Medicinsko 
fakulteto in uporabo njene spletne strani bomo posredovali dostop do kvalitetnih 
informacijskih virov za ohranjanje zdravja naših uporabnikov. Izvajali bomo različne 

aktivnosti (merjenja sladkorja v krvi in merjenje pritiska našim članom) . 

Dejavnosti za otroke in mladostnike 
Tresenje Zlatih hrušk - bibliopedagoška oblika pogovora o najboljših mladinskih knjigah, 
prejemnicah znaka kakovosti Zlata hruška. 
Literarni sprehod po Ljubljani - predstavitev izbranih poglavij iz literarne in kulturne 
zgodovine na izbrani poti po Stari Ljubljani. 
S Pravljičnimi gibalnicami bomo zgodbe doživeli na nov način - z gibanjem, ki temelji na 
pravljični jogi za predšolske otroke. 
Polet s Kosovirjevo žlico. Kosovirjevi žlici bomo postopoma dodajali nove vsebine. 
Izvajanje delavnic in tečajev - jezikovno-pravljičnih ter ustvarjalnih delavnic in 
matematike. 
Nadaljevali bomo s šahovskimi tečaji za začetnike, načrtujemo dve izvedbi letno 
(občasno bomo izvedli tudi počitniško delavnico) . 
Za zaključek sezone ur pravljic je v mesecu aprilu predvideno gostovanje gledališke ali 
lutkovne predstave. 
Praznovanje 2. aprila bomo obeležili z literarnim dogodkom - obiskom mladinskega 
avtorja . 4. aprila bomo gostili pisatelja Damijana Šinigoja, avtorja knjige Iskanje Eve, ki jo 
vsi slovenski sedmošolci prejmejo v okviru projekta Rastem s knjigo JAK RS. 
V okviru festivala Bobri bomo predvidoma organizirali 2 izobraževalni delavnici na temo : 
Ljubljana: Zelena prestolnica Evrope 2016. 
Nadaljevali z mesečnimi razstavami »Moja najljubša knjiga<<-

Knjižnica Prežihov Voranc 
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Redno delo z zbirkami 
Načrtujemo intenzivno promocijo knjižnih novosti in kakovostnega leposlovja. Uredili bomo 
primerne kotičke za predstavljanje novosti, najbolj branih knjig in poletnega branja. 

Nadaljevali bomo z odpisom neaktualnega in zastarelega gradiva. 
Nadaljevali bomo tudi z antikvarno prodajo odpisanega gradiva. 
V KPV na odraslem oddelku načrtujemo preurejanje postavitve gradiva . 
Posebno pozornost bomo posvečali seznanjanju obiskovalcev z zbirko e-časopisov , 
dostopnih na spletni strani MKL. 

Dejavnosti za odrasle 
V okviru tematskih sklopov MKl bomo izvajali različne vsebine: strokovna in potopisna 
predavanja, izobraževalne delavnice, filmske projekcije, knjižne razstave. 
Ob dnevu poezije 21 . marcu bomo pripravili glasbeno-literarno prireditev Pesemtry. 
Znotraj dejavnosti , naslovljenih Knjižnica , moj azil , se bomo odzivali na pobude v zvezi s 
problematiko beguncev, prosilcev za azil, tujcev, živečih v Sloveniji. 
Nadaljevali bomo s pripovedovanjem zgodb za odrasle z naslovom Vam teče jezik. 
Srečanja braine skupine To očarljivo branje bomo z novim letom preimenovali v Ozvezdja 
knjig , saj se je koncept bralnih srečanj spremenil. Nadaljevali bomo z bralnimi skupinami , 
ki potekajo v Knjižnici Škofljica in Knjižnica Grba ter z literarnimi srečanji zBiRALCI zgodb 
v Knjižnici Rudnik. 
Kot partnerji se bomo pridružili projektu Društva Police Dubove, ki ga je v okviru 
programa Ustvarjalna Evropa podprla Evropska unija. V KPV bo v letih 2016-2017 
organiziranih devet srečanj z naslovom Knjiga, odpri se. 
Z enkratno prireditvijo pred Knjižnico Prežihov Voranc z naslovom Knjižnica na pločniku 
bomo na začetku šolskega leta prebivalce opozorili , da se v njihovi bližini nahaja 
knjižnica, predstavili bomo program dela knjižnice za vse ciljne skupine. 
V Knjižnici Rudnik načrtujemo razširitev ugank tudi za starejše. 
Stalna dejavnost za odrasle v Knjižnici Ig bodo Govekarjevi večeri. Potekajo v 
sodelovanju z Društvom Fran Govekar Ig, na katerih mesečno gostimo razne literarne 
ustvarjalce, vsak mesec pa odpremo tudi fotografsko ali slikarsko razstavo. 
Skupaj z CUDV Draga organiziramo ustvarjalno izobraževalne delavnice za odrasle, pri 
katerih poleg mentorja aktivno s svojim znanjem sodelujejo tudi učenci oz. varovanci 
CUDV Draga. 
Knjižnica Horjul bo še naprej enkrat mesečno izvajala braine urice v domu starejših 
občanov . 

V Knjižnici Prežihov Voranc, Knjižnici Škofljica, Knjižnici Ig in Knjižnici Frana levstika 
bomo organizirali pestro ponudbo likovnih in fotografskih razstav. 
Aktivno bomo še naprej sodelovali pri skupnih projektih MKL. 

Dejavnosti za otroke in mladostnike 
V okviru Dajmo jim vetra bomo organizirali dejavnosti na temo Pedenjpeda Nika 
Grafenauerja, ki bo leta 2016 praznoval 50. obletnico izida. Načrtujemo do osemurne 
ustvarjalne delavnice kot obliko počitniškega varstva. 
Za vse mlade naravoslovce bomo spomladi ponovno organizirali delavnice z naslovom 
Herbarij. 
Poudarek bo na spodbujanju branja in bral ne pismenosti otrok in mladostnikov v različnih 
starostnih obdobjih . V ta namen bomo sodelovali z vrtci in organizirali obiske vrtcev ter 
šol. Za predšolske otroke bomo izvajali ure pravljic v slovenskem in angleškem jeziku. 
V Knjižnici Prežihov Voranc, Rudnik, Skofljica in Brezovica bo enkrat mesečno 
organizirana interaktivna pravljično ustvarjalno gibalna dogodivščina v angleškem jeziku 
Dream in English , za otroke, ki še ne razumejo angleško. 
Enkrat mesečno bomo v Knjižnici Prežihov Voranc izvajali učenje angleškega jezika za 
otroke od 6. do 10. leta po metodi Montessori. 
V Knjižnici Ig bodo enkrat mesečno še naprej potekale poljudnoznanstvene delavnice v 
angleščini English Mind lab, ki so namenjene otrokom od 9. do 13. leta. 
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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, izštevanke, Ob tem se 
učijo zbranega poslušanja, spoznavajo knjige, knjižnico in knjižnični bonton, učijo se 
skupne in strpne igre ter pospravljanja igrač. 
Razstavljali bomo izdelke otrok iz lokalnih otroških vrtcev. 
S knjižnimi razstavami bomo opozarjali na spregledan knjižnični fond , obeleževali 
obletnice in izpostavljali gradivo glede na različne aktualne tematike. 
Knjižnični prostor - prostor bralnih zakladov in harmoničnega sobivanja več generacij je 
dolgoročni program dejavnosti za otroke in mladino v KPV, ki ga bomo v skladu s 
finančnimi in kadrovskimi možnostmi uvajali in izvajali postopoma. Zagotoviti želimo 
preglednost gradiva, dostopnost in kotičke za branje za vse starostne skupine. 
Aktivno bomo sodelovali tudi pri skupnih projektih MKL. 
Otroke in mladostnike bomo sistematično seznanjali z uporabo COBISS kataloga in 
iskanjem gradiva v knjižnici ter evalvirali tovrstno svetovalno delo. Na ta način bomo 
pridobivali podatke, ki bodo pripomogli h kakovostnejšemu bibliopedagoškemu delu. 

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 2016 sodelavcem na internih sestankih predstavljali novo 
knjižnično gradivo, 
V poletnem času bomo nadaljevali z izvajanjem zelo uspešne aktivacije gradiva - Maček 
v žaklju. 

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. 
V Knjižnici Šentvid bomo izpostavljali ekološke teme na različnih vsebinskih področjih za 
odrasle. 
Organizirali bomo glasbene prireditve, ki bodo vsebovale didaktične elemente. 
Nadaljevali bomo s tečajem kitajščine za odrasle. 
Dvakrat tedensko bomo izvajali individualno računalniško opismenjevanje odraslih v 
TVŽU, 
V letu 2016 bomo začeli izvajati promocijo branja za odrasle v novih bralnih skupinah. 

Dejavnosti za otroke 
Z dejavnostmi za otroke in mladino imamo pokrite res vse starostne skupine otrok in mladine 
od drugega do petnajstega leta starosti. 
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Vzgojnice (novo v letu 2016) so izobraževalno - pogovorne delavnice za otroke od 3, do 
6. leta starosti. Otroci spoznavajo, kaj so pravila, navade in dolžnosti. Zakaj veljajo v 
družbi in posamezni družini določena pravila. Kaj se zgodi , če teh pravil , navad in 
bontona ne upoštevamo. Skozi poučno pravljico, ki bo odprla vrata za pogovor. 
V sodelovanju z Društvom Tačke bomo nadaljevali z dejavnostjo »Beremo s Tačkami« , 

kjer otroke obiščejo živi kužki. Otroci z zavzetostjo in veseljem prebirajo kuž kom 
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 kinolog ijo in kinološko kulturo: izbira primerne pasme, različni vedenjski 
vzorci v odnosu človek - otrok - pes ter vabimo k prebiranju literature iz našega 
kinološkega kotička . 
V sodelovanju z Waldorfskim vrtcem Mavrica bomo enkrat mesečno pripravljali lutkovne 
igrice za otroke od drugega do petega leta starosti. 



V Knjižnici Šentvid bomo v sklopu Eko tedna v Šentvidu pripravljali ekološke ure pravljic 
in ekološke poučne in ustvarjalne delavnice za mladino, 
Matematične delavnice - sodelujemo z Zavodom za popularizacijo matematike Mathema, 
ki pri nas izvajajo počitniške matematične delavnice namenjene osnovnošolcem, 
Tudi v letu 2016 bomo pripravili delavnico v sklopu projekta Kulturna dediščina za družine 
Literarni dogodki so namenjeni osnovnošolcem, kjer nekajkrat na leto na zanimiv način z 
pripovedovanjem anekdot spoznavamo naše največje pesnike in pisatelje (France 
Prešeren in Primož Trubar) , 

Dejavnosti za mladostnike 
Angleščina za maturante (novo v letu 2016) so delavnica za dijake, ki se želijo izpopolniti 
v angleškem jeziku, Vodila bo profesorica angleškega jezika, zunanja maturitetna 
ocenjevaika pri angleškem jeziku , 
»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, 
Spoznajmo Kitajsko - izobraževalne delavnice za mlade, kjer se bodo pobliže srečali s 
kitajskim jezikom, pismenkam, kulturo in zgodovino, 

Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 

Priprava naročil in rezervacij preko e-pošte in telefona, 
Priprava bibliobusa za teren (vsak dan pregled izposojenega gradiva po izpisih , 
dodajanje novitet, aktualnega gradiva, izločanje pomnoženih izvodov , ,), 
Urejanje darov, spremljanje ponudbe novitet na tržišču , 
Odpis zastarelega gradiva (VHS), 

Dejavnosti za odrasle 
Predstavitev ljubljanske potujoče knjižnice na Festivalu potujočih knjižnic v Kamniku, 
Predstavitev v mesecu juniju na Dnevu MKL na Stritarjevi ulici. 

Dejavnosti za otroke in mladino 
Predstavitev Potujoče knjižnice v vrtcih, bibliopedagoške ure in ure pravljic v dislociran ih 
enotah vrtcev, 
Predstavitev Potujoče na Dnevu za Poletavce v septembru, 
Sodelovanje na Festivalu Sobri. 
Sodelovanje v projektu Ciciuhec, Poletavci, Mesto bere, 
Filmobus bo v Parku slovenske reformacije zadnji teden v avgustu z naslovom Moje 
zeleno mesto, 

Slovanska knjižnica - Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in neformalna nabava: 

2,000 novih zapisov za različne tipe gradiva, od tega bo večina domoznanskih 
člankov , 100 novih zapisov v normativni bazi podatkov CONOR.SI. 
100 enot knjižnega domoznanskega gradiva, ki ga bomo nabavili po netržnih oz, 
neformalnih nabavnih poteh (gradivo, ki ga iščemo sami), 

Urejanje obstoječega fonda: 
Za 500 enot označevanje domoznanske zbirke (vnos ustrezne oznake v zapis za staro 
gradivo na podlagi domoznanske vsebine gradiva) , 
Za 400 enot spremenjena dostopnost gradiva (omogočena izposoja le v čitalnico ali tudi 
domov) , 
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Vezava okoli 140 enot in osnovno restavriranje poškodovanega gradiva , ki ga izvedemo 
sami za 50 enot. 

Posebne zbirke 
Repozitorij : predviden pregled 2000 enot premalo izposojenega gradiva in uvrstitev okoli 
350 enot v zbirko repozitorija . 
Miniaturne knjige: vnos 250 enot v program Galis skupaj s pripravo potrebnih fotografij . 

Dejavnosti za odrasle 
Cikel ruskega filma, predvajanje štirih filmov z začetno predstavitvijo in slovenskimi 
podnapisi. Partnersko sodelovanje z društvom Ruslo, ki bo v SLK potekalo šesto leto in 
četrtič zapored bomo k sodelovanju pritegnili druge splošne knjižnice. 
Domoznanska razstava »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« predvidoma posvečena 
obletnicam Slovanske in ljubljanskega knjižničarstva ter sočasna priprava virtualnih 
razstav ali zgodb na spletni strani MKL in na portalu Kamra. 
V ciklu domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah« načrtujemo tri 
predavanja s projekcijami filmov ali dokumentarcev usmerjena v pogovorni večer v smislu 
»Age Friendly Library« na temo starih in izumirajočih poklicev v Ljubljani in okolici. 
Posebne zbirke: načrtujemo eno razstavo miniaturnih knjig in eno razstavo ekslibrisov ter 
prevzem zbirke Prešerniana donatorja dr. Martina Žnideršiča s slovesnostjo predvidoma 
v času kulturnega praznika. 
Projekt Dan zbiranja spominov prehaja v redno dejavnost knjižnice za uporabnike, ki 
gradivo prinesejo v knjižnico za takojšnjo digitalizacijo. Služi tudi kot promocijska podpora 
Albumu Ljubljane. 
Planiramo izvedbo treh literarnih večerov v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur. 
Za peti letnik domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami načrtujemo 

domoznanske vsebine po dosedaj ustaljeni praksi in s prijavo na javni razpis MOL. 
Na portal Kamra načrtujemo vnos vsebin o ljubljanskih soseskah ter izgradnjo zbirke o 
ljubljanskih županih. 

Dejavnosti za otroke 
Kulturna dediščina za družine: izdana bo brošura na temo 60. obletnice ljubljanske Poti 
ob žici , s katero bomo sodelovali pri projektu MOL Zelena prestolnica Ljubljane in se 
povezali z društvom Zeleni prstan Ljubljane. Brošure bomo razdeljevali osnovnošolcem in 
srednješolcem na pohodu v mesecu maju. 

Dejavnosti za mladostnike 
Za dijake bomo izvajali vodenja po domoznanskih razstavah , vodene oglede knjižnice in 
raritet v obliki učne ure. 

Pionirska - Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
Pionirska izvaja tako projekte in redne dejavnosti, ki potekajo v okviru MKL in so namenjeni 
prebivalcem Ljubljane, kot tudi projekte in redne dejavnosti, ki izvirajo iz poslanstva Pionirske 
in po nameri pripadajo obči knjižničarski stroki ter vsej Sloveniji in zainteresiranim v tujini. S 
svojim delom se povezujemo z Oddelkom za otroke in mlade v KOŽ in tudi z drugimi 
mladinskimi oddelki knjižnic v mreži MKL ter Službo za pridobivanje in bibliografsko obdelavo 
knjižničnega gradiva. 

Redno delo z zbirkami 
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Klasifikacija in vsebinska obdelava leposlovja in poučnih knjig za otroke in mlade. 
Vsakodnevno pregledovanje novega mladinskega gradiva na podlagi katerega se 
odločimo o velikosti nakupa posameznega naslova . 
Zlata hruška 
7. 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. Načrtujemo uvedbo 
nove kategorije priznanja in sicer za prevedeno mladinsko poučno novost. Prireditev 
bomo organizirali v sklopu Slovenskega knjižnega sejma v Cankarjevem domu, 
novembra 2016. Poleg promocijskega gradiva bomo knjižnicam in knjigarnam tako kot 
vsako leto v nakup ponudili nalepke zlata hruška za opremo knjig . 
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 
V novembru 2016 načrtujemo izid Priročnika , pregled produkcije za leto 2015. Pripravili in 
izvedli bomo anketo o Priročniku , s ciljem pridobiti informacije o izkušnjah uporabnikov, 
njihovih željah, idejah in pripombah. Rezultati bodo služili kot podlaga za pripravo še bolj 
izpopolnjenega, morda celo novega vsebinskega in oblikovnega koncepta Priročnika . 
Knjigometer kot spremijevaina informacija Priročnika , je seznam naslovov iz tekoče 
knjižne produkcije leta, ki jih priporočamo za umestitev v knjižnično zbirko, je v pomoč 
knjižnicam pri sprotnem odločanju pri nabavi gradiva. Dostopen je na spletni strani MKL. 
Strokovne srede 
44. sezona Strokovnih sred, rednih izobraževanj mladinskih in šolskih knjižničarjev , se 
bo, poleg rednih tem (Priročnik , MEGA kviz ipd .), osredotočila na problematiko jezika in z 
njim povezanih tematik , ki se tičejo knjižnic, njihovih zbirk ter gradiva in dela z uporabniki . 
Strokovne srede so ločene na dva cikla - izobraževalnega (od januarja do maja -
plačljivo) in informativnega (od septembra do decembra - brezplačno) . V aprilu bomo kot 
vrh Strokovnih sred organizirali Simpozij in pripravili spremljajočo razstavo, maja pa 
strokovno ekskurzijo. Koledar Strokovnih sred je pod točko 5.2.2 Izobraževanje 
knjižničarjev slovenskih knjižnic. 
Z Javno agencijo za knjigo RS sodelujemo pri projektu Rastem s knjigo. Na nacionalnem 
nivoju pripravimo gradivo za izvajanje tega projekta za OŠ in SŠ. 
Pionirska bo nosilka delovne skupine MKL za pripravo » Učne ure« za projekt Rastem s 
knjigo v MKL. 
Spodbujanje branja pri najmlajših s pripravo gradiv za mladinsko oddajo Kriškraš na RTV 
Slovenija, občasno tudi za oddajo Infodrom. 
Nadaljevanje sodelovanja v mednarodnem projektu IFLA - IBBY, z naslovom World 
through the Picture Books. Predstavitev desetih sodobnih slovenskih slikanic. 

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 s programi izobraževanja 
uporabnikov v enotah MKL. V letu 2016 bo poudarek na naslednjih vsebinskih sklopih: 
računalniško opismenjevanje, jezikovno izobraževanje, zaposlitev in delo ter zdravje. 
Nadaljnje konkretne vsebine, obseg dela in prednostne naloge CVŽU so predstavljene v 
poglavju 5 Izobraževanje. 

Borza dela (BO) 
Osrednja dejavnost BO v letu 2016 bo informiranje iskalcev zaposlitve v info točkah BO 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 CVŽU bomo mesečno izvajali delavnice za zaključeno skupino iz Univerzitetnega 
kliničnega centra - Center za zdravljenje od odvisnosti od prepovedanih drog (9 
delavnic). 
V CVŽU bomo izvedli niz delavnic za ženske z namenom ozaveščanja in opolnomočenja 
žensk na trgu dela. 
Izvedbe različnih izobraževalnih delavnic načrtujemo še v Knjižnici Fužine v info točki BO 
(8 delavnic), v Knjižnici Bežigrad (8 delavnic) in v Knjižnici Prežihov Voranc (9 delavnic) . 
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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 BO na sejmih, festivalih in konferencah. 
Izvajali bomo individualne karierne coachinge za iskalce zaposlitve. 
Izvedli bomo dve ponovitvi izobraževalnega programa Misija: diplomska naloga. 
Pripravili bomo učna gradiva za e-učilnico MKL. 
Nadaljevali bomo s promocijo podatkovne zbirke poslovni informator gvin .com. 
Dejavnosti BO bomo prijavljali tudi na različne, v letu 2016 aktualne razpise. 
Sodelovali bomo v mednarodnem projektu LinKINJob. 
Organizirali bomo praznovanje 20-letnice delovanja Borze dela. 

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 ter Center za zdravljenje od 
odvisnosti od prepovedanih drog. 

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 : 

Organizacija ustvarjalnih delavnic (35), razstav (20) in izobraževalnih delavnic (66) v 
različnih knjižnicah v mreži MKL, ki bodo obravnavale različne aktualne tematike. 
Predstavitve dejavnosti BZ za različne ciljne skupine. 
Organizacija treh večjih enodnevnih izobraževalnih dogodkov , ki omogočajo aktivno 
preživljanje prostega časa . Prvi bo obravnaval tematiko medkulturnosti in kulturne 
raznolikosti, drugi bo osredotočen na tematike povezane z ekologijo in posvečen 

obeleženju naziva Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope, tretjega bomo organizirali v 
sodelovanju z mednarodno študentsko organizacijo AlESEC, in bo namenjen mladim in 
mednarodnemu sodelovanju . 
Priprava 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. 

V okviru koordinacije Mreže BZ, v kolikor bo ta v šolskem letu 2015/2016 še v MKL, 
načrtujemo : 

Organizacija izobraževanja zaposlenih v Mreži BZ. 
Izobraževanje novo zaposlenih v Mreži BZ. 
Organizacija Sejma znanja 2016. 
Priprava idejnega koncepta za prenovo spletne strani in aplikacije BZ. 
Objavljanje novic, vabil, poročil za celotno mrežo BZ. 
Iskanje novih možnosti za promocijo, mednarodno sodelovanje in širitev mreže. 

Središče za samostojno učenje (SSU) 
Cilj dejavnosti SSU bo v letu 2016 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: 
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Priprava, organizacija in izvajanje brezplačnih delavnic in tečajev za podporo 
samostojnemu učenju po različnih vsebinskih sklopih (tehnike urjenja spomina, 



računalništvo , tUji jeziki, uporaba sodobne tehnologije in e-storitev), namenjenih 
posameznim ciljnim skupinam. 
Na podlagi izkušenj iz 2015 bomo nadgradili ponudbo računalniških vsebin. Razširili 
bomo vsebine za starejše uporabnike, tako da bomo organizirali delavnici Poveži vse in 
Spoznaj svoj pametni telefon. Za mlajše uporabnike (predvsem študente) bomo 
nadaljevali z delavnicami Hitrih 10, Svet PowerPointa in Svet Excela in dodali še dve 
uporabni vsebini Google drive in Dropbox. 
Usmerjanje uporabnikov na brezplačne spletne strani za samostojno učenje različnih 
vsebin , od splošnih do učenja tujih jezikov. V sklopu tega bomo pripravili delavnice 
Spletne strani za samostojno učenje 
Napovedi dejavnosti , aktivnosti SSU in poročila o dogodkih v SSU bomo objavljali v 
medijih: spletna stran MKL, Napovednik MKL, novičke Andragoškega centra RS. 
Del računalniških delavnic bomo poskusno izvedli v računalniški učilnici Knjižnici dr. 
Franceta Škerla. Dve ponovitvi tečaja znakovnega jezika bosta izvedeni po ena v dveh 
različnih enotah. 
Nadaljevali bomo sodelovanje z Andragoškim centrom RS (izobraževanja za zaposlene v 
SSU), 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), Društvom 
tolmačev za slovenski znakovni jezik in drugimi partnerji z različnih področji. 

Točke vseživren·ske a učen · a TVŽU 
Mentorstvo v Knjižnici iška, Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Rudnik in Knjižnici Jožeta 
Mazovca izvajajo bibliotekarji informatorji. 
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. 

Trubarjeva hiša literature 
Trubarjeva hiša literature (THL) 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 deluje 
kot vzor za pobude, ki se uveljavljajo v balkanski regiji, s katero Slovenijo povezuje skupna 
(pol)preteklost. 

Jedro programa THL bo v letu 2016 predstavljal lastni program hiše, ki ga bodo dopolnjevali 
programi sodelujočih partnerskih organizacij in posameznikov ter programske enote iz 
tekoče ponudbe zunanjih izvajalcev. Izbor programskih vsebin THL bo prvenstveno 
namenjen pisani besedi 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 , pomembne za domačo literarno ponudbo in splošno kulturno blaginjo. 

Dodano vrednost ponudbe dogodkov v THL bodo oblikovala kreativno-literarna srečanja 
(ustvarjalne delavnice, namenjene literarnim začetnikom in braini krožki) ter 
nekonvencionalni dogodki , namenjeni iskanju stičišč med literaturo in drugimi umetniškimi 
panogami, kot so likovna umetnost, gledališče , glasba in film. Izbor omenjenih aktivnosti 
bodo zaokrožili tudi dogodki, s katerimi se bo THL, kot eno izmed specifičnih prireditvenih 
prizorišč, vključila v skupne projekte Mestne knjižnice Ljubljana. 

Podroben program dela Trubarjeve hiše literature za leto 2016 je priloga programa dela 
Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2016. 
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Podroben program dela Trubarjeve hiše literature za leto 2016 je priloga tega programa in 
njegov sestavni del. 

Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2016, 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 ve-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 2016 
Izobraževanje uporabnikov 

Aktivna promocija dejavnosti Centra za vseživljenjsko učenje MKL v javnosti in med 
zaposlenimi v MKL. 
Oblikovanje celovite ponudbe izobraževanja v mreži knjižnic MKL. 
Izvajanje dodatnih učnih vsebin iz zapostavljenih vsebinskih področij (npr. naravoslovje, 
tehnična znanja) , 
Sodelovanje z društvi, institucijami , šolami , fakultetami in zavodi. 
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). 
Delovanje informacijske točke in posodabljanje nabora e-virov javnih oblasti. 
Sodelovanje v mednarodnem projektu v okviru programa Erasmus+ in v okviru tega 
organizacija mednarodnega srečanja projektnih partnerjev v Ljubljani aprila 2016, 
Izvajanje treh projektov, ki so v letih 2013 in 2014 prešli v redno dejavnost: Misija: 
diplomska naloga, Karierni coaching in enodnevni tematski izobraževalni dogodki na 
Borzi znanja. 
Organizacija praznovanje 20-letnice delovanja Borze dela. 

Učni center MKL 
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Izvajanje modela stalnega strokovnega izpopolnjevanja (SSI) za zaposlene v knjižnici. 
Organizacija tretjega mednarodnega posvetovanja Knjižnica, srce mesta, 
Oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za izobraževanje knjižničarjev 
iz splošnih knjižnic . 
Priprava kataloga znanj in postopkov za delo z uporabniki v MKL in izvajanje pripadajočih 

izobraževanj . 



Priprava paketa predstavitev in izobraževanj za vodje območnih enot in krajevnih 
knjižnic. Paket predstavitev in izobraževanj je namenjen predvsem novo zaposlenim 
vodjem OE in KK in je razdeljen na 4 sklope v skupnem obsegu 17 ur; predstavitve in 
izobraževanja bodo v glavnem izvajali zaposleni v MKL. 
Izvajanje programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih delavcev 
med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana. 
Izmenjava izkušenj z organizacijami na mednarodni ravni preko udeležb zaposlenih na 
različnih aktivnostih v tujini , kot so udeležbe na posvetovanjih, konferencah in delovnih 
srečanjih ter gostovanjem strokovnjakov iz drugi knjižnic in študentov iz tujine v MKL. 

Pričakovani učinki 

Izobraževanje uporabnikov 
Modernizacija prostorov za kvalitetnejše izvajanje informacijskih storitev in 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. 
Zmanjšanje socialne izključenosti. 
Vzpostavitev MKL kot verodostojnega partnerja na lokalnem, regionalnem , nacionalnem 
in mednarodnem nivoju. 
Večja prepoznavnost posameznih knjižnic v lokalnern okolju kot ponudnikov prireditev in 
izobraževanj. 

Učni center MKL 
Uveljavitev Učnega centra MKL kot ponudnika izobraževanj za delo v splošnih knjižnicah 
na nacionalni in mednarodni ravni. 
Vzpostavljanje pripadnosti in razvoj povezanosti med zaposlenimi prek organizacije 
internih izobraževanj. 
Vzpostavljanje izobraževanja kot motivacijskega orodja za delo zaposlenih. 
Vzpostavitev raziskovalne dejavnosti MKL kot pomembnega vira informacij, raziskav in 
ugotovitev na področju dela v splošnih knjižnicah . 
Povečanje raziskovalne dejavnosti zaposlenih z namenom uvajanja novih storitev, 
pridobitev podatkov prek raziskovalne dejavnosti zaposlenih, ki so relevantni za razvoj 
novih ali nadgradnjo že uveljavljenih storitev. 

Kazalniki uspešnosti 
Izobraževanje uporabnikov 

Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj (2014: 72.677) . 
Število ur izobraževanj za uporabnike MKL (2014: 2.896). 
Število udeležencev izobraževanj za uporabnike MKL (2014: 22 .213). 

Učni center MKL 
Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL (2014: 4.981 ). 
Število zaposlenih v MKL, ki so se udeležili izobraževanj (2014: 235) . 
Število izobraževanj za zaposlene v MKL v organizaciji Učnega centra (2014: 62) . 
Število udeležencev iz drugih knjižnic in organizacij (2014: 728) . 
Delež celotnega proračuna knjižnice namenjenega izobraževanju zaposlenih (2014: 0,63 
%). 
Število nastopov/predstavitev/referatov na znanstvenih in strokovnih posvetih (2014: 11). 
Število zaposlenih, ki objavljajo v strokovnih in znanstvenih revijah (2014: 15). 
Število objav v strokovnih in znanstvenih revijah (2014: 22). 
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5.1 Izobraževanje uporabnikov 

Mestna knjižnica Ljubljana omogoča in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem 
vseživljenjsko neformalno izobraževanje in priložnostno učenje . Pri oblikovanju in izvajanju 
učn ih aktivnosti se bomo osredotoča li na vse starostne skupine in zajemali raznolika 
vsebinska področja . Tako bomo skrbeli za podporo procesom vseživljenjskega učenja , 
dvigali informacijsko pismenost pri uporabnikih, zmanjševali izključenost ranlj ivih skupin, 
oblikovali nove programe izobraževanja, spodbujali samoizobraževanje in uporabo gradiv 
knjižnice. 

Izobraževanja za odrasle 

Vodeni obiski knjižnice 

Tečaji 

Izobraževanje za odrasle po posameznih knjižnicah v mreži MKL: 

Dogodek 
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Vodeni obiski knj ižnice 

Računalniško 

opismenjevanje 

Tečaji 

Krajevna knjižnica 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica dr. France Škerl 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Otona Zupančiča 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Rudnik 
Knjižnica Šiška 
Slovanska knjižnica 
Potujoča knjižnica 

hiša literature 

Knjižnica Polje 
Knjižnica Otona Zupančiča 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Rudnik 
Knjižnica Brezovica 
Knjižnica Podpeč 
Knjižnica 1$1 
Knjižnica Siška 
Trubarjeva hiša literature 

229 

30 

Stevilo izobraževanj 
49 
3 
11 
85 
18 
10 
26 
10 
2 
15 

1 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
3 



Knjižnica Otona panc.ca 

Izobraževalne delavnice Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Grba 
Knjižnica Rudnik 
Knjižnica IQ 
Knjižnica Siška 
Knjižnica Šentvid 

hiša literature 

Od zgoraj navedenih izobraževanj načrtujemo, da bo v organizaciji servisov v Centru za 
vseživljenjsko učenje v različnih knjižnicah v mreži MKL izvedeno: 

Dogodek Servisi 

Vodeni obiski knjižnice Borza dela 

Računalniško opismenjevanje Središče za samostojno učenje 

Tečaji 

Izobraževalne delavnice 

Samostojno 
učenje 

Izobraževanja za otroke 

Borza dela 

Središče za samostojno učenje 

Borza dela 

Borza znanja 

Središče za samostojno učenje 

Število obiskov BD 
Število novih članov BZ 
Število obiskov SSU 

Predvideno število 
izobraževanj 

20 

46 

2 
9 

44 
66 
43 

3.550 
370 

4.500 
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Izobraževanje za otroke po posameznih knjižnicah v mreži MKL: 

Dogodek 
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Vodeni obiski knjižnice 

Računalniško 

opismenjevanje 

Tečaji Uezikovni tečaji ... ) 

Izobraževalne delavnice 

Krajevna knjižnica 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Črnuče 
Knjižnica dr. France Škerl 
Knjižnica Glinškova ploščad 
Knjižnica Savsko naselje 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Fužine 
Knjižnica Jarše 
Knjižnica Polje 
Knjižnica Zadvor 
Knjižnica Zalog 
Knjižnica Otona Zupančiča 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Grba 
Knjižnica Rudnik 
Knjižnica Brezovica 
Knjižnica Podpeč 
Knjižnica Dobrova 
Knjižnica Frana Levstika 
Knjižnica Horjul 

Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šentvid 

Knjižnica Bežigrad 
K Jožeta Mazovca 

Knjižnica Jarše 
Knjižnica Zalog 

Stevilo izobraževanj 
46 
8 
8 

24 
9 

28 
10 
6 
20 
5 
3 
39 
25 
2 

22 
6 
8 
8 
5 
2 

24 
18 
40 
8 

o 

4 
4 



Dogodek Krajevna knjižnica Stevilo izobraževanj 
Knjižnica Otona Zupančiča 2 
Knjižnica Prežihov Voranc 8 
Knjižnica Ig 10 

ižnica Rudnik 3 

5.2 Učni center MKL 

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 2016 dali poudarek vsebinam s področja 
uporabe IKT in dela z uporabniki. 

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 . 

5.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

Eksterna in interna izobraževanja bodo vključena v katalog izobraževanj Učnega centra. 

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, knjižni sejmi , letni posvet o izobraževanju odraslih. 
Udeležba na strokovnem srečanju potujočih knjižnic v Kamniku. 
Redna izobraževanja s področja varstva pri delu. 
Izobraževanja za manjše skupine posameznikov, ki delajo na določenih nalogah in se 
bodo nanašala na sledeče vsebine: 
o delo z uporabniki , 
o e-viri, e-demokracija, e-zakonodaja, e-zdravje, 
o tečaj retorike, javnega nastopanja in vodenja prireditev, 
o organizacija časa , 

o učinkovito obvladovanje stresa, 
o urjenje spomina, 
o zamudnine, 
o delavnica na temo poslovnega pisanja (slog , lektorska vprašanja) , 
o predstavitev rezultatov raziskave PIAAC, 
o lutke in ura pravljic in 
o drugo, glede na individualne potrebe zaposlenih . 

Interna izobraževanja 
V letu 2016 bomo sodelavci pripravili in izvedli naslednja izobraževanja zaposlenih: 
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Računalniško opismenjevanje bo usklajeno s Katalogom znanj s področja IKT, potekalo 
bo v kombinaciji samostojnega učenja ve-učilnici ter izobraževanja v obliki delavnic: 
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 nadaljevaina izobraževanja za napredne uporabnike 0Nord, 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. 
Predstavitve nove sheme skupnih dokumentov. 
Nadaljevanje z izvajanjem delavnic: 
o Strategije iskanja knjižničnega gradiva , 
o Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici, 
o Uporaba Facebooka, 
o Bibios, 
o Oblikovanje tiskovin v knjižnici iz oblikovalskega vidika. 
Izvedba novih izobraževanj na področjih : 
o biblioterapija, 
o avtomatizirana izposoja z RFID, 
o osnove Cobiss izposoje za študente v času prakse v MKL, 
o napredovanja v bibliotekarstvu, 
o napotki za praktično izpolnjevanje obrazca za napredovanje v strokovne nazive, 
o karierni coaching za skupino zaposlenih MKL, 
o paket predstavitev in izobraževanj za vodje območnih in krajevnih knjižnic. 

V vseh organizacijskih enotah izvajamo redne sestanke zaposlenih, na katerih so 
predstavljene novosti in spremembe, potrebne za opravljanje rednih del in nalog . 

5.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti 

Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic bo potekalo po programu Učnega centra. 

Pripravili bomo tretje mednarodno posvetovanje Knjižnica, srce mesta, na katerem bomo 
obravnavali pomen kadrov. Posvetovanje ima ambicijo osvetliti : strukturo zaposlenih v 
knjižnicah; kako bazično izobraževanje sledi potrebam dela v knjižnici ; potenciale zaposlenih 
v knjižnici ; razvoj kariere v knjižnici. Na posvetovanju bodo predstavljeni referati in video 
predstavitev primerov različnih karier v slovenskih knjižnicah. 

V okviru praznovanja 20-letnice delovanja Borze dela bomo organizirali strokovni dogodek za 
partnerje (druge izobraževalne institucije, knjižnice, sodelavce Borze dela). Del dogodka bo 
tudi valorizacijsko srečanje v okviru mednarodnega projekta LinkiNjob. 

Izobraževanja za izvajanje projekta Ciciuhec za mentorje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, 
mladinske knjižničarje in starše. 

Strokovne srede 
44. sezona Strokovnih sred, rednih izobraževanj mladinskih in šolskih knjižničarjev, se bo, 
poleg rednih tem (Priročnik, MEGA kviz ipd.), osredotočila na problematiko jezika in z njim 
povezanih tematik, ki se tičejo knjižnic, njihovih zbirk ter gradiva in dela z uporabniki. 
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Strokovne srede so ločene na dva cikla - izobraževalnega (od januarja do maja - plačljivo) 
in informativnega (od septembra do decembra - brezplačno). 
Koledar Strokovnih sred v letu 2016: 
13. januar Jezik 1. 
10. februar Jezik II. 
9. marec Jezik III. 
13. april Simpozij 
11 . maj Strokovna ekskurzija 
14. september Ustanove in društva za dobro knjigo 
12. oktober Predstavitev 11 . cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kvi za 
9. november Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016 
14. december Sklepna Strokovna sreda 

Usposabljanje in izobraževanje srednješolcev za sodelovanje pri izvedbi ur pravljic. V okviru 
programa obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti bomo povabili srednješolce, 
predvsem dijake Srednje vzgojiteljske šole, k stalnemu sodelovanju pri izvedbi rednih 
popoldanskih ur pravlj ic in jih za to ustrezno usposobili. 

Izobraževanja Učnega centra bodo združeno predstavljena v letnem katalogu izobraževanj. 

5.3 Mentorstvo 

V knjižnici bomo v letu 2016 izvajali mentorske programe za novo zaposlene, knjižničarje 
regije ter študente bibliotekarstva in drugih študijskih smeri. Tudi v letu 2016 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. 
Glede na zanimanje tujih študentov in knjižničarjev bomo zanje izvajali program prakse v 
sklopu mobilnosti ERASMUS+. 
Po dogovoru o strokovni izmenjavi z Mariborsko knjižnico bomo pripravili program za 
knjižničarje Mariborske knjižnice, ki bodo v letu 2016 obiskali MKL. 

Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2016, opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 

6 DOMOZNANSKA DEJAVNOST 

Strateške usmeritve 
Omogočanje vsem prebivalcem Ljubljane, da se aktivno vključujejo v izgradnjo lokalnega 
digitalnega spomina mesta. 
Nadgradnja medgeneracijskih domoznanskih storitev za družine in starostnike. 
Oblikovanje digitalnih podatkovnih zbirk iz lastnega gradiva za promocijo lokalne 
zgodovine in virtualne razstave v smislu e-domoznanstva. 
Zaščita in ohranjanje knjižničnega gradiva z digitalizacijo ter promocija pomembnih gradiv 
MKL na spletni strani , na d-Libu in regijskem portalu KAM RA. 

Strateški cilji in aktivnosti za leto 2016 
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Skrbnik iz SLK bo v letu 2016 še naprej aktivno sodeloval s Službo za razvoJ ln 
območnost ter urednico spletne strani pri razvoju podstrani »Ljubljanske zgodbe iz 
Slovanske knjižnice«. Predlaga nove rešitve in izboljšave, skrbi za sproten vnos novih 
virtualnih razstav in ažurira pod stran. Promovirali in utrjevali bomo »blagovno znamko« 
Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice v virtual nem in fizičnem okolju . 
Dopolnitev domoznanske spletne strani MKL z novo vsebino o obletnicah in zgodovini 
OE MKL, sodelovanje I vodenje delovne skupine za pripravo teh vsebin in sodelovanje z 
vodji OE, ki bodo na ta način obeleževali jubileje ustanovitve in podobne obletnice v 
prihodnje. 
Izdaja petega letnika domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami s 
sledenjem dosedanji večletni vsebinski zasnovi domoznanskih zgodb in gradiv; SLK z 
razstavnim in drugim delom zbira gradiva, ki z izdajo v publikaciji postanejo dostopna 
širšemu krogu uporabnikov, prispevki večinoma prinašajo širšo bibliografijo del, ki jih na 
to temo hrani SLK, tako da publikacija služi kot referenčni vir za nadaljnje raziskovanje 
uporabnikov. 
Rast zbirke brošur »Kulturna dediščina za družine« z izdajo nove brošure ter 
angažiranjem delovne skupine za domoznanstvo po OE za promocijo in izvajanje te 
dejavnosti; tematska obeležitev obletnice ljubljanske Poti ob žici in vključevanje v projekt 
Mestne občine Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope. Razdeljevanje brošure mladim 
udeležencem pohoda in s tem promocija zbirke KDZD in »blagovne znamke« Ljubljanske 
zgodbe iz SLK. 
Priprava prispevka za Domfest 2016 (Ptuj) z naslovom E-domoznanstvo, prispevek o 
razvijanju posebnih zbirk (razglednice, miniaturke in ekslibirisi) ve-okolju v MKL; objava v 
zborniku in udeležba na posvetu . 
Priprava gradiva za digitalizacijo redke zbirke opernih libretov in vseh jubilejnih zbornikov 
nekdanjih ljubljanskih knjižnic v okviru MKL. 
Uvedba in promocija stalne storitve Zbiranje spominov v SLK kot fizične podpore Albumu 
Ljubljane za starejše uporabnike in kot dodatno pridobivanje domoznanskih gradiv za 
izgradnjo virtualnih domoznanskih zbirk ter kot podpora rednemu pripravljanju zgodb za 
portal Kamra. 
Redni in kvalitetni vnosi zaključenih zgodb na Kamro in priprava virtualnih razstav MKL 
predvidoma na dve temi: ljubljanski župani in urbanistična dediščina ljubljanskih področij 
oz. sosesk (skrbnik Kamre v SLK) . 
Aktivno sodelovanje v delovni skupini za skupni projekt NUK in MKL in idejna ter 
organizacijska priprava skupnega domoznanskega prireditvenega sklopa (s predvideno 
izvedbo šele v letu 2017). 
Aktivno sodelovanje v drugi fazi delovanje skupine pri NUK za pripravo metodologije 
koordiniranja obdelave člankov na nacionalnem nivoju (kot nadaljevanje bibliografije 
serijskih publikacij, opravljene že v 2014). 

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 v obliki e-vsebin . 

Kazalniki uspešnosti 
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Število objavljenih multimedijskih elementov na portalu KAMRA (2014: 389) 
Število vpogledov na d.Lib (2014: 624.098) 
Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih »Ljubljanskih zgodbah iz 
Slovanske knjižnice« (2014: 3) 



Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2016, opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 

7 PROJEKTI 

Mestna knjižnica Ljubljana 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 braine 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 2016 

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 . 
S posebej oblikovanimi storitvami knjižnica presega svoj fizični prostor (Plačljiva dostava 
in odvoz gradiva, Premična zbirka Igroteke MKL, Knjižnica na vodi , Knj ižnica na vrtu, 
Popoldan s knjižnico) . 
Oblikovanje in izvedba projektov, ki izpostavljajo naravoslovne in ekološke vsebine; v letu 
2016 bo še posebej izpostavljeno sodelovanje MKL v projektu Ljubljana - Zelena 
prestolnica Evrope. Z aktivnostmi v okviru tega projekta se MKL vključuje in povezuje v 
širšem ljubljanskem prostoru z drugimi zavodi , NVO, društvi in posamezniki. 
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 
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in oblikovanje takšne ponudbe knjižnice, ki bo relevantna za celotno populacijo v mestu. 
To so tudi predhodne usmeritve za novi Strateški načrt MKL 2017-2021 , katerega 
priprava bo potekala celotno leto 2016. 
Uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v katerikoli knjižnici v mreži 
MKL in dostave gradiva proti plačilu na dom, v službo. 
Izvajanje projektov promocije branja za vse starostne skupine prebivalcev (Poletavci , 
Ciciuhec, Kobacajčki , Poletavci za mladostnike, Mesto bere, Pomlad s knjigo). 
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 2016 izpostavljamo storitve za ciljne 
skupine: družine, mladostnike (povečano število projektov). brezposelne. V letu 2016 bo 
zaključen izhodiščni dokument za pripravo storitev za ljudi v tretjem in četrtem 
življenjskem obdobju . Uporabniško izkušnjo bo obravnaval projekt v sodelovanju z 
Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. 
Delovanje spletne strani knjižnice kot osrednje informacijske točke za dostop do e-vsebin 
za različne starostne skupine (otroci, mladostniki, odrasli in starostniki) . V letu 2016 bomo 
posebno pozornost posvetili predstavitvi spletne strani na mobilnih napravah. 
Ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine prek zbiranja in digitalizacije gradiva (»Korpus 
opernih libretov«), priprave e-zgodb za portal Kamra (Razvoj Ljubljane, Znameniti 
ljubljanski župani) , aktivnega vključevanja uporabnikov v Album Ljubljane, sodelovanje v 
Dnevih evropske kulturne dediščine ter izdaje dveh domoznanskih publikacij : Ljubljana 
med nostalgijo in sanjami in Kulturna dediščina za družine. V letu 2016 načrtujemo novo 
domoznansko podstran Ljubljanske zgodbe. 
Vključevanje osrednjih knjižnic regije v projekte MKL (Poletavci , Informacijska točka za e
gradiva javnih oblasti) in v izobraževalni program Učnega centra MKL. 
Izvajanje dveh evropskih projektov: v okviru programa Erasmus+ »LinkINJob: job-hunting 
with the help of librarians« in v okviru programa Creative Europe »Mind the Gap -
building bridges to a free world« (prijava oktober 2015). 
MKL utrjuje svoj ugled in prepoznavnost z organizacijo tretjega mednarodnega 
posvetovanje Knjižnica, srce mesta. 

Uspešno je prešlo v redno dejavnost MKL sedem projektov, ki smo jih v letu 2015 oblikovali 
na osnovi ciljev in aktivnosti iz SN 2013-2016: 
1. Knjižnica v mestu 
2. Vračanje gradiva v drugi knjižnici 
3. Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti 
4. Pametne finance 
5. E-učilnica 

6. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 
7. Dan zbiranja spominov 

Med redno dejavnost knjižnice bodo v letu 2016 uvrščeni trije publicistični projekti MKL: 
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig : pregledna in sistematična predstavitev 
produkcije mladinskih knjig za leto 2015. 
Ljubljana med nostalgijo in sanjami: z izdajo petega letnika revije bomo z vsebinami o 
lokalni kulturno dediščini dosegli širši krog uporabnikov in promovirali »blagovno 
znamko« domoznanstva oziroma predstavljanja lokalne zgodovine v MKL. 
Kulturna dediščina za družine: 60. Pot ob žici . Z izdajo brošure bomo seznanjali otroke in 
družine s kulturno dediščino in promovirali domoznanske vsebine v mreži knjižnic MKL. 

Pričakovani učinki 
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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 razl ičnim ciljnim skupinam. 
Zagotavljanje pomoči uporabnikom pri dostopanju in uporabi dokumentov ter baz 
podatkov javnih oblasti. 
Boljši dostop do interneta za vse prebivalce Ljubljane in okolice; boljša interna 
komunikacija med zaposlenimi ; nove oblike komunikacije z uporabniki. 
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 lastnih podatkov (statistični podatki , meritve, 
ankete). 

Kazalniki uspešnosti 
Število novih članov (2014: 12.805) 
Število obiskovalcev MKL (2014: 1.675.543) 
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj (2014: 72.677) 
Število virtualnih obiskov (2014: 467.834) 
Število sledilcev na družabnih omrežjih (2014: 5.003) 
Število obiskov na prebivalca (2014: 4,9) 
Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik (2014: 1,7) 
Število vpogledov v celotna besedila lastnih podatkovnih zbirk (2014: 44.425) 
Število ur izobraževanj za uporabnike: (2014: 2.896) 
Zadovoljstvo uporabnikov (anketa) 

Na Evropsko komisijo je bil podan predlog, da se leto 2016 razglasi za Evropsko leto boja 
proti nasilju nad ženskami. 

29. april , Evropski dan solidarnosti med generacijami in 1. oktober, Mednarodni dan starejših 
sta datuma, ki ju posebej izpostavljamo pri načrtovanju prireditev v knjižnici. 

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 

Projekti za poenotenje delovanja MKL: 

1. Strateški načrt MKL 2017-2021 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost , zaposleni MKL 
Trajanje: 2016 
Cilji : določitev strateških ciljev, ki bodo opredeljevali notranjo organiziranost in zunanje 
delovanje MKL v obdobju 2017-2021 . 
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Ciljna skupina: uporabniki in zaposleni v MKL, prebivalci Ljubljane in okoliških občin , 
obiskovalci Ljubljane in zainteresirana javnost 
Opis: Ker se v letu 2016 izteka zadnje programsko leto v okviru Strateškega načrta 2013-
2016, je eden od pomembnejših ciljev oblikovanje in sprejetje Strateškega načrta 2017-2021 , 
ki bo temeljil na Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 in predvsem na 
Strategiji razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020. Na podlagi dopolnitev ZUJIK iz leta 
2013 mora knjižnica oblikovati strateški načrt za obdobje petih let (člen 35). 
Strateški cilji bodo izhajali iz petih funkcij knjižnice: neformalno srečevanje in druženje, 
izposoja gradiva in posredovanje informacij (o gradivu in iz gradiva; o lokalni skupnosti ; 
informacije javnih oblasti), dostop do izobraževanja (tečaji , predavanja, samostojno učenje) , 
dostop do kulturnih vsebin (še posebej lokalne dediščine) in možnost izražanja lastne 
ustvarjalnosti. Funkcije so osnova za oblikovanje štirih prostorskih sklopov: prostor za 
učenje , prostor za navdih, prostor za druženje in prostor za ustvarjalnost. V strateških ciljih 
bomo pri oblikovanju storitev posvetili pozornost uporabniški izkušnji (user experience) , saj 
postajajo uporabniki vedno bolj soustvarjalci knjižničnih storitev. 

2. Tretje posvetovanje MKL »Knjižnica, srce mesta« 
Izvajalec: Delovna skupina za izvedbo posvetovanja MKL 
Trajanje: maj 2016 
Cilji : spodbuditi razpravo o knjižnici kot večfunkcijski ustanovi s široko paleto različnih 
delovnih mest. 
Ciljna skupina: zaposleni v MKL in slovenskih (splošnih) knjižnicah, strokovna javnost 
Sodelovanje/partnerstvo: zunanji predavatelji , ZBDS 
Opis: Tretje posvetovanje MKL »Knjižnica, srce mesta« ima ambicijo osvetliti: strukturo 
zaposlenih v knjižnicah; kako bazično izobraževanje sledi potrebam dela v knjižnici ; 
potenciale zaposlenih v knjižnici ; razvoj kariere v knjižnici . Na posvetovanju bodo 
predstavljeni referati in video predstavitev primerov različnih karier v slovenskih knjižnicah. 
Pripravljeni bodo povzetki prispevkov, sami prispevki in video predstavitev bodo dostopni v 
video arhivu na spletni strani MKL. Celodnevni posvet bo potekal 25. maja 2016 v prostorih 
MKL. 

3. Plačljiva dostava in odvoz gradiva (Halo knjiga) 
Izvajalec: Delovna skupina za dostavo in odvoz gradiva 
Trajanje: 2016-2017 
Cilji : povečan vpis novih članov , dodatna ponudba pri uporabi knjižničnega gradiva 
Ciljna skupina: vsi odrasli fizični in pravni člani 
Sodelovanje/partnerstvo: IZUM 
Opis: V letu 2015 predvidena izvedba se zaradi še neurejene tehnične podpore za realizacijo 
v sistemu COBISS prestavlja v leto 2016-2017. 

4. Spletna stran knjižnice kot osrednja informacijska točka 
Izvajalec: Delovna skupina za spletno stran MKL 
Trajanje: 2016 -
Cilji : dostopnost in promocija gradiva in storitev; nadgradnja in izboljšava uporabniške 
izkušnje na spletu ; dvig braine kulture in informacijske pismenosti; enostavna in dostopna 
uporaba spletnih strani. 
Ciljna skupina: uporabniki in obiskovalci, prebivalci Ljubljane in okolice, širša zainteresirana 
javnost, mediji, zaposleni v MKL 
Sodelovanje/partnerstvo: zunanji izvajalec 
Opis: 
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naročanje na e-obveščanje za priporočeno gradivo ter na MKL aktualne novice 
(nadgradnja e-napovednika), 
Ljubljanske zgodbe: prenova domoznanske podstrani Slovanske knjižnice - centra za 
domoznanstvo s svežim in novim grafičnim pristopom, 



nadgradnja mobilne predstavitve spletne strani , 
osvežitev spletnih strani za mlade, odrasle, starejše, 
izboljšan iskalnik po spletni strani. 

5. 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; izvajanje prireditev s fokusom na družbeni raznovrstnosti. 
Ciljna skupina: pripadniki etničnih skupin in narodov: Albanci , Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati , 
Makedonci in Srbi in drugi pripadniki narodov, ki so v Ljubljani našli začasni ali stalni dom. 
Sodelovanje: društva etničnih skupin, migranti , begunci , tujci živeči v Sloveniji. 
Partnerstvo: Ministrstvo za kulturo, Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice, 
begunski centri 
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. Do sedaj smo že pridobili nekaj knjižnih donacij . V letu 2016 
nameravamo vzpostaviti dodatne povezave s temi skupinami s sodelovanjem pri izvedbi 
dogodkov in razširitvi ponudbe gradiva za te ciljne skupine. 

6. COBISS-KOMPAS 
Izvajalec: Pionirska - center za mladinsko književnost in knj ižničarstvo 
Trajanje: 2016 
Cilji : Izgradnja baze podatkov v sistemu COBISS za potrebe strokovnega dela Pionirske, 
med katerimi je temeljna izdelava vsakoletnega Priročnika za branje kakovostnih mladinskih 
knjig . 
Ciljna skupina: strokovnjaki knjižničarstva in založništva, knjižni čni in šolski mentorji , mladi 
bralci in njihovi starši 
Opis: Projekt KOMPAS, načrtovan za leto 2015, smo racionalizirali tako, da smo zaradi 
prevelikih stroškov opustili izdelavo računalniškega programskega vmesnika, obdržali pa prvi 
del , ki je predvideval uporabo podatkov iz baze COBISS. Našli smo način , kako v sistemu 
COBISS zagotoviti ločenost in stalnost baze podatkov Pionirske ter s strukturami in šifranti v 
lokalnih poljih urediti zagotavljanje njenih strokovnih potreb, predvsem za izdelavo 
Priročnika . Od 1. januarja 2016 nameravamo torej vse knjižno gradivo za otroke in mladino 
vnašati v tako pripravljeno okolje COBISS in v letu 2017 prvič izdelati Priročnik zgolj iz te 
baze. V letu 2016 bomo pripravili nekaj statističnih modelov za potrebe Pionirske in jih poslali 
v IZUM, da jih izdela za okolje COBISS-Statistika. Prav tako bomo pripravili model 
priporočanja publikacij za otroke in mladino po zgledu modela priporočanja na spletni strani 
MKL. 

7. Študij uporabniške izkušnje v knjižnici 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost in Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo 
Trajanje: 2016-2017 
Cilji : razumevanje dimenzij uporabniške izkušnje pri uporabi storitev v knjižnici ; ustvarjanje 
pozitivne uporabniške izkušnje;_smernice za načrtovanje in vrednotenje uporabniške izkušnje 
v splošnih knjižnicah. 
Ciljna skupina: uporabniki knjižnice 
Sodelovanje/partnerstvo: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
Opis: Pomembno vlogo pri sprejetju in dolgoročni uporabi storitev igra doživljanje oziroma 
uporabniška izkušnja (t.i. user experience), ki se oblikuje na podlagi uporabnikove 
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subjektivne ocene funkcionalnosti in uporabnosti kot tudi privlačnosti, zanimivosti in emocij 
ob uporabi. Projekt s področja študij uporabnikov bo raziskoval dimenzije uporabniške 
izkušnje pri uporabi različnih storitev v knjižnici in oblikoval smernice za načrtovanje in 
vrednotenje uporabniške izkušnje v splošnih knjižnicah. Raziskovalci z oddelka bodo na 
podlagi dosedanjih študij zasnovali metodologijo, pripravili protokol, sodelovali pri izvajanju 
raziskave ter vodili končno analizo rezultatov z vidika dimenzij uporabniške izkušnje. 
Knjižnica bo s svojimi izkušnjami in poznavanjem uporabnikov aktivni partner pri pripravi 
raziskave, sodelovala bo pri izvedbi, analizirala rezultate z vidika posameznih storitev ter 
vodila pripravo smernic za splošne knjižnice. 

8. Katalog znanj in postopkov za delo z uporabniki v MKL 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Učni center MKL 
Trajanje: 2016-2017 
Cilji : bolj učinkovito izobraževanje zaposlenih MKL za izboljšanje ravni znanja; določitev 
postopkov za poenotenje dela z uporabniki v MKL. 
Ciljna skupina: zaposleni v MKL in slovenskih splošnih knjižnicah. 
Sodelovanje/partnerstvo: zunanji ponudnik za izvedbo delavnic 
Opis: Z določitvijo postopkov za enotno delo na izposoji, izdelavo kataloga znanj in 
določitvijo ravni potrebne usposobljenosti za delo z uporabniki bomo določili zahtevana 
znanja in sposobnosti zaposlenih na področju dela z uporabniki. Katalog bo služil kot 
podpora za organizacijo permanentnega izobraževanja zaposlenih, ki v MKL delajo 
neposredno z uporabniki. 

9. Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 
Kot pomembnega v prvem sklopu izpostavlja mo projekt Ljubljana - zelena prestolnica 
Evrope, ki bo povezal različne aktivnosti v celotni mreži MKL (namenjene vsem prebivalcem 
Ljubljane), in ki ga bomo izvajali v sodelovanju z drugimi izvajalci. 

Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, CVžU, Služba za odnose z javnostmi, knjižnice v 
mreži MKL, 
Trajanje: 2015/2016 
Cilji : opozarjanje na naravo in vpliv človeka nanjo; zagotavljanje kvalitetnega prostega časa ; 
povezovanje z mestnimi dogodki. 
Ciljna skupina: člani in obiskovalci MKL, prebivalci Ljubljane 
Sodelovanje/partnerstvo: MOL, zavodi MOL, ČS 
Opis: Naziv Zelena prestolnica Evrope, ki je pobuda Evropske komisije, vsako leto prejme 
mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske 
izboljšave in trajnostni razvoj . Ljubljana je po mnenju strokovne komisije v najkrajšem času 
naredila največ sprememb za trajnostni razvoj mest, zato bomo tudi v MKL ozaveščali 
uporabnike in obiskovalce o pomenu odgovornega vpliva na okolje in spodbujali trajnostni 
razvoj pri vseh naših ciljnih skupinah; od najmlajših do starejših tako, da bomo že 
uveljavljene dogodke, programe in projekte oplemenitili z omenjenimi vsebinami. 

Podroben program je priloga tega programa in njegov sestavni del. 

Projekti za otroke: 

10. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 2016/2017 
V šolskem letu 2015/2016 izvajanje 10. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA 
kviza z naslovom železna doba - zlata doba Slovenije. 
V šolskem letu 2016/2017 pričetek 11 . cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA 
kviza . 
Izvajalec: Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
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Trajanje: oktober 2016 - maj 2017 (11 . cikel) 
Cilji : uvajanje sodobnih oblik učenja in poučevanja, spodbujanje ustvarjalnosti in 
inovativnosti;_spoznavanje kulturne dediščine ; dvig informacijske pismenosti ; spodbujanje 
branja; povečan virtualni in dejanski obisk kulturnih ustanov. 
Ciljna skupina: učenci 2. in 3. triletja devetletke 
Sodelovanje/Partnerstvo: Sekcija za izobraževanje in komunikacijo Skupnosti muzejev 
Slovenije, vse splošne knjižnice v Sloveniji v sodelovanju z osnovnimi šolami , Skupnost 
muzejev Slovenije z muzeji in galerijami 
Opis: Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle. Enajsti cikel z vsemi petimi 
sklopi bo pripravljen in odprt za reševanje v oktobru 2016. Reševanje se zaključi 15. maja 
2017. Kviz je dostopen na več načinov in ga je mogoče reševati v različnih medijih (spletna 
stran: www.megakviz.si) . Posameznisklopobsegavprašalnik(tudivpdfobliki . primerni za 
tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o ... «) in vrsto spodbud za nadaljnje 
raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in video 
gradivom ter vrsto e-povezav. Vsak mesec bo pripravljen tudi mini strip v nadaljevanjih , ki bo 
služil kot motivacija za reševanje. 

11. 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; uporaba lutk in drugih izraznih igrač ; 
medgeneracijsko povezovanje; spodbujanje družinskega branja ; spodbujanje vpisa v 
knjižnico. 
Ciljna skupina: otroci 0-3 let, ki niso vključeni v vzgojno varstvene zavode , njihovi starši , stari 
starši , nosečnice , porodnice, knjižničarji 
Opis: Dejavnosti za otroke do tretjega leta starosti , ki sta se jeseni leta 2014 začeli izvajati v 
dveh naših knjižnicah in temeljita na osnovi izštevank, kratkih zgodbic za lažje razvijanje 
gibalnih in jezikovnih spretnosti ter uporabi lutk, bomo nadaljevali tudi v prihajajočem letu. 
Povečali bomo število knjižno-igralnih kovčkov za kobacajčke in njihove starše, ki smo jih 
poimenovali Moja prva knjižnica, in ponudbo iz območnih knjižnic razširili tudi v krajevne 
knjižnice. Nadaljevali bomo s predavanji za starše z majhnimi otroki in pripravili skrajšan 
pravilnik, ki ga bo otrok prejel ob vpisu v knjižnico (Mali PoPek). 

12. Ciciuhec, beremo z malčki 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: oktober 2015 -maj 2016 
Cilji : ustvarjanje pogojev za razvoj bralnih navad in braine kulture; spodbujanje branja v 
družinskem krogu; 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/partnerstvo: Društvo Braina značka Slovenije - ZMPS, Mestna občina 
Ljubljana, vzgojno varstveni zavodi v Mestni občini Ljubljana in njenih primestnih občinah 
Opis: Projekt bomo izvajali že šesto leto, in kot v preteklem letu bo tudi naprej prilagojen 
otrokovi starosti. Otroci , stari do treh let, bodo predstavili dve knjigi , otroci med tretjim in 
šestim letom pa štiri. Otroke, mlajše od treh let bo po predhodnem dogovoru v vrtcu obiskala 
knjižničarka . Otroci med tretjim in šestim letom starosti bodo obiskali svojo najbližjo knjižnico. 
Ob obisku bodo prejeli slikanico, darilo za skupino. Poudarek bo na izobraževanju izvajalcev 
projekta in ozaveščanju staršev, z zbiranjem žigov na osebnih kartončkih Ciciuhcev, ki jih 
bodo prejeli ob izposoji knjig za otroke, pa bomo spodbujali k rednemu obiskovanju knjižnice. 
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13. Poletavci - poletni bralci 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: junij-september 2016 
Cilji : spodbujanje rednega branja; bogatenje besednega zaklada; spodbujanje rednega 
obiskovanja knjižnic; medgeneracijsko sodelovanje; povezovanje knjižnic regije . 
Ciljna skupina: otroci 7-12 let 
Sodelovanje/partnerstvo: OŠ v Mestni občini Ljubljana in njenih primestnih občinah. knjižnice 
osrednjeslovenske regije, Knjigarna Konzorcij, Narodna galerija Slovenije, Narodni muzej 
Slovenije, Muzej in galerije mesta Ljubljana, sodelujoče knjižnice, donatorji 
Opis: Šesto leto zapored bomo k sodelovanju vabili otroke, ki obiskujejo naše knjižnice in 
ostale knjižnice osrednjeslovenske regije, osnovne šole v Mestni občini Ljubljana in njenih 
primestnih občinah ter učence v šolah dopolnilnega pouka slovenščine v tujih državah. Vsi 
Poletavci bodo na Dnevu za Poletavce in NajPoletavce - zaključni prireditvi prejeli priznanja , 
majice in se uvrstili v žrebanje za privlačne nagrade, ki jih bomo skušali pridobiti pri različnih 
donatorjih. Rdeča nit zaključne prireditve bo podeželje v mestu (Ljubljana, Zelena prestolnica 
Evrope 2016) . 

14. Premična zbirka Igroteke MKL 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad, Knjižnica dr. France Škerl 
Trajanje: 2016-2017 
Cilji : priprava nove premične zbirke MKL; boljša prepoznavnost Igroteke v mreži MKL; 
seznanjanje uporabnikov z Igroteko kot posebno knjižnično zbirko; navajanje na odnos do 
igrač in do igre kot skupinskega/družinskega druženja; povečanje članstva knjižnice. 
Ciljna skupina : otroci , odrasli , družine 
Opis: Za potrebe prireditev MKL na zunanjih površinah uporabljamo posamezne igrače iz 
Igroteke, ki so primerne tudi za zunanjo uporabo. Zbirka teh igrač je premajhna in ni 
sistematično izbrana prav za namene, za katere se uporablja. Premična zbirka Igroteke bo 
namenjena predvsem zunanjim prireditvam MKL in bo vsebovala izbor igrač in iger za vse 
ciljne skupine (vse starostne skupine: 1-5 let, 6-12 let, športni pripomočki, skupinske igre), 
navodila za uporabo, promocijsko stojalo (npr. "Pigvin«) in promocijsko gradivo Igroteke. V 
naslednjem letu bomo pripravili še vsaj eno mobilno zbirko Igroteke za uporabo v knj ižnicah. 

Projekti za mladostnike: 

15. NajPoletavci 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: junij-september 2016 
Cilji : spodbujanje pridobljenih navad branja in obiskovanja knjižnic med mladostniki; 
motiviranje za branje kvalitetnih knjig (tiskanih in elektronskih). 
Ciljna skupina: mladostniki 13-16 let 
Sodelovanje/partnerstvo: OŠ v Mestni občini Ljubljana in njenih primestnih občinah , 
sodelujoče knjižnice pri projektu Poletavci - poletni bralci , Mladinski centri , Knjigarna 
Konzorcij , Muzej in galerija mesta Ljubljana, Narodna galerija Slovenije, Narodni muzej 
Slovenije, RTV SLO, Biblos.si 
Opis: K sodelovanju bodo vabljeni mladi, ki bodo med poletnimi pOČitnicami prebrali tri knjige 
in svoje vtise zabeležili na naši spletni strani. Za spodbujanje branja bomo zopet posegli po 
sodobnih digitalnih orodjih, ki ji mladi uporabljajo v vsakdanjem življenju . Poudarek bo na 
zanimivem, sproščenem pOČitniškem preživljanju prostega časa - branju in beleženju 
počitniških trenutkov. V septembru bomo projekt zaključil i na prireditvi Dan za Poletavce in 
NajPoletavce, kjer bodo sodelujoči prejeli priznanje in majice ter sodelovali v nagradnem 
žrebanju. 

16. Literarni natečaj - kratka zgodba 
Izvajalec: Trubarjeva hiša literature, Knjižnica Bežigrad 
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Trajanje: oktober 2016 - marec 2017 
Cilji : Spodbujanje mladih k branju, kreativnosti in ustvarjanju. 
Ciljna skupina: mladostniki od 15 - 20 
Sodelovanje/partnerstvo: Mladinska knjiga, LUD Literatura, L'mit, Mestna občina Ljubljana, 
Društvo slovenskih založnikov. 
Opis: Namen natečaja je spodbuditi mladostnike k branju literature in kreativnemu pisanju. 
Vsebinsko bo natečaj vezan na literarno obletnico (povezano z literaturo ali 
avtorjem/avtorico) v letu 2016 (150 letnica izdaje knjige Zločin in kazen ter 200 letnica izdaje 
knjige Frankenstein). Od sodelujočih se pričakuje, da bodo njihovi izdelki tematsko povezani 
z literarno obletnico (žanrsko, slogovno, itd. ) in da izdelki še niso bili objavljeni. Vsak avtor 
lahko sodeluje z eno zgodbo, ki ne presega 10.000 znakov brez presledkov. Zgodbe bo 
ocenjevala strokovna komisija. Kriteriji izbora so: kakovost , slog, jezik, inovativnost, 
skladnost vsebine z razpisano temo, povezanost začetka, razpleta in konca zgodbe, izvirnost 
in nivo izraznosti. Predvidene knjižne nagrade prispevajo partnerji - založbe in MKL, THL bo 
zmagovalno zgodbo objavila na spletni strani. 

17. Robinzonijada v informacijski džungli na spletu 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc in Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: vse leto, novembra 2016 zaključna prireditev 
Cilji : mladostniki, obiskovalci spletne strani MKL, znajo pridobiti izobraževalne vsebine s 
pomočjo sodobne informacijske tehnologije ; mladostniki znajo uporabljati spletni katalog 
COBISS/OPAC in z njegovo pomočjo pOiskati knjižnično gradivo; mladostniki so seznanjeni z 
nekaterimi storitvami spletnega kataloga; mladostniki prepoznajo uporabnost spletne strani 
MKL; mladostniki so seznanjeni z elektronskimi viri , dostopnimi na spletni strani MKL; 
mladostnik postane izobražen uporabnik informacijsko-komunikacijske tehnologije kot 
samostojni uporabnik knjižnice in njenih storitev ter radoveden in kritičen iskalec informacij; 
mladostnik doživi knjižnico kot kulturno-umetniški prostor. 
Ciljna skupina: osnovnošolci v drugi in tretji triadi (od 9. do 15. leta) 
Sodelovanje: s Slon in Sadež 
Opis: Projekt je izvajala Knjižnica Prežihov Voranc od leta 2000. Reševalci se na podlagi 
nalog seznanjajo s knjižnično zalogo in postavitvijo gradiva, učijo se brskati po elektronskem 
knjižničnem katalogu ter kritično vrednotiti informacije, pridobljene s spleta. Leta 2012 smo 
začeli s prenovitvijo projekta. Reševanje poteka izključno preko spletne strani MKL in je 
skupen za celotno MKL. Reševalci spoznavajo baze, dostopne preko spletne strani MKL, ter 
nekatere druge referenčne elektronske vire. Kviz se bo leta 2016 zaključil z zaključno 
prireditvijo 18. novembra, pred dnevom splošnih knjižnic, ko bodo izžrebanci prejeli nagrade. 

18. Svet mladih 
Izvajalec: Knjižnica Jožeta Mazovca in krajevne knjižnice v njeni mreži 
Trajanje: januar - december 2016 
Cilji : večji obisk knjižnic s strani mladostnikov; prepoznavnost knjižnic kot prostora druženja 
in priložnosti za lastno aktivnost. 
Ciljna skupina: mladostniki v starosti 15 - 20 let 
Sodelovanje: srednje šole, mladinska društva, četrtni mladinski centri, Borza dela , Zavod 
Janeza Smrekarja 
Opis:V knjižnicah opažamo upad obiska mladih v obdobju, ki zajema obiskovanje srednje 
šole in prva leta na fakulteti ; izposoja gradiva je vezana predvsem na obvezno čtivo in 
pripravo referatov, pa tudi slednjo izpodriva uporaba elektronskih baz podatkov. S projektom 
želimo narediti prve korake k spremembi pogleda na knjižnico kot zgolj izposojevališče . 
Ponudbo dogodkov bomo poskusili oblikovati po meri vsakdana sedanje mladine: v Knjižnici 
Fužine bomo organizirali delavnice o pozitivni samopodobi ter delavnice stilskega 
svetovanja; Zavod Janeza Smrekarja bo preko svojega projekta Skala v naših prostorih nudil 
učno pomoč starejšim osnovnošolcem; v sodelovanju z Borzo dela bomo pripravili delavnice 
za učence zadnjih letnikov srednjih šol ter študente na temo, kako najučinkoviteje poiskati 
zaposlitev ali počitniško delo preko študentskega servisa ali kako energijo usmeriti v 
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prostovoljsko delo; v Knjižnici Polje bodo mladi lahko brezplačno nadgrajevali znanje 
nemškega jezika; Knjižnica Jarše se bo posvečala mladostnikom s posebnimi potrebami v 
Zavodu Janeza Levca preko projekta Življenje je zgodba; Knjižnica Zalog se bo povezovala s 
Četrtnim mladinskim centrom Zalog pri promociji dogodkov, v novi knjižnici pa za mlade 
načrtujemo poseben kotiček za druženje. V letu, v katerem bo potekalo evropsko nogometno 
prvenstvo ter olimpijske igre, bomo zajeli tudi te dogodke, saj posebej zanimajo prav mlajšo 
generacijo. Ob načrtovanju umetniških razstav in delavnic v naših knjižnicah se bomo obrnili 
na šole in organizacije za mladino z vabilom, da se posamezniki ali skupine predstavijo v 
knjižnici kot ustvarjalci ali kot izvajalci. S potrdilom knjižnice bodo pridobili reference in 
promocijo za svoje prihodnje delovanje, vsekakor pa tudi koristno osebno izkušnjo. 

19. Mind the Gap - building bridges to a free world 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Trubarjeva hiša literature 
Trajanje: 2016-2018 
Cilii :spodbuditi mlade k sodelovanju ; vzpostavitev kulturnih, literarnih in družabnih projektov 
in dejavnosti ; povečati obisk mladih v knjižnici. 
Ciljna skupina: mladostniki 
Sodelovanje/partnerstvo: mednarodni projekt v sodelovanju s PEN Katalonija in pridruženimi 
partnerji iz Velike Britanije in Švedske 
Opis: V času trajanja projekta bo MKL pripravila mednarodno strokovno posvetovanje za in o 
mladih (maj 2018) ter skupaj z Trubarjevo hišo literature in knjižnicami ter s participacijo 
mladih ustvarila niz dogodkov in dejavnosti, ki bodo po meri in okusu mladih (projekt je bil 
prijavljen v program Creative Europe oktobra 2015). 

Projekti za družine: 

20. Ekoteden v Knjižnici Šentvid 
Izvajalec: Knjižnica Šentvid 
Trajanje: januar-maj 2015 in oktober-december 2015 
Cilji : promocija knjižnice v ČS Šentvid in v Ljubljani in širše; pridobitev novih članov ; 
navezava stikov s eS Šentvid in drugimi deležniki v lokalni skupnosti in širše na ravni MOL. 
Ciljna skupina: družine, prebivalci Šentvida in Ljubljane 
Sodelovanje: ČS Šentvid, osnovne šole, gimnaziji v Šentvidu in bližnje enote vrtcev 
Opis: Knjižnico želimo predstaviti širšemu krogu potencialnih uporabnikov in jim približati 
knjižnične storitve, ki jih nudimo. Hkrati želimo navezati stik s predstavniki četrtne skupnosti , 
saj se žel imo še bolj aktivno vključiti v delovanje lokalne skupnosti in sodelovati pri raznih 
prireditvah v naselju ter nadgraditi sodelovanje z vrtci, osnovnimi šolami , z gimnazijama, z 
društvi in organizacijami itd. Zelimo pa ponuditi ekološke vsebine drugim knjižnicam v mreži, 
oz. tudi knjižnicam v regiji. Sodelovali bomo z nevladnimi organizacijami, zavodi v MOL, 
gospodarstveniki in podjetniki. Ekoteden bo vsak tretji teden v mesecu Uanuar - maj in 
oktober - december). Vekotednu bomo pripravili : ob torkih ekoprireditev (ekopredavanje, 
ekodelavnico, okrogla miza za odrasle oz. za mladostnike); ob sredah ekodelavnico za 
otroke oz. za mladostnike; ob četrtkih ekopravljico v sklopu pravljičnih uric. Pripravljena je 
tudi celostna podoba (plakat in predstavitev projekta in zloženka z vsakokratnim 
programom). Ekoteden v Knjižnici Šentvid se s svojimi aktivnostmi vključuje v projekt 
Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope. 

21. Pravice živali 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki , kinološki kotiček v Knjižnici Šiška 
Trajanje: 2016 
Cilji : osveščanje pomembnosti sožitja in pozitivnega odnosa do živali. 
Ciljna skupina: družine, odrasli , mladi , otroci 
Sodelovanje/partnerstvo: Fakulteta za biologijo, Kinološka zveza Slovenije, Društvo proti 
mučenju živali , Zavetišča za živali , Veterinarska uprava RS 
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Opis: V sodelovanju z različnimi ustanovami bomo v obliki ciklusa dogodkov skušali širiti 
ozaveščenost in opozarjati na pomembnost pozitivnega in humanega odnosa do živali (tako 
živali v naravnem okolju kot tudi hišnih ljubljenčkov) . Pozitiven odnos do živali , kultiviranost in 
urejenost institucionalne zaščite ter tovrstne zakonodaje je dober pokazatelj splošne kulturne 
ravni posameznega družbenega okolja. V želji po osveščanju vseh starostnih skupin naših 
uporabnikov bomo pripravili zanimiva strokovna predavanja, filmske projekcije, pogovorne 
večere , izobraževanja, okroglo mizo, otroške delavnice, razstave, itd. 

22. Knjižnica na vodi 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za odnose z javnostmi, vodje OE 
Trajanje: 2016 
Cilji : promocija knjižnične dejavnosti in branja ; preživljanje kvalitetnega prostega časa . 
Ciljna skupina: družine, odrasli , mladi , otroci , prebivalci Ljubljane 
Sodelovanje/partnerstvo: MOL, Zavod Šport 
Opis: Knjižnica se bo v poletnih mesecih (v času poletne odprtosti knjižnic MKL) selila na 
kopališči Kolezija in RIC Sava. V prvi fazi bomo obiskovalcem nudili možnost branja na 
kopališčih s podarjenimi knjigami in revijami. V ta namen bomo na obe mesti postavili mini 
knjižnico, kjer bi obiskovalci samostojno ali ob pomoči knjižničarja uporabljali gradivo. Enkrat 
ali dvakrat tedensko bo prisoten tudi knjižničar ali prostovoljec, ki bo nudili informacije o 
knjižnici , bral zgodbe otrokom, pripravljal nagradne igre za obiskovalce. Možnost uporabe 
promocijskega kolesa MKL. Če bo prva faza uspešna, bomo v drugi fazi uvedli možnost 
vpisa in izposoje gradiva, prav tako bomo dejavnost morda razširili na druga ljubljanska 
kopališča in poletne lokacije (Ježica, Atlantis , Špica, Stara Ljubljana). 

23. Knjižnica na vrtu 
Izvajalec: Knjižnica GlinŠkova ploščad 
Trajanje: junij - september 2016 
Cilji: aktivirati uporabo vrta knjižnice; povabiti k uporabi knjižnice mimoidoče stanovalce 
naselja ; v toplih mesecih mladim ponuditi mesto za druženje. 
Ciljna skupina: družine, vse starostne skupine, prebivalci lokalne skupnosti 
Sodelovanje/Partnerstvo: v sklopu projekta Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 
Opis: Knjižnica Glinškova ploščad ima svoj vrt, ki ga za knjižnične namene trenutno ne 
uporabljamo. V letu, ko bo Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope, bomo vrt v poletnih 
mesecih spremenili v čitalnico za odrasle in igralnico za otroke. Za redno uporabo je vrt 
potreben temeljite ureditve, za namen projekta pa bomo kupili le primerno opremo. 

24. Popoldan s knjižnico 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad in krajevne knjižnice v njeni mreži 
Trajanje: štirje enodnevni promocijski dogodki v krajevnih knjižnicah (Knjižnica Črnuče , 
Knjižnica dr. France Škerl , Knjižnica Savsko naselje, Knjižnica Glinškova ploščad) v letu 
2016 
Cilji : promocija krajevnih knjižnic in MKL, projektov in dejavnosti; navezava novih stikov in 
vzdrževanje rednih v lokalnem okolju; povečanje članstva knjižnice; predstavitev knjižnic 
zunaj prostorov, npr. na bližnjih zelenicah . 
Ciljna skupina: družine, odrasli , starejši , prebivalci lokalne skupnosti 
Sodelovanje/Partnerstvo:ČS Črnuče, ČMC Črnuče , festival Črnuški september, ČMC Mladi 
zmaji , ZOOPI, naselje Kamen , lokalni vrtci , osnovne šole, društva 
Opis: Popoldan s knjižnico se bo odvijal najpogosteje na zunanjih površinah v bližini knjižnice 
z namenom naše sosede spomniti in opozoriti na knjižnično dejavnost. Z izbranim 
programom bomo potencialnim uporabnikom predstavili naše redno delo (dejavnosti , ki se 
odvijajo čez leto v programu knjižnice) ter rednim obiskovalcem knjižnice ponudili dodatno 
prireditev. Izvedba Popoldneva s knjižnico se bo prilagajala posebnostim lokalne knjižnice 
(Knjižnica dr. France Škerl : igroteka in »world play day«, Knjižnica Črnuče : lokalni festival , 
Knjižnica Savsko naselje bo razvijala koncept knjižnice z dnevom za družine, Knjižnica 
GlinŠkova ploščad bo prireditev obogatila z redno razstavo ilustraCij) . V Popoldan s knjižnico 
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bomo vključili več lokalnih društev in inštitucij, s katerimi tako poiščemo nove možnosti 
sodelovanja čez leto in vzajemno oglaševanje naše dejavnosti. 

25, FILMOBUS: »Moje zeleno mesto« 
Izvajalec: Potujoča knjižnica in zunanji izvajalci 
Trajanje: 24.-25.08.2015 od 16.30-19.30 
Cilji : promocija branja in mreže knjižnic MKL povsod mestu: pridobivanje novih, najmlajših 
uporabnikov. 
Ciljna skupina : družine, predšolski otroci , osnovnošolci nižjih razredov 
Sodelovanje/Partnerstvo: predvideno sodelovanje z Mestnim muzejem Ljubljana in drugimi 
partnerji 
Opis: Leto 2016 je v znamenju Ljubljane-zelene prestolnice, zato bomo v okviru Filmobusa v 
zgodnjem popoldanskem delu pripravili delavnice na temo poznavanja rastlin in živali v 
mestu . Na voljo bo tematska literatura in branje knjig v senci dreves. Pozno popoldne si 
bomo ogledali poljudnoznanstveni film namenjen otrokom in staršem. 

Projekti za odrasle: 

26. Mesto bere ... severnoameriške romane 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Delovna skupina Mesto bere, zaposleni MKL 
Trajanje: 2015-2016 
Cilji : promocija branja: razvoj bral ne kulture: izposoja kakovostnejšega gradiva: potencialno 
povečana privlačnost knjižnice, vpis in obisk. 
Ciljna skupina: člani MKL 16+ 
Sodelovanje/partnerstvo: Mladinska knjiga , Konzorcij in druge založbe, FF in drugi 
Opis: V ospredje programa Mesto bere - bralnega projekta za spodbujanje branja v Mestni 
knjižnici Ljubljana - v sezoni 2015-2016 postavljamo sodobne romane severa ameriške 
celine. Promocijo kulture branja skozi literarno ustvarjanje, pisanje in strokovne refleksije v 
letos že peti sezoni knjižnega projekta osredotočamo na zgodbe Severne Amerike. Iz nabora 
severnoameriške literature smo izbrali 60 knjižnih naslovov sodobnih avtorjev Združenih 
držav in Kanade, nastalih po letu 1950. Izbor vsebinsko pokriva literature različnih 

geografskih področij , raznolike pisave in teme, zajema zelo intimne zgodbe posameznikov in 
družbeno prelomne dogodke, ki so zaznamovali severnoameriški prostor in se zapisali v 
spomin obeh narodov skozi literaturo. Namen našega bralnega projekta je aktivno 
sooblikovanje stanja na področju braine 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 severnoameriških 
romanih . 

27. Pomlad s knjigo 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice v mreži MKL 
Trajanje : marec - april 2016 
Cilji : promocija knjige in braine kulture: promocija gradiva MKL. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje/partnerstvo: Založba Sanje, Knjižne založbe, MOL, FF, FDV, NUK 
Opis: V obdobju od druge polovice marca do konca aprila , ko se zvrstijo najpomembnejši 
mednarodni literarni dnevi : Slovenski dnevi knjige, Svetovni dan poezije, Mednarodni dan 
knjig za otroke oz. Svetovni dan mladinske književnosti , Svetovni dan knjige, Noč knjige se 
bomo predstavili z okrepljenim in enotnim literarnim programom. V želji po širjenju braine 
kulture se bomo posvetili promociji leposlovja , poezije, mladinske književnosti in drugim 
raznovrstnim dogodkom, ki prispevajo k promociji braine kulture. Pripravili bomo srečanja z 
literarnimi ustvarjalci , pogovorne večere , literarne dogodke, braina srečanja , gledališke 
predstave, knjižne razstave, literarne dogodke za otroke, braine dogodke na prostem (pred 
THL na Stritarjevi ulici , v Parku slovenske reformacije) . Posebna pozornost pri organizaciji 
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dogodkov bo namenjena tudi otrokom in mladini, saj je to razvojno obdobje ključno za razvoj 
braine kulture vsakega posameznika , 

28. Svet med nami I World among us 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2016 
Cilji : celovita kulturna predstavitev držav; kulturno sodelovanje; preseganje predsodkov; 
spoznavanje drugačnih kulturnih prostorov, 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje/partnerstvo: Veleposlaništvo republike Francije, FF in FDV v Ljubljani , MZZ 
Slovenije, različna društva 
Opis: V projektu Svet med nami I World among us, vsako leto pripravimo teden dogodkov 
posvečenih kulturi ene izmed držav, V zadnjih 5 letih so bile predstavljene Grčija, Japonska, 
Španija, Indija in Kitajska, V letu 2016 bomo predstavili Francijo kot deželo izredno bogate 
zgodovinske in kulturne dediščine, ki je bila skozi zgodovino izrednega pomena za razvoj 
evropske kulture in njene identitete, Pri organizaciji dogodkov in kulturni predstavitvi 
posameznih držav sodelujemo z veleposlaništvi teh držav, številnimi izobraževalnimi in 
kulturnimi ustanovami RS, kulturnimi društvi in tudi posameznimi tujci , 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 promociji literature, Predstavitveni 
dogodki se bodo odvijali v celotni mreži knjižnic MKL. 

29. »Orive in« knjižnica Knjižnice Prežihov Voranc 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc, Služba za območnost in razvoj, Kadrovska služba 
MKL, Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2016-2017 (1 , faza - načrtovanje) 

Cilji : povečati dostopnost knjižničnih storitev; približati knjižnico generaciji uslužbencev, starih 
od 40 do 60 let; povečati prepoznavnost knjižnice, 
Ciljna skupina: odrasli 
Opis: Knjižnica Prežihov Voranc je umeščena v gosto naseljeno območje prebivalcev, ki jim 
je dostopna brez uporabe prevoznih sredstev, S svojo lego ob glavni prometni žili , ki vodi iz 
centra Ljubljane in obratno, pa privablja tudi veliko tranzitnih prebivalcev južnega dela 
ljubljanskega predmestja, vedno več pa je tudi uporabnikov, ki se zaradi enotne izkaznice 
pripeljejo samo po eno gradivo, sicer pa so redni obiskovalci druge knjižnice, V zadnjih letih 
se srečujemo z velikim pomanjkanjem parkirnih mest, zato želimo uporabnikom omogočiti 
enostavno vračanje in izposojanje gradiva, ki bi ga lahko opravili iz svojih avtomobilov, V prvi 
fazi projekta bomo iskali lokacijske informacije o možnostih posegov v prostor okoli Knjižnice 
Prežihov Voranc in pripravili osnutek storitve z oceno stroškov, 

30. LinkiNJob: job-hunting with the help of librarians http://www,linkinjob,eu 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Center za vseživljenjsko učenje MKL 
Trajanje: 2014-2016 
Cilji : oblikovanje E-priročnika z izobraževalnimi vsebinami za brezposelne in modula 
izobraževanja za knjižničarje, ki bodo delali z brezposelnimi; vzpostavitev partnerstva kot 
načina za dosego inovativnih rezultatov, 
Ciljna skupina: brezposelni , knjižničarji , ki bodo delali z brezposelnimi 
Partnerstvo: sedem splošnih knjižnic iz sedmih evropskih držav, nacionalna agencija 
Cmepius 
Opis: MKL je kot koordinator uspešno prijavila dvoletni projekt LinkiNJob: job-hunting with 
the help of librarians v program Erasmus+, KA2: strateška partnerstva, V projektu sodeluje 
še šest partnerjev (pet splošnih knjižnic in ena izobraževalna ustanova): Regionalna narodna 
biblioteka "Petko Rachev Slaveikov", Veliko Tarnovo (Bolgarija), Monaghan County Library 
Service , Clones (Irska), Biblioteca Jude\eana "George Bari\iu", Bra~ov (Romunija), 
Volkshochschule Linz, Linz (Avstrija), Vantaan Kaupunki , Vantaa (Finska) in Kauno 
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Apskrities viesoji Biblioteka, Kaunas (Litva). V letu 2016 projekt vstopa v zaključno leto (do 
31 .08.2016): partnerji bomo izvedli 28 izobraževanj za ciljno skupino brezposelnih in kot 
intelektualni rezultat projekta pripravili E-priročnik s petimi poglavji, ki bo preveden v vse 
nacionalne jezike projektnih partnerjev. Partnerji bodo širši strokovni javnosti (knjižnice, 
izobraževanje odraslih) predstavili rezultate projekta na valorizacijskih srečanjih . 

31. Razvoj Ljubljane 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost , Slovanska knjižnica 
Trajanje: januar-december 2016 
Cilji : izbor gradiva iz že obstoječega širšega nabora; objava gradiv v obliki digitalnih zbirk na 
portalu KAMRA ter v obliki virtualnih razstav na spletni strani MKL; predstavitev poteka 
razvoja posameznih ljubljanskih območij . 

Ciljna skupina: prebivalci lokalnih skupnosti, širša javnost 
Sodelovanje/partnerstvo: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 
Muzej novejše zgodovine Slovenije 
Opis: pripravili bomo cikel digitalnih zbirk, v okviru katerega bomo raziskovali potek razvoja 
posameznih ljubljanskih območij . Pri tem bomo uporabili gradivo iz obsežnega fonda 
Slovanske knjižnice. Za pomoč pri pridobivanju slikovnega gradiva se bomo obrnili na 
ustrezne javne zavode (ZAL, muzeji). Zbrano gradivo bomo objavili v obliki digitalnih zbirk na 
portalu KAMRA ter v obliki virtualnih razstav na spletni strani MKL. 

32. Znameniti ljubljanski župani 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Slovanska knjižnica 
Trajanje: januar-december 2016 
Cilji : nadaljevanje priprave digitalnih zbirk o izbranih znamenitih ljubljanskih županih; izbor 
ustreznih vsebin iz fonda Slovanske knjižnice; objava digitalnih zbirk na portalu Kamra ter 
gradiva za zbirke v obliki virtualne razstave na spletni strani MKL. 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane, širša javnost 
Sodelovanje/partnerstvo: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane 
Opis: v letu 2015 smo pričeli izvajati projekt, v okviru katerega pripravljamo sklop digitalnih 
zbirk o izbranih ljubljanskih županih. V nasprotju z načrtovano objavo ene tovrstne zbirke na 
leto, je v prvem letu projekta nastalo več zbirk o županih. Tudi v letu 2016 načrtujemo objavo 
več digitalnih zbirk na to temo. Ljubljana je pravico do volitve župana dobila leta 1504. Izmed 
vseh dosedanjih županov bomo izbrali nekaj najpomembnejših in jih predstavili v digitalnih 
zbirkah na porta lu Kamra. Gradivo za zbirke bomo pridobili iz obsežnega fonda Slovanske 
knjižnice, del slikovnega gradiva pa s strani ustreznih javnih zavodov (ZAL, Mestni muzej 
Ljubljana itd.). Gradivo bomo v obliki virtualne razstave objavili tudi na spletni strani MKL. 

33. Digitalizacija gradiva »Korpus opernih libretov« 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost , Slovanska knjižnica 
Trajanje: februar 2016 - december 2016 
Cilji : dopolniti zbirko vsebin, ki se navezujejo na zgodovino ljubljanske kulturne krajine in 
domoznanstva v digitalni obliki; dopolnjevanje zbirk, ki so nastale v ciklu razstav Ljubljana 
med nostalgijo in sanjami v organizaciji Slovanske knjižnice. 
Ciljna skupina: uporabniki knjižnic osrednjeslovenskega območja , prebivalci občin osrednje 
Slovenije, uporabniki portala Kamra in dLib, strokovna javnost 
Sodelovanje/partnerstvo: Narodna in univerzitetna knjižnica pri pripravi tehnične 

dokumentacije 
Opis: Libreti so del zbirke redkih knjig Slovanske knjižnice, večinoma predstavljajo edini 
dostopen izvod v Sloveniji. Vsi razen enega so bili izdani v Ljubljani , večinoma v italijanščini 
in nemščini, verjetno za potrebe repertoarjev takratnih ljubljanskih gledališč oz. opernih 
predstav in s tem predstavljajo redek in dragocen vpogled v umetniško dejavnost Ljubljane 
koncem 18. in v prvi polovici 19. stol. Po teh delih vlada precejšnje povpraševanje strokovne 
javnosti, zato je digitalizacija smiselna. 
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Projekti za starejše: 

34. Ljudje v tretjem in četrtem življenjskem obdobju kot uporabniki in sooblikovalci 
storitev v knjižnici (smernice) 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnos! 
Trajanje: 2015-2016 
Cilji : oblikovanje smernic za pripravo storitev za starejše v splošni knjižnici 
Ciljna skupina : ljudje v tretjem in četrtem življenjskem obdobju, knjižničarji MKL in drugih 
slovenskih knjižnic 
Sodelovanje: fokusna skupina starejših, Univerza za tretje življenjsko obdobje, dnevni centri 
Opis: v letu 2015 sta bila opravljena analiza ciljne skupine in pregled osnovne strokovne 
literature s področja aktivnega staranja in storitev za to generacijo v tujih splošnih knjižnicah. 
Za leto 2016 načrtujemo končni dokument, ki bo vključeval devet temeljnih vsebin, ki so 
pomembne za oblikovanje storitev za starejše v MKL: Delo in kariera ; Načrtovanje financ; 
Zdravje in dobro počutje; Uporaba sodobne tehnologije ; Informacije in stiki v lokalni 
skupnosti ; Kreativnost ; Vseživljenjsko učenje ; Medgeneracijski programi ; Oblikovanje 
fizičnega prostora za starejše. 

35. Odkrivajmo Slovenijo 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice MKL 
Trajanje: 2016 
Cilji : aktivno preživljanje prostega časa starejših ; spoznavanje slovenske kulturne in naravne 
dediščine . 
Ciljna skupina: uporabniki v tretjem in četrtem življenjskem obdobju 
Sodelovanje: Zavod RS za varstvo narave, Andragoški center Slovenije, Zavod RS za 
varstvo kulturne dediščine , Turistična zveza Slovenije, Turistična društva, Planinska zveza 
Slovenije, revija Gea, Univerza za tretjo življenjsko obdobje, Mestni muzej, itd 
Opis: S ciklusom dogodkov iz projekta Odkrivaj mo Slovenijo 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 . 

Drugi projekti : 

36. Projekt ICORN 
Izvajalec: MKL 
Trajanje: 2015 
Cilji : Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka sodelovanja spreganjanim pisateljem, ki trenutno 
živi v Ljubljani kot enem od zatočišč ICORN, in sicer skupaj s partnerjema (MOL in Slovenski 
PEN) skrbi za : 

prihod pisatelja v Ljubljano, 
osnovno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja pisatelja v Ljubljani , 
štipendijo pisatelju za čas bivanja v Ljubljani , 
udejstvovanje v javnem in kulturnem življenju Ljubljane. 

Ciljne skupine: uporabniki MKL 
Sodelovanje: Oddelek za kulturo MOL in slovenski PEN 
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. 
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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 2016, 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 2016 
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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. 
Sodelovanje z drugimi zavodi , društvi in posamezniki na področju MOL pri skupnem 
projektu Ljubljana - zelena prestolnica Evrope. 
Nove oblike promocije knjižnice, ki presegajo fizični prostor knjižnice in se bodo odvijale 
na lokacijah, kjer se v prostem času zadržujejo prebivalci Ljubljane (Knjižnica na vodi). 
Načrtno pridobivanje partnerjev na osnovi smernic za 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. 
Povečanje vidnosti in prepoznavnosti MKL z organizacijo tretjega mednarodnega 
strokovnega posvetovanja Knjižnica, srce mesta. 
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. 
Poudarjena elektronska promocija prek prenovljene spletne strani (dostopnost na 
mobilnih napravah) 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 uporabnikovo prireditvah, novostih; večji obisk in boljše 
poznavanje storitev knjižnice; določitev ključnih ciljnih skupin za obveščanje . 

Kazalniki uspešnosti 
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj (2014: 72.677) 
Število sledilcev na družabnih omrežjih (2014: 5.003) 
Število skupnih projektov s kulturnimi , vzgojno-izobraževaln imi in socialnimi ustanovami 
(2014: 81) 
Število posebnih marketinških akcij (2014: 9) 

8.1 Sodelovanje 

Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
Sodelovanje z ustanoviteljico, Mestno občino Ljubljana, županom, oddelkom za kulturo 
ter drugimi oddelki in službami mestne uprave. 
Sodelovanje s četrtnimi skupnostmi MOL pri uveljavljanju skupnih interesov knjižnice in 
njenih uporabnikov v posameznih okoljih (različne organizirane pobude lokalnih 
prebivalcev). 
Sodelovanje z župani drugih občin , v katerih MKL izvaja dejavnost, vodji občinskih uprav, 
sodelovanje v lokalnih občinskih glasilih, angažiranost v kulturnem življenju kraja. 
Sodelovanje z osmimi knjižnicami osrednjeslovenske regije pri izvajanju nalog 
območnosti. 

Sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjižnico in IZUM-om. 
Sodelovanje z Ministrstvom 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 Braino 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. 
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, četrtni mladinski centri , 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 , 
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različne nevladne organizacije, popotniški klubi , jezikovne šole, turistična društva, 
študijski krožki, festivali . 
Sodelovanje z javnimi zavodi in javnimi podjetji v Ljubljani : Kinodvor, Muzeji in galerije 
Ljubljana, LPP in drugimi. 
Sodelovanje z nacionalnimi javnimi zavodi : Narodni muzej , Narodna galerija, 
Prirodoslovni muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Arhiv RS, Cankarjev dom, 
Zavod En Knap. 
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 v različnih strokovnih komisijah in žirijah (nagrada Večernica , Cankarjevo 
tekmovanje, Evropa v šoli) . 
Sodelovanje z lokalnimi in nacionalnimi mediji. 
Sodelovanje s posamezniki , ki podpirajo knjižnično dejavnost. 

Mednarodno sodelovanje 
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Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami (Luisenbad, Berlin; 
Knjižnica II etait une fois , Luksemburg - knjižnica organizira kotičke za otroke do 12. leta 
starosti v 19 jezikih, od leta 2015 tudi v slovenskem jeziku). 
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 šestimi partnerji v evropskem projektu LinkiNJob (program Erasmus+, 
KA2: strateška partnerstva): Regionalna narodna biblioteka "Petko Rachev Slaveikov", 
Veliko Tarnovo (Bolgarija) , Monaghan County Library Service, Clones (Irska), Biblioteca 
Judeteana "George Baritiu", Bra~;ov (Romunija) , Volkshochschule Linz, Linz (Avstrija) , 
Vantaan Kaupunki, Vantaa (Finska), Kauno Apskrities viesoji Biblioteka, Kaunas (Litva). 
MKL ima v projektu vlogo koordinatorja . 
Sodelovanje s tremi partnerji pri prijavi projekta Mind the Gap - building bridges to a free 
world (program Creative Europe): Španija, Velika Britanija in Švedska. 
Sodelovanje z IBBY (sekretariat v Baslu). 
Nadaljevanje sodelovanja v mednarodnem projektu IFLA - IBBY, z naslovom World 
through the Picture Books. 
Sodelovanje s Slovensko sekcijo IBBY pri promociji slovenske mladinske književnosti v 
mednarodni prostor (kandidature za ALMO in Andersenovo nagrado). 
Sodelovanje s posameznimi nacionalnimi sekcijami (Hrvatski centar za dječju knjigu) in 
sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba. 
Strokovno sodelovanje z Mednarodno mladinsko knjižico v Munchnu. 
Sodelovanje z BNF Centre national de la literature pour la jeunesse La Joie par les livres, 
Clamart. 
Sodelovanje z društvom Ruslo, Forumom slovanskih kultur in Ruskim centrom znanosti 
in kulture v Ljubljani. 



8.2 Promocija knjižnice 

V letu 2016 želimo prispevati k dvigu zavesti o pomembnosti skrbi za okolje. tako med 
uporabniki kot zaposlenimi , ter razvijati partnerstvo z drugimi javnimi zavodi v Ljubljani. 

Veliko pozornosti bomo namenili trajnostno naravnanim dogodkom in prireditvam v okviru 
Ljubljane - Zelene prestolnice Evrope 2016 ter skušali poskrbeti za čim bolj zeleno in urejeno 
okolico knjižnic (z zasaditvijo rastlin) . Pri organizaciji , izvedbi in promociji dogodkov bomo 
upoštevali načela trajnostnega razvoja . 

Načrtno se bomo usmerili v 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 stike z novinarji v različnih medijih, pozornost pa bomo namenili tudi načrtnemu 
oglaševanju v mestu, tudi s promocijskim kolesom ter aktivni promociji storitev, namenjenim 
socialno ogroženimi skupinami (RK, Karitas, Centri za socialno delo, Kralj i ulice itd). 

V letu 2016 bomo več pozornosti namenili prepoznavnosti knjižnic v mestu z ureditvijo 
cestnih oznak za slabše vidne knjižnice (v skupni organizaciji javnih zavodov in MOL) ter s 
promocijskimi materiali razvijali prepoznavnost slogana knjižnice Povsod v mestu. 

Zunanja promocija: Sodelovali in predstavljali bomo svoje dejavnosti na Kulturnem bazarju , 
Noč i knjige, Slovenskem knjižnem sejmu, Vrnimo ljudem knjigo, Študentski areni , Festivalu 
Bobri ter Festivalu za tretje življenjsko obdobje. 

Izdelava informacijskih gradiv: Napovednik prireditev in izobraževanj, priložnostne zloženke 
ob posebnih dogodkih in projektih , braini priporočiini seznami, obvestila za uporabnike, 
plakati , letno porOČilo , ipd. 

Izdelava promocijskih materialov: majice, bombažne torbe, priponke, baloni , kazalke, 
skodelice, mape, ipd . 

Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2016, 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 pri ZBOS 
- članica Strokovnega sveta MKL 

Tanja Curhalek 
- članica Izvršnega odbora OBL 
- delegatka na občnih zborih OBL 

Marisa Čebular 
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- članica področne delovne skupine za film in avdiovizualno kulturo Zavoda RS za šolstvo 

Marija Čeh 
- članica Sveta delavcev MKL 

Anja Frkovic Tršan 
- članica nacionalne komisije za izbor prispevkov mednarodnega natečaja Moja lokalna 

kulturna dediščina v organizaciji projekta LoCloud 

Jelka Gazvoda 
- predsednica strokovnega sveta Osrednje knjižnice Celje 
- predsednica Nadzornega odbora portala KAM RA 
- članica sveta Javne agencije za knjigo RS 

Vanja Grabner 
- članica Strokovnega sveta MKL 
- članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 

Aleš Klemen 
- predsednik Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo 
- član Strokovnega sveta Mestne knjižnice Kranj 
- član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
- član Uredniškega odbora revije Knjižnica 
- član Komisije za digitalno knjižnico pri ZBDS 

Darja Lavrenčič Vrabec 
- članica Delovne skupine za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj braine 

pismenosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
- sodelavka JAK v delovni skupini za nacionalni projekt Rastem s knjigo za OŠ in SŠ 
- članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 

Mateja Ločniškar Fidler 
- članica Komisije za katalogizacijo pri NUK 
- članica Uredniškega odbora revije Šolska knjižnica 
- članica Skupine splošnih knjižnic za COBISS v okviru Združenja splošnih knjižnic 

Polona Maček 
- članica Sveta delavcev MKL 

Ida Mlakar 
- članica uredništva revije Ciciban in Cicido 
- članica žirije natečaja Evropa v šoli 

Matjaž Mohar 
- član Sveta delavcev MKL 

Marjana Moškrič : 
- članica Društva slovenskih pisateljev 

Tone Obad ič 
- član žirije za nagrado večernica, predstavnik ZBDS in Slovenske sekcije IBBY 

Lili Ozim 
- članica žirije natečaja Evropa v šoli 
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Kristina Picco 
- članica strokovne komisije za knjigo in literarni festival (MOL) 
- koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL 
- članica ua Društva Braina značka Slovenije - ZPMS 
- članica žirije za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 

Simona Prednik Plantev: 
- članica Sveta delavcev MKL 

Jagoš Repanovič 
- član Sveta delavcev MKL 

Simona Resman 
- članica Delovne skupine za pripravo koncepta kompetenčnih centrov pri NUK 
- članica Izvršnega odbora OBL 

Veronika Rijavec 
- članica komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete 
- članica Nadzornega sveta OBL 
- članica delovne skupine MOL za pripravo prijave za kandidaturo Ljubljane za naziv 

UNESCO mesto literature 

Marijan Špoljar 
- član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
- član uredniškega sveta revije Knjižnica 
- član ožje OS splošnih knjižnic za Cobiss 

Slavica Vinčec 
- članica 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, pomocnlca 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 

m,gJ~~ 
Direktoric,-
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PRILOGA 1: KADROVSKI NAČRT 2016 

VIR FINANCIRANJA Stevilo Ocenjeno 
zaposlenih število 
na zaposlenih 
1.1 .2016 na 

1.1.2017 
1. Državn i proračun O O 
2. Proračun občine 211 ,5' 211 ,5 
3. ZZZS in ZPIZ O O 
4. Sredstva EU, vključno s O O 

sredstvi sofinanciranja 
iz državnega proračuna 
5. Sredstva od prodaje blaga in O O 

storitev trga 
6. Druga javna sredstva za 5 5 

opravljanje javne službe (npr. 
takse, pristojb., koncesn., 
RTV prisp.) MIZŠ in MK za 
projekte in območnost 

7. Nejavna sredstva za 2 2 
opravljanje javne službe 

8. Sredstva za financiranje O O 
javnih del 

9. Namenska sredstva iz katerih O O 
se v celoti zagotavlja 
financiranje stroškov dela 
zaposlenih, in sicer mladih 
raziskovalcev, zdravnikov 
pripravnikov in specializantov, 
zdravstvenih delavcev 
pripravnikov in zdravstvenih 
sodelavcev pripravnikov ter 
zaposlenih na raziskovalnih 
projektih. 

10. Sredstva za zaposlene na O O 
podlagi Zakona o ukrepih za 
odpravo posledic žleda med 
30. januarjem in 10. 
februarjem 2014 (Uradni list 
RS, št. 17/14) 

11. SKUPNO STEVILO VSEH 218,5 218,5 
ZAPOSLENIH (od 1. do 10. 
točke) 

12. SKUPNO STEVILO 211,5 211,5 
ZAPOSLENIH POD 
roČKAMI1,2,3IN 4 

13. SKUPNO STEVILO 7 7 
ZAPOSLENIH POD 
TOČKAMI 5,6,7,8,9 IN 10 

- -, Od 211 ,5 usluzbencev Je zaposlitev dveh usluzbencev v teku . 
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Obrazložitev kadrovskega načrta 
Kadrovski načrt je pripravljen v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/2015) 

V tabelarnem delu kadrovskega načrta je prikazano število zaposlenih na dan 
1.1 .2016 in ocenjeno število zaposlenih na dan 1.1.2017 po virih financiranja ; 
Število zaposlenih , ki se financirajo iz virov navedenih pod 1., 2., 3. in 4. Točko, ne 
presega dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskem 
načrtu za leto 2015; 
Podana je ocena predvidenega števila zaposlenih , ki se financirajo iz virov, 
določenih v 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki 

PRILOGA 2: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Knjižnica Vrsta investicije oz. Obseg Obrazložitev Vrednost Delež Delež 
nakupa opro skupaj MKL ali MOL 

projektna 
sredstva 

1. Pohištvo, DI in 
druaa oorema 

KJM prenova 60.000 60 .000 
Zaloa 

60.000 60.000 
SKUPAJ 

PRILOGA 3: INVESTICIJE IN NAKUP OPREME 

Knjižnica Vrsta investicjje oz. Obseg Obrazložitev Vrednost Delež Delež 
nakupa opro skupaj MKLali MOL 

prOjektna 
sredstva 

1. Pohištvo, DI in 
druaa oorema 

Knjižnice v Pohištvo in oprema zamenjava in 80.000 80.000 
MOL obnova 

SKUPAJ 80.000 80.000 
Zalog Pohištvo, Nova 340.000 340.000 

sianalizaciia, IKT knjižnica 
SKUPAJ 340.000 340.000 

Brezovica Obojestranske 6 Oddelek za 2.200 
kniižne omare odrasle 
razstavni pano z 1 Za 500 
obešankami doseganje 

viši ih -polic 
Rakitna Korito za slikanice 2 dokup 250 

Omara soolicami 1 dokun 350 
Notranje Korito za slikanice 2 dokup 300 
Gorice 
Podpeč Nizek voziček za 1 Prevoz knjig 250 

kniiae 
Stol s kovinskim 1 Za 150 
oodnožiem doseQanie 

Delež 
drugih 
občin 

Delež 
drugih 
občin 

2.200 

500 

250 
350 
300 

250 

150 
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višjih polic 
Dobrova Knjižni regali za Preureditev 1.500 1.500 

male slikanice otroškega 
oddelka 

Se nt jošt Knjižne police po 10 dokup 500 500 
meri 

IQ Korito za slikanice 2 dokup 500 500 
Regali za male 3 dokup 800 800 
slikanice 
Stenski regal s 6 1 dokup 600 600 
policami 
Pleksi stojalo za 9 dokup 105 105 
pano 
Stojalo za novosti 5 dokup 250 250 
Zložljivi ali 40 dokup 1600 1.600 
nakladaini stoli 
Otroške sedežne 40 dokup 1.500 1.500 
blazinice 
Zložljive pisalne 6 dokup 900 900 
mize 
Preproga 2 dokup 1.000 1.000 
Preproga z 1 dokup 200 200 
otroškim motivom 

Horjul Mobilno stoja lo za 1 dokup 500 500 
slikanice 
Samostoječe 1 dokup 400 400 
stojalo za CD-je 
Knjižni regal za 1 dokup 730 730 
mladinski oddelek 

Skofljjca Pohištvo razno Stojala, 4.000 4.000 
vitrina,stol 

itd . 
SKUPAJ 19.085 19.085 
Skupaj 1. 439.085 80.000 340.000 19.085 

Licence in IKT 
oprema 
Osebni računalniki 30 19.000 19.000 
dostopna točka za 5.000 5.000 
brezžični internet 
strežniške rezine 2 21.000 16.765 4.235 
dodaten predal za 3 5.500 5.500 
diskovno polje 
tretjega reda 
Stikala z 27 16.000 16.000 
upravljanjem 
Videonadzorni KOL: 12.000 12.000 
sistem 
Info Qalerija 8 7.000 7.000 
Mobilni telefoni 15 2.200 2.200 
Skupaj II. 87.700 83.465 4.235 

526.785 163.465 340.000 23.320 
SKUPAJ 

• Del sredstev - ca 10.000 iz MK 
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PRILOGA 4: PROGRAM IZVAJANJA POSEBNIH NALOG OSREDNJE OBMOČNE 
KNJiŽNICE V LETU 2016 

(Glej poseben dokument) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 36959 OO 

F: 01 3695901 

E: 9p.mk@gov.si 

WVNJ.mk.gov.si 

Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
za leto 2016 

i'()!~~~<l~iv_l<~ji.?~i"E; ________ rIIElllt!1~_l<l1l!~!Iic-'!!-lu_bJj~I1~ _____ ._ .. _ _____________________ _ 
_ N.~s.!<l_yJIl~deD: ____ . ___ . _____ .. __ . ___ !<e.r~n i kova ul ica 2L'!..QOO_.bi u b.ijana ...... ____________________________ _ 
_ Qc!gg_'!()!!1_<l_o~~I:l..<l~ _________ ~<lgJ~lka.<3_ilzvo..cJ~ _____________ _______ _________ . ___ . ___ 
__ T.~lef()~ ._._______ .. ___ .... _ _ __ Ql.§.O...Q!Jl1.. _____________________ . _____________ ___________ _ 
_ E::J.€!~tr()_n~_~a poš~§~____ __ in_fcJ.@I11_klj~~i .. _____ __________ .. __________________________________ _ 

Vsebine izvajanja posebnih nalog, ki jih knjižnica načrtuje': 

_~a.gotavlla..QjE;)_.P<l.veia.~~§_LrI_z<lQ~v:n..§j~~ga.i;<:pgE~k.Qji~nJčneg..<lg!§dJvaJnJ!lfor_~~iL __ !8L __ 
_ §!r()~()Vrl§.P()~očknji?ni(;§111_0_b.l11.()fj9 ______________________ _____ . __ . _____________ J~ __ 
_ 1S()()rQl~_a.~j§ _~Qi!§_~ja.c.<l_IJ_cJel§v.Elln_ hra.Qj~j9 domO~§!1_§.~':lgA..9.':.ac!lva.__________ [81 ____ _ 
_ 1J_s..~erjanje_i~iz!očanje. ~njižnJ~n~ga.gLacliy<ls_ sv_oje.g..<l(»:>I11_()čj§ ___ __________ _ ______ ~ __ _ 

Cilji in kratka vsebina programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 
2016': 
• Nabava elektronskih virov - v sodelovanju s knjižnicami območja bomo prvenstveno 

zakupili dostop do pravnega portala IUS-INFO in davčno-finančnega portala FinD-INFO in 
zbirke PressReader. Uporabnikom knjižnic osrednjeslovenskega območja nameravamo 
še naprej zagotavljati najbolj kakovostne in relevantne dosegljive elektronske vire v okviru 
finančnih zmožnosti. Knjižnicam regije bomo omogočili tudi lažji pregled nad 
informacijskimi viri in podatkovnimi zbirkami, brezplačno dostopnimi preko svetovnega 
spleta. 

• Uporabniki knjižnic regije bodo lahko s pomočjo programa EZProxy tudi nadalje dostopali 
do elektronskih virov in servisov, ki so dostopni preko statičnih IP-jev ali gesel kar z 
domače lokacije. 

• 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. V sodelovanju s slovenskimi osrednjimi območnimi 
knjižnicami bomo pripravili skupni spletni portal učnih gradiv in vodičev za uporabo 
elektronskim podatkovnih zbirk, dostopnih v slovenskih splošnih knjižnicah. 

• 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. 

• Uporabnikom knjižnic Osrednjeslovenskega območja bomo zagotavljali brezplačno 

medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva. 

1 Pravne in strokovne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje osrednje območne knjižnice (v nadaljnjem besedilu: 

OO K) dostopne na spletni strani: 

http://cezar.nuk.uni-Ij.si!ook/pagesfpage. php?id=141 
2 Prosimo vas za varčevalno realno naravnano načrtovanje . Predvidena višina sredstev za izvajanje posebnih nalog za 

deset OOK v letu 2016 znaša 865.000 EUR 
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• V skladu s strateškimi smernicami (2013 - 2016) bomo aktivno vključevali knjižnice 
območja v različne projekte MKL. Posledično bodo knjižnice območja še v večji meri 
vključene v strokovne tokove, v katerih MKL često orje ledine. 

• 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. 
• S knjižnicami regije bomo še naprej sodelovali na področju spodbujanja braine kulture za 

ciljne skupine uporabnikov, za otroke s projektom Poletavci, v letu 2016 pa načrtujemo 
vključitev knjižnic regije v letu 2015 začeti braini projekt MKL za mladostnike -
NajPoletavci. 

• Nadaljevali bomo z izobraževanjem za knjižničarje regije za nove naloge v knjižnicah po 
konceptu in programu Učnega centra MKL za leto 2016. 

• Praktično izvajanje v letu 2015 pripravljenih smernic za vzpostavitev informacijskih točk za 
e-gradiva javnih oblasti. 

• Sodelovali bomo pri načrtovanju razvoja oz. smernic razvoja za izvajanje osrednjih 
območnih nalog do leta 2020, ki lahko služijo tudi kot strokovna podlaga za morebitne 
spremembe Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah. 

• Priprava analiz in pregledov stanj mrež knjižnic osrednjeslovenskega območja . V letu 2016 
načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreže na dan 31 . 12. 2015 (kontrola 
podatkov in analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK). 

• Z osrednjimi območnimi knjižnicami bomo pripravili predlog načrta razvoja opreme IKT po 
slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo 
knjižnic, k novih e-storitvam. 

• Pričetek projekta priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v 
sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). 
Sodelovanje pri preostalih skupnih projektih vseh slovenskih OOK. 

• Nadaljevanje izvajanja programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih 
delavcev med Mariborsko knjižnico in MKL, ter priprava projekta Mobilnost kadrov v regiji. 

• Organizirali bomo srečanja direktorjev knjižnic regije, ki imajo svetovalni in posvetovalni 
namen. 

• Projekt Dan zbiranja spominov je prešel v redno dejavnost knjižnice kot permanentna 
storitev zbiranja spominov za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za takojšnjo 
digitalizacijo. 

• Nadaljevali bomo s projektom »Moja ulica«, ki bo predstavljal ulično podobo mest in krajev 
osrednjeslovenske regije iz različnih zornih kotov. V okviru Moje ulice bomo v letu 2016 
oblikovali digitalne zgodbe o razvoju posameznih ljubljanskih področij ter o znamenitih 
ljubljanskih županih . 

• Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin. 
• Izvedba projekta digitalizacije gradiv z domoznanskimi vsebinami iz osrednjeslovenskega 

območja . 

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

• Izvajali bomo načrt promocije vsebin MKL objavljenih na portalu Kamra. 
• Na temo Albuma Slovenije bomo pripravili praktične predstavitve za različne ciljne skupine 

uporabnikov ter jim na primeru Albuma Ljubljane predstavili samostojno vnašanje vsebin 
na Kamro. 

• Sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 
• S strokovnim prispevkom E-domoznanstvo, prispevek o razvijanju posebnih zbirk 

(razglednice, miniaturke in ekslibrisi) ve-okolju v MKL bomo aktivno sodelovali na festivalu 
Domfest 2016, ki bo potekal v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 

• Nudili bomo podporo delovni skupini za vzpostavitev enotne bibliografske obdelave 
rokopisnih in zapuščinskih fondov v slovenskem knjižničnem sistemu v NUK ter 
izobraževanje zaposlenih za potrebe katalogiziranja rokopisov in zapuščin. 
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• 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, jih spodbujamo, da jih v 
koordinaciji z MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 
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• Specifikacija programa in specifikacija stroškov' izvajanja posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice za leto 2016 

1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 
informacij 

1.1 območna zbirka, obsea deiavnosti, dostoDnost in Dromociia 

• Na podlagi navodila minislrstva, 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 (IUS-INFO in FinD-INFO). Nabor vsebin nameravamo razširiti z 
dostopom do podatkovne zbirke PressReader, ki omogoča branje več kot 4.000 časnikov in 
revij iz celega sveta, med drugim tudi slovenskega Večera , Dnevnika in Nedeljskega 
dnevnika. Na voljo je tudi gO-dnevni arhiv. 

• Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva bomo OOK-ji v letu 2016 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 sodelovanju s slovenskimi osrednjimi območnimi 
knjižnicami bomo pripravili skupni spletni portal učnih gradiv in vodičev za uporabo 
elektronskim podatkovnih zbirk, dostopnih v slovenskih splošnih knjižnicah. 

• Uporabnikom knjižnic osrednjeslovenskega območja bomo zagotavljali brezplačno 
medknjižnično izposojo strokovneqa in študijskeqa qradiva. 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite Spletni naslov: 
spletni naslov) httn:llwww.mkli.si/o-nas/informaciie-iavneaa-znacaia 
Upravljanje knjižnične zbirke htt~:llwww. mkl i. s i/o-nas/~ravi ln iki/item/327 -~ rav il n ik-

o-uoravlianiu-kniiznicne-zbirke 
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva htt~ :lIwww. mkl i. s i/o-nas/~ rav iln iki/item/327 -~raviln ik-

o-unravlianiu-kniiznicne-zbirke 
Navodila o izvajanju za uporabnike htt~ :lIwww. m k li · s i/o-nas/informac iie- iavnega-znaca i a 
brezolačne medkniižnične izoosoie 
Načrtovano izvajanje brezplačne OOK-.OK OK-.OOK OK-.OK 
med knjižnične izposoje znotraj območja 

[8J [8J [8J 
OOK 
Medknjižnična izposoja je brezplačna za OOK-.OK OK-.OOK OK-.OK 
uporabnika [8J [8J [8J 
Posebne zbirke reaionalneqa značaja(naštejt~ 
• 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, braine 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 
Dravic, varovania oaroženih družbenih skuDin, adaavarneaa ravnanja z naravnimi dabrinami 

3 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo v prilogi. 
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in problemi globalizacije, 
o zbirka publikacij na temo druge svetovne vojne v Sloveniji, ki jo hrani Zveza združenj borcev 

za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB) Ljubljana, 
o zbirka gradiv in arhiv sekcije za Španske borce pri ZZB NOB, 
o Samostojni popotnik - z izbranim gradivom za zahtevne turiste na temo odgovornega 

turizma in drugih vprašanj, 
o zbirka Okno Kitajske - namenjena kitajsko govorečim uporabnikom Ljubljane ter tistim, ki jih 

poslovno ali drugače zanima Kitajska 
o Zbirka vseživljenjskega učenja - z izbranim gradivom za permanentno izobraževanje 

odraslih, 
o Srednješolski učbeniki - zbirka za potrebe pridobivanja srednješolske izobrazbe izven rednih 

oblik formalnega srednješolskega izobraževanja, 
o Šahovski kotiček - s posebnim izborom za poznavalce in ljubitelje šaha, 
o Književna didaktika - zbirka za podporo razvijanja književne kulture pri otrocih, 
o Kotiček za starše - z gradivom za vprašanja vzgoje in starševstva; 
o Pravljična soba - z zbirko tujih nagrajenih ali nominiranih del za otroke 
o Zbirka gradiva za etnične skupine na področju knjižnice, 
o Konjeniška zbirka, 
o posebna zbirka planinske in gorniške literature Planinskega društva Ljubljana - Matica, 
o specialna zbirka s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti, 
o Zbirka kakovostnih virov o zdravju, zdravilih in zdravem načinu življenja za izboljšanje 

zdravstvene pismenosti. 
Domoznanska zbirka regionalnega značaja 
o Humanistična zbirka Slovanske knjižnice z raritetami, zemljevidi, drobnim tiskom in faksimili. 
Naročene podatkovne zbirke (naslovi , dostopnost) 
o IUS-INFO in FinD-INFO (dostop na daljavo za vse knjižnice območja, okvirna cena: 

11 .550,00 EUR), 
o PressReader (dostop na daljavo za vse knjižnice območja, vključno z uporabo namenske 

aplikacije za tablične in pametne mobilne naprave, cena: 2.950,00 EUR), 
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 
l'rogr_anlmora biti usklajen z nacionalno knjižnico (7. člen Pravilnika'l. _____________ .~. ___ ._ 

2.1 svetovalno delo za območje OOK 
o Knjižnicam regije bomo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri 

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

obliki svetovalne in posvetovalne narave, 
o 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 : 

o poznavanja tehnologije in poslovnih modelov za podporo vpeljevanju elektronskih knjig v 
splošne knjižnice, 

o vaje iz formalne obdelave gradiva in UDK za knjižničarje območja , 

4 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik). 
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o obnovitvene delavnice, predavanja in predstavitve za suvereno uporabo spletnih podatkovnih 
baz in zbirk, s podpornim e-gradivom za uporabo spletnih podatkovnih zbirk, tudi v 
sodelovanju s konzorcijem COSEC, 

o pripravili bomo promocijsko predstavitev podatkovnih zbirk ve-obliki, ki bo vedno dostopna 
uporabnikom knjižnic preko knjižničnih spletnih strani, 

o za lokalne vnašalce na portal Kamra bomo organizirali skupinska in individualna 
izobraževanja, predvsem preko spletnega učenja, 

o za knjižnice osrednjeslovenskega območja bomo pripravili usposabljanja za samostojno 
vnašanje vsebin na Album Slovenije ter svetovanje uporabnikom pri samostojnem vnašanju. 

o V sklopu Učnega centra MKL načrtujemo pripravo in izvedbo tematskih sklopov tudi za 
naslednja vsebinska področja , izmed katerih posebno izpostavljamo: 

• strategije iskanja knjižničnega gradiva, 
• napotke za praktično izpolnjevanje obrazca za napredovanje v strokovne nazive, 
• e-viri, e-demokracija, e-zakonodaja, e-zdravje, 
• krajša začetna in nadaljevaina izobraževanja za uporabo najpogosteje uporabljenih 

programskih orodij paketa Microsoft Office. 
o Mestna knjižnica Ljubljana ima izkušnje s prijavo in izvajanjem projektov v okviru programa 

Erasmus+, KA 1. S knjižnicami regije lahko delimo izkušnje priprave prijave na razpis, 
svetujemo pri izboru partnerjev in z njimi delimo vsa pripadajoča gradiva (npr. izdelane 
certifikate, vzorce pogodb, vzorce programov, tabele za spremljanje izvedbe) in izkušnje 
glede diseminacije rezultatov. 

o Izvajanje programa izmenjave knjižničarjev med osrednjimi knjižnicami območja in osrednjo 
območno knjižnico - projekt Mobilnost kadrov v regiji (priloga 1) 

o Izobraževanja v okviru Program izobraževanj koordinacije OOK pri NUK (priloga 2). 
o Organizacija 44. sezone Strokovnih sred, rednih izobraževanj mladinskih in šolskih 

knjižničarjev , ki se bo se bo, poleg rednih tem (Priročnik, MEGA kviz ipd.), osredotočila na 
problematiko jezika in z njim povezanih tematik, ki se tičejo knjižnic, njihovih zbirk ter gradiva 
in dela z uporabniki. 

o V letu 2016 bo knjižnicam regije predstavljen na valorizacijskem srečanju projekt LinkiNjob: 
job-hunting with the help of librarians in njegov glavni produkt E-priročnik dobrih praks z 
modelom izobraževanja za knjižničarje , ki delajo z brezposelnimi ter možnost trajne rabe 
rezultatov projekta v osrednjeslovenski regiji. 

o Pripravili bomo tretje mednarodno posvetovanje Knjižnica , srce mesta, na katerem bomo 
obravnavali pomen kadrov. Posvetovanje ima ambicijo osvetliti: strukturo zaposlenih v 
knjižnicah; kako bazično izobraževanje sledi potrebam dela v knjižnici; potenciale zaposlenih 
v knjižnici ; razvoj kariere v knjižnici. Na posvetovanju bodo predstavljeni referati in video 
predstavitev primerov različnih karier v slovenskih knjižnicah . 

2. 1.2 promocija območnosti 
o Promocija modula za prispevke uporabnikov Album Slovenije na Kamri za knjižničarje 

območja na primeru uporabe Albuma Ljubljane, 
o predstavitve na sejmih in festivalih, 
o predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v 

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

(http://www.mklj.si/g rad ivo/novosti), 
o v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami in koordinacijo posebnih nalog OOK pri 

NUK pripravljamo promocijsko predstavitev dejavnosti in posebnosti knjižnic območja OOK, 
o uporaba v letu 2014 pripravljenih smernic za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic 

OSR. 
2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 
o Redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK, 
o sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK - v okviru 
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skupine bomo v sodelovanju z Oddelkom Slovenska nacionalna bibliografija pri NUK za 
potrebe gradnje slovenske bibliografije določili kriterije za izbor publikacij in člankov v sistemu 
vzajemne katalogizacije ter kriterije za bibliografsko obdelavo člankov na nacionalnem in 
območnem nivoju; podpora delovni skupini za vzpostavitev enotne bibliografske obdelave 
rokopisnih in zapuščinskih . fondov v slovenskem knjižničnem sistemu v NUK ter 
izobraževanje zaposlenih za potrebe katalogiziranja rokopisov in zapuščin. 

o v okviru koordinacije domoznanske dejavnosti bomo pripravili strokovna izhodišča za pripravo 
vprašalnika za popis domoznanskega gradiva in priprava terminskih planov popisov, 

o sodelovali bomo v pri CeZaR-ju ustanovljeni delovni skupini za pripravo strokovnih podlag za 
spremembo Standardov za splošne knjižnice, 

o sodelovali bomo v pri CeZaR-ju ustanovljeni delovni skupini za pripravo strateških usmeritev 
izvajanja posebnih nalog OOK. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OO K, država) 
2.2. 1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 

I (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 : 

o Model beleženja posredovanih informacij , 
o Aplikacija za izterjavo gradiva na dom, 
o Knjižnica za družine, 
o Strategija pridobivanja sponzorjev, 
o Knjižnica in socialna omrežja, 
o Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz, 
o Spremljanje prireditev in izobraževanj, 
o Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami, 
o Informacijska točka e-gradiv javnih oblasti , 
o Katalog znanja s področja IKT, 
o E-priročnik za pripravo strateškega načrta , 

o Pametne finance - finančno opismenjevanje mladostnikov, 
o Uvajanje videoiger v knjižnico, 
o Mesto bere, 
o Braini krog - spodbujanje branja med starejšimi, 
o Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice, 
o Poletavci in NajPoletavci. 

Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2014 pričet projekt 
vzpostavljanja Informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti bomo v letu 2016 v okviru izvajanja 
nalog OOK pričeli s praktičnim izvajanjem v letu 2015 pripravljenih smernic za vzpostavitev 
informaciiskih točk za e-qradiva javnih oblasti. (priloga 3). 
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 

I (tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 
o Projekt Dan zbiranja spominov prehaja v redno dejavnost knjižnice kot permanentna storitev 

zbiranja spominov za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za takojšnjo digitalizacijo. 
Tudi kot promocijska podpora Albumu Slovenije I Albumu Ljubljane. 

o Nadaljevali bomo s projektom »Moja ulica«, ki predstavlja ulično podobo mest in krajev 
osrednjeslovenskega območja iz različnih zornih kotov na portalu Kamra. Dopolnjujemo ga z 
vsebinami o posameznih znamenitih osebnostih ter zanimivih lokalnih točkah 

osrednjeslovenske regije. V okviru Moje ulice bo Mestna knjižnica Ljubljana v letu 2016 
oblikovala digitalne zgodbe o razvoju posameznih ljubljanskih področij ter o znamenitih 
ljubljanskih županih. V ta okvir spadajo tudi predstavitve domoznanskih razstav Slovanske 
knjižnice. Posledično bomo še intenzivneje promovirali domoznansko dejavnost za potrebe 
širše javnosti. Kadrovske razmere so se v regiji zelo zaostrile, zato vedno pogosteje prihaja 
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do težav s pripravo in vnosom digitalnih zbirk. Tako večina knjižnic regije vse ali del 
načrtovanih zbirk prenaša na prihodnje leto. Knjižnica Logatec bo v letu 2016 dopolnila 
obstoječe zbirke, Knjižnica Domžale bo pripravila zbirki Domžale včeraj in danes ter 150 let 
šolstva na Domžalskem, Matična knjižnica Kamnik bo pripravila zbirko o društvenem življenju 
na Selih pri Kamniku v obdobju 1918-1929, Knjižnica Litija pa bo v svojih zbirkah obravnavala 
naslednje tematike: Knafličeva tovarna ali usnjarska tovarna IUV, most Pogonik, osebnosti 
Šmartna pri Litiji, dopolnili pa bodo tudi digitalno zbirko o prvi svetovni vojni na njihovem 
območju (priloga 4). Kot regijska knjižnica zaradi zgoraj navedenih razlogov razmišljamo o 
možnostih optimizacije organizacije in vnašanja vsebin na portal Kamra. 

o Pripravili bomo letni načrt promocije vsebin Mestne knjižnice Ljubljana objavljenih na portalu 
Kamra ter poskrbeli za njegovo natančno izvajanje (priloga 5). 

o Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin pri 
pripravi in izvedbi projektov v njihovih knjižnicah . Na temo Albuma Slovenije bomo pripravili 
praktične predstavitve za različne ciljne skupine uporabnikov ter jim na primeru Albuma 
Ljubljane predstavili samostojno vnašanje vsebin na Kamro. 

o Posebno izpostavljamo nadaljnje sodelovanje na področju spodbujanja braine kulture za 
ciljne skupine uporabnikov, za otroke s projektom Poletavci , v letu 2016 pa načrtujemo tudi 
skupni braini projekt za mladostnike - NajPoletavci (priloga 6) . 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 
i (projekte obrazložite v posebni priloQi) 
o 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). 
o Sodelovanje pri projektu spletnega portala Dobreknjige.si s priporočiino kakovostno literaturo. 
o Nadaljevanje sodelovanja v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 
o S strokovnim prispevkom E-domoznanstvo, prispevek o razvijanju posebnih zbirk 

(razglednice, miniaturke in eksIibrisi) ve-okolju v MKL bomo aktivno sodelovali na festivalu 
Domfest 2016, ki bo potekal v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 

o V sodelovanju s slovenskimi osrednjimi območnimi knjižnicami bomo koordinirali pripravo 
skupnega spletnega portala učnih gradiv in vodičev za uporabo elektronskih podatkovnih 
zbirk, dostopnih v slovenskih splošnih knjižnicah . 

o Pričetek projekta priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v sodelovanju 
z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knj ižnico Celje) - priloga 7. 

o Sodelovanje pri pripravi smernic razvoja za izvajanje osrednjih območnih nalog do leta 2020 
na podlagi izvedenih delavnic Strategija OOK do leta 2020. 

o Sodelovali bomo v delovni skupini za specializirane knjižnične centre. 
o Strokovno bomo sodelovali z Združenjem splošnih knjižnic (poseben poudarek tudi na delu v 

okviru skupine za COBISS). 
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja 
o Sodelovanje s šestimi partnerji (splošne knjižnice) v evropskem projektu »LinkINJob« 

(program Erasmus+, KA2: strateška partnerstva) : Regionalna narodna biblioteka "Petko 
Rachev Slaveikov", Veliko Tarnovo (Bolgarija), Monaghan County Library Service, Clones 
(Irska) , Biblioteca Jude\eana "George Bari\iu", Bra~ov (Romunija) , Volkshochschule-
Stadtbibliothek Linz, Linz (Avstrija) , Vantaan Kaupunki , Vantaa (Finska), Kauno Apskrities 
viesoji Biblioteka, Kaunas (Litva) . MKL ima v projektu vlogo koordinatorja. 

o Sodelovanje s tremi partnerji v evropskem projektu "Mind the Gap - building bridges to a free 
world" (program Kreativna Evropa) : PEN Catala (Katalonija - Španija, koordinator projekta), 
Writers association, Norwich (Velika Britanija), Det Fria Ordet, Vaxjo (Švedska) in Mestna 
knjižnica, Ljubljana (Slovenija) . 

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju 
OOK ali v vsej državi 
o Dostop na daljavo preko protokola EZProxy. 
o Aplikacija za beleženje informacij . 
o Aplikacija Izterjave - evidenca neizterjanih terjatev. 
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• V sodelovanju s slovenskimi osrednjimi območnimi knjižnicami bomo koordinirali pripravo 
skupnega spletnega portala učnih gradiv in vodičev za uporabo elektronskih podatkovnih 
zbirk dostopnih v slovenskih sDlošnih knjižnicah . 

2.4 analize razvitosti in razvojnih potreb knjižnične dejavnosti na območju OOK 

• V sodelovanju s sistemskimi administratorji in informatiki OOK smo v letu 2014 pripravili popis 
IKT opreme v knjižnicah osrednjeslovenskega območja. Z osrednjimi območnimi knjižnicami 
bomo pripravili predlog načrta razvoja opreme IKT po slovenskih knjižnicah - usmerjanje k 
novim tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k novih e-storitvam. 

• Priprava zbirnika statističnih Dodatkov o kniižnicah območia za leto 2015. 
2.5 razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

• Na podlagi rezultatov popisa in analize IKT opremljenosti splošnih knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja, opravljene v letu 2014, sodelovanje pri strategiji razvoja IKT 
na osrednjeslovenskem območju (v okviru nacionalne strategije IKT opremljenosti slovenskih 
splošnih knjižnic) . 

2.6 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

• Priprava analiz in pregledov stanj knjižničnih mrež knjižnic osrednjeslovenskega območja. V 
letu 2016 načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreže na dan 31 . 12. 2015 
(kontrola podatkov koordinatorji OOK in koordinatorji - analiza dostopnosti na posameznih 
območjih OOK). 

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 2015 načrtujemo mentorstvo za do 8 študentov Oddelka za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL. 

• Nadaljevanje izvajanja programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih 
delavcev med Mariborsko knjižnico in MKL, ter priprava projekta Mobilnost kadrov v regiji. 

• Glede na zanimanje tujih študentov bomo zanje izvajali program prakse v sklopu programa 
ERASMUS+. 

2.8 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju OOK in skupen razvoj bibliopedagoških 
aktivnosti5 (ne izvedba!) 

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

• Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2016/2017. 

• Nadaljevanje projekta Poletavci - poletni bralci : regionalni projekt, ki sega že preko meja 
Slovenije, spodbuja braine navade med osnovnošolskimi otroki med poletnimi počitnicami, z 
nagradami in zaključno prired itvijo. 

• V letu 2016 načrtujemo tudi skupni braini projekt za mladostnike - NajPoletavci (priloQa 6). 

2.9 knjižnične storitve za Dosebne skupine uporabnikov na območiu OOK 

• Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s 
partnerskimi organizacijami. 

• V okviru priprave smernic za poenoteno strukturo spletnih stra ni knjižnic OSR je bil dan 
poudarek na prilaQoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. 

2.10 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 

• Nadaljevanje izvajanja programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih 
delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana. 

• Nadaljujemo s priDravo koncepta bralneQa projekta za mlade, ki qa bo MKL DriDravila v 

S 
Bibliopedagoško delo pomeni načrtno delo za izobraževanje in motiviranje za uporabo knjižnice, njenega gradiva in 

informacijskih virov ter razvijanje branja in braine kulture. 8ibliopedagoške aktivnosti so tudi svetovanje in pomoč 
posamezniku za samostojno izbiro in uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih virov. 
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sodelovanju z Mariborsko knjižnico. 

• 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 pri projektu spletnega portala Dobreknjige.si s priporočiino kakovostno literaturo. 

• Sodelovanje pri konzorcijskih nakupih podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo za potrebe 
knjižnic območij in izobraževanju uporabnikov za uporabo e-virov. 

• Sodelovanje pri pripravah na možnost brezplačne medknjižnične izposoje za končnega 

uporabnika med vsemi splošnimi knjižnicami na območju celotne Slovenije. 

• Pričetek projekta priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v sodelovanju 
z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). Sodelovanje pri 
preostalih skupnih projektih vseh slovenskih OOK. 

2.11 koordinaciia ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 

2.12 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah na območju 
OOK 

• Svetovali bomo knjižnicam območja pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju 
lokalnih informacijskih sistemov (oddelek za informatiko MKL). 

• Letno posodabljanje podatkov opreme IKT (na podlagi tabel popisa za leto 2013, dogovor o 
spremljanju podatkov na ravni države). Stanje za predhodno leto bo podlaga pri prijavah na 
pozive Ministrstva za kulturo in za druae morebitne dodatne vire financirania. 

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
~.~~g!<lJ'Tlmora biti koordiniran z nacionalno knjižnico (15. člen Pravilnikal . . _~ ___ .. _._~ ___ .. _ 

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 

• Nadaljevali bomo sprejemanjem, 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 ravnania s kniižnično kulturno dediščino. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod 

• Dejavnost izvajamo v povezavi s Službo za pridobivanje knjižničnega gradiva v NUK v sklopu 
svoie redne delavnosti. 

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. 

• Projekt Dan zbiranja spominov prehaja v redno dejavnost knjižnice kot permanentna storitev 
zbiranja spominov za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za takojšnjo digitalizacijo, 
kar bo služilo tudi večjemu povezovanju s sorodnimi kulturnimi in drugimi institucijami na 
vsebinski in organizacijski ravni , ter promocijska podpora Albumu Ljubljane. 

• 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 

• Sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. V okviru 



11 

skupine bomo v sodelovanju z Oddelkom Slovenska nacionalna bibliografija pri NUK za 
potrebe gradnje slovenske bibliografije določili kriterije za izbor publikacij in člankov v sistemu 
vzajemne katalogizacije ter kriterije za bibliografsko obdelavo člankov na nacionalnem in 
območnem nivoju. 

3.6 izvajanje normativ ne kontrole 

• V letu 2016 nameravamo v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne 
humanistične zbirke MKL še nadalje kreirati in popravljati domoznanske normativ ne zapise v 
okvirnem skupnem obseQu 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). 

• V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem digitalizacije knjižničnega gradiva iz naših knjižnic 
(priloga 8 in 9) . 

4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo DA NE 
uradnih publikacij s svojega območja? [gJ O 
4.2 Ali izvajate usmerjanje DA NE 
izločen ega gradiva? [gJ O 
4.3 Ali hranite za območje OOK DA NE 
pomembno gradivo, izločeno iz splošnih [gJ O 
kn ·ižnic na območju OOK? 
4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status DA NE 
kulturnega spomenika regionalnega O [gJ 
pomena? 
4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status DA NE 
kulturnega spomenika lokalnega O [gJ 
pomena? 

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. Usmerjanje izločen ega knjižničnega gradiva z 
osrednjeslovenskega območja bomo tako izvajalo v skladu z navodili , ki so bila sprejeta leta 
2010 in v skladu z Navodilom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 12.06.2012) 
in Navodilom za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika (NUK, 20.12.2012) revidirana v 
letu 2013. 

• 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, jih spodbujamo, da jih v 
koordinaciji z MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 

Program dejavnosti osrednje območne knjižnice za leto 2016 je bil usklajen s knjižnicami 
osrednjeslovenske regije v obliki dopisne seje med 29. 10. in 5. 11. 2015 ter koordinacijo 
nalog območnosti v NUK. Vsebino in obseg programa posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice za leto 2016 bo potrjeval svet knjižnice dne 5. 2. 2016 in je sestavni del 
celotnega letnega programa in finančnega načrta knjižnice. 
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PRILOGA 5: PROGRAM TRUBARJEVE HiŠE LITERATURE ZA LETO 2016 

l 
'li 

TRUBARJEVA HiŠA LITERATURE 
TRUBAR LITERATURE HOUSE 

Programski načrt za leto 2016 

Trubarjeva hiša literature (THL) je usmerjena v ustvarjanje odprtega, pluralnega in 
d inamičnega prostora, ki pripadnikom različnih literarnih, intelektualnih in nazorskih skupin 
omogoča izmenjavo mnenj o vseh kulturnih in družbenih vprašanjih, ki zaznamujejo današnji 
čas . Tudi v letu 2016 bomo sledili novim tokovom in spodbujali pristope, ki povezujejo 
literaturo z glasbenimi , likovnimi in drugimi umetniškimi izrazi. Lastno produkcijo literarnih 
oziroma z literaturo povezanih dogodkov bo THL dopolnjevala s programi partnerskih 
organizacij in posameznikov. Pri selekciji programskih vsebin bo še naprej gojila tesne stike s 
številnimi ustanovami, organizacijami in posamezniki, ki delujejo na področjih knjige, braine 
kulture in literarnega ustvarjanja: založbami, festivali , časopisi , revijami , sejmi in stanovskimi 
društvi. Izbor programskih vsebin bo v prvi vrsti namenjen pisani besedi v najširšem pomenu, 
kar pomeni, da bodo k nastajanju programa vabljeni vsi udeleženci knjižne produkcijske 
verige - avtorji , prevajalci , uredniki, založniki , kritiki , lektorji in vsi akterji , ki na Širši ravni 
sprejemajo odločitve , ki imajo vpliv na domačo literarno ponudbo in splošno kulturno 
blaginjo. 

Programsko ponudbo THL bodo v letu 2016 sestavljali uveljavljeni družbeno-problemski 
večeri , ko bodo v ospredje stopile okrogle mize, strokovna predavanja in javne razprave. Del 
programa bo namenjen literarnim dogodkom, ki se vežejo na literarna branja in pogovore z 
avtorji/avtoricami. Priložnostno in ob koncu tedna pa bo THL ponudila sproščen program, ki 
bo vezan na serije filmskih , gledaliških in glasbenih dogodkov. Ob ponedeljkih, ko je hiša 
zaprta , bomo prostor namenili ustvarjalcem, ki jim 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 . 

Eden od osnovnih namenov ustvarjanja prireditvenih vsebin v THL je tudi nagovarjanje in 
vključevanje študentske generacije, ki ima veliko energije, ne pa vedno pravih priložnosti za 
dokazovanje, zato bomo krepili stike z ljubljansko univerzo in izdajatelji študentskih 
publikacij . V sodelovanju s študentskimi skupinami , ki se oblikujejo predvsem na oddelkih za 
slovenski jezik in primerjalno književnost, pa bomo organizirali popoldanske braine 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 mlajše generacije bomo vključevali tudi starejšo populacijo, društva in 
organizacije starejših občanov. Pri tem THL že uspešno sodeluje zlasti z ljubljansko območno 
enoto JSKD. 
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THL se bo aktivneje povezala s širokim krogom programskih partnerjev, med katerimi naj 
omenimo Javno agencijo za knjigo RS, Študentsko založbo, založbo Modrijan , LUD 
Literatura, Mladinsko knjigo, Rokus-Kleti, LUD Šerpa, KUD Apokalipsa, Litera in še mnogimi 
drugimi manjšimi založniki. Tesen stik bomo spletali tudi s stanovskimi društvi , kot so Društvo 
slovenskih pisateljev, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Društvo slovenskih literarnih 
kritikov, Slovensko sociološko društvo in Slovensko filozofsko društvo. Občasno bomo gostili 
vsebine, vezane na tehtnejše časopise in revije, kot so Pogledi, Ekran, Literatura, Sodobnost 
in Mladina. Razširilo se bo sodelovanje s festivali , ki nastajajo pod okriljem JAK ali MOL, kot 
na primer Zlati čoln, Vilenica, Pranger, Fabula in Bobri. Pri načrtovanju omenjenih 
programskih vsebin se bomo tesno povezovali s tvorci 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; kulturnimi 
javnimi zavodi iz MOL. 

Da bi bila Trubarjeva hiša živa in obiskana tudi izven obstoječe prireditve ne ponudbe, bomo 
poleg redne čitalniške dejavnosti skrbeli za 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 knjižnim založnikom. 

Literatura in literarni dogodki: v okviru literarno-umetniških programov se v Trubarjevi hiši 
literature odvijajo literarne prireditve, festivali , branja, predstavitve knjig , ustvarjalne 
delavnice, gostovanja 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 tradicionalnih 
načinov predstavitve literature spodbujamo tudi inovativne pristope, ki povezujejo literaturo z 
drugimi polji umetniškega ustvarjanja. Nosilne serije dogodkov v letu 2016 so: 

• Povej mi, kaj bereš, in povem ti, kdo Sil (iiterarni pogovorni večer vodi Tina Košir 
Mazi) , 

• Pesniški tandem (literarno-pesniški pogovorni večer vodi Petra Koršič), 
• Med platnicami (braini klub in pogovor o knjigah vodi Matej Repič) , 

• Poetično v umetnost (literarno-pesniški večeri vodi Tomaž Dekleva Lapajne), 
• Utopije v umetnosti in kulturi v času krize (literarno-družbena serija v organizaciji 

skupine Kraftwerk - Radio $tudent), 
• Antologija eseja o tesnobi (literarna serija, ki odstira teme o tesnobe, fobij in 

anksioznosti - Dijana Matkovič in LUD Literatura), 
• Koridorjev literarni svet (literarna serija o ozaveščanju aktualne svetovne literarne 

scene - društvo Koridor - Križišča umetnosti). 

Kulturna in družbena tematika: 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. THL želi še naprej aktivno spodbujati in širiti »prostor javne besede« , ki omogoča 
teoretikom , kritikom in izobražencem izraziti svoje poglede na aktualno družbeno 
problematiko. Redni dogodki tega sklopa so dogodki v THL, ki jih bomo pripravili v 
sodelovanju s Slovenskim sociološkim društvom, Pedagoškim inštitutom, Slovenskim 
Protestantskim društvom Primož Trubar, Mirovnim inštitutom, Filozofsko fakulteto UL in 
drugimi sorodnimi izvajalci. 
Nosilne serije dogodkov v letu 2016 so: 

• Cikel pogovorov o socioloških knjigah (Slovensko sociološko društvo), 
• Pi pogovori (Pedagoški inštitut), 
• Večeri Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar (SPO Primož Trubar), 
• Srečanja feminističnega kluba (FF in dr. Eva Bahovec), 
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• Inštitut za delavske študije (tedenski strokovno-literarni braini krožki - IDŠ in Miha 
Andrič) . 

Kreativne in izobraževalne delavnice oz. tečaji: ustvarjalno-kreativne-izobraževalne 
delavnice so delavnice, povezane z ustvarjanjem na izraznem, likovnem, jezikovnem, 
literarnem in nasploh umetniškem področju . Cilj je, da se vzpostavi niz delavnic v okviru 
katerih se odpira nov prostor za sodelovanja različnih ustvarjalcev oziroma mentorjev, ki se 
bodo z udeleženci lotili uprizarjanja besedil. Udeleženci kreativnih delavnic se bodo srečali z 
različnimi načini priprave in razvoja javnih nastopov, raziskovali nove načine in možnosti 
interpretacije oziroma uprizarjanja besedil inlali pesmi. 
Nosilne serije dogodkov v letu 2016 so: 

• Instant drama (eksperimentalno delavnico dramskega pisanja vodita Brina Klampfer 
in Simona Semenič), 

• Kakšna pa je tvoja zgodba (serija interaktivnih delavnic o pravljicah in pripovedkah -
vodi društvo Pravljičarija), 

• Jezikovni tečaj portugalskega jezika (tedenski tečaj organizira in izvaja 
veleposlaništvo Brazilije) . 

Film, gledališče, glasba in literatura: v seriji mesečnih srečanj, ki jo načrtujemo, se 
predstavijo ustvarjalci, ki delujejo na področju literature, gledališča , glasbe inlali filma. 
Namen tega ciklusa je ustvariti zanimive, dinamične pogovore in vzpodbuditi refleksijo o 
pomenu filma, gledališča , glasbe in literature kot kompleksnih umetniških izrazov. Za aktivno 
sodelovanje pri pripravi serij se bomo povezali s Kinodvorom , Slovensko kinoteko, AGRFT, 
Mestnim gledališčem ljubljanskim in KUD Transformator. 
Nosilne dogodkovne serije leta 2016 so: 

• Filmski večeri v THL (filmski večeri potekajo v organizaciji Društva študentov 
primerjalne književnosti in Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani), 

• Zmenek z glasbo in besedo (serijo dogodkov, ki bo združevala koncertne večere, 

pogovore o glasbi in glasbenem ustvarjanju, vodi Matej Krajnc), 
• Impro-atelje (delavnico improvizacijskega gledališča vodi Sara Šoukal), 
• Impro-inkubator (delavnico improvizacijskega gledališča za mlade - dijake vodi Sara 

Šoukal), 
• Nodijev odprti oder (serija performativnih delavnic društva Novi dijak) . 

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 partnerji bomo v letu 2016 pripravili od šest do osem 
razstav, ki bodo na ogled v povprečju po en mesec. Za sodelovanje pri izvedbi razstavnega 
programa se bomo naslonili na matično institucijo Mestno knjižnico Ljubljana in projekte, ki 
potekajo v njenem okviru , zlasti na Slovansko knjižnico; Muzej novejše zgodovine Slovenije; 
področna društva in organizacije, Visoko šolo za umetnost, Visoko šolo za design, Akademijo 
za likovno umetnost in oblikovanje;illustratorje in ilustratorke ter posamezne umetnike. 

Programi za seniorje so namenjeni najstarejši skupini obiskovalcev Trubarjeve hiše 
literature. Predstavljajo srečanja študijskih skupin, društev in krožkov za tretje življenjsko 
obdobje. Nadaljevali bomo sodelovanje z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (JSKD). V letu 2016 načrtujemo povezovanje tudi z Univerzo za tretje življenjsko 
obdobje Ljubljana in vzpostavitev sodelovanja pri načrtovanju literarnih dogodkov za starejše 
(delavnice kreativnega pisanja in predavanja o literaturi) . 

Sodelovanje s šolami in pedagoško delo: bibliopedagoško delo je usmerjeno v 
načrtovanje obiska s strani vzgojno-izobraževalnih institucij . Poleg klasičnega 
bibliopedagoškega dela, bomo tovrstno delo obogatili s spoznava njem Trubarja in njegove 
dediščine . 

88 



Mestna knjižnica Ljubljana in Trubarjeva hiša literature na festivalu Sobri: Trubarjeva 
hiše literature je ena od lokacij Mestne knjižnice Ljubljana, ki v sklopu festivala Sobri, 
sodeluje pri izvedbi Sobrove knjižne poti. Gre za literarno-umetniško izobraževalno pot, ki jo 
organizira MOL in se zaključi v prostorih THL - dogodki potekaj v mesecu januarju in 
februarju 2016. 

Trubarjeva hiša literature na prvem Slovenskem festivalu improlige: THL bo sodelovala 
pri soorganizaciji drugega Slovenskega festivala improlige, ki bo potekal v mesecu aprilu 
2016. Organizator festivala je KUD France Prešeren Trnovo. THL bo v okviru festivala 
sodelovala kot ena od lokacij festivala . 

Alpe-Adria združuje kulturno-umetniški in literarni program povezovanja držav bivše 
Jugoslavije. Sodelovanje in medkulturni dialog lahko obogati različna jezikovna področja in 
zgradi trden kulturni most rned že znanirni kulturnimi ustvarjalci. THL se bo povezala z 
različnimi kulturno-urnetniškimi društvi - Društvo Ljiljan, Kulturno društvo Srbskega -
Slovenskega prijateljstva Mavrica, Hrvaško društvo Ljubljana in Zvezo slovenski društev na 
Hrvaškem - in začrtala programski družbeno-literarni cikel dogodkov, katerega skupni 
imenovalec bo kulturni dialog med državami naslednicarni republike Jugoslavije. V sklopu 
cikla načrtujerno pripravo literarnih in glasbenih večerov ter strokovnih predavanj. 

Objem obrobja predstavlja vsebinsko zaključeno celoto literarnih, glasbenih, gledaliških, 
filmskih in pogovornih dogodkov, vezanih na ozaveščanje o družbeni neenakosti in ranljivih 
skupinah. Dvakrat letno (maj in november 2016) načrtujemo pripravo dogodkov, ki se bodo 
stikali na vsebinskem imenovalcu. Pri načrtovanju vsebin bo fokus usmerjen vizpostavitev 
kulturne dejavnosti društev in posameznikov, ki pripadajo ranljivim skupinam - brezdomci, 
odvisniki , Romi, imigranti , azilanti, prestopniki , itd. 

Literarni natečaj - kratka zgodba: namen natečaja je spodbuditi mladostnike k branju 
literature in kreativnemu pisanju. Vsebinsko bo natečaj vezan na literarno obletnico 
(povezano z literaturo ali avtorjem/avtorico) v letu 2016 (150 letnica izdaje knjige Zločin in 
kazen ter 200 letnica izdaje knjige Frankenstein). Od sodelujočih se pričakuje , da bodo 
njihovi izdelki tematsko povezani z literarno obletnico (žanrsko, slogovno, itd. ) in da izdelki 
še niso bili objavljeni. Vsak avtor lahko sodeluje z eno zgodbo, ki naj ne presega 10.000 
znakov brez presledkov. Zgodbe bo ocenjevala strokovna komisija. Kriteriji izbora so: 
kakovost, slog , jezik, inovativnost, skladnost vsebine z razpisano temo, povezanost začetka, 
razpleta in konca zgodbe, izvirnost in nivo izraznosti. Predvidene knjižne nagrade prispevajo 
partnerji - založbe ter MKL; THL bo objavila zmagovalno zgodb na svoji spletni strani. 

Noč knjige: aktivno se bomo udeležili dogodka »Noč knjige« , ki ga v Založbi Sanje 
načrtujejo za leto 2016. V sklopu tega dogodka bomo obeležili 200-letnico izida knjige 
Frankenstein in pripravili literarni dogodek na omenjeno temo, večer pa zaključili s filmsko 
projekcijo. 

Trubarjeva hiša literature bo v obdobju 2016-2018 sodelovala v mednarodnem projektu Mind 
the Gap (projekt je bil prijavljen v program Creative Europe oktobra 2015). 

Rok Dežman 
programski vodja THL 

Wubljana, 8. 10.2015 

mag. Jelka Gazvoda 
direktorica MKL 



POSEBNA PRILOGA: ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016 

V Mestni knjižnici Ljubljana se ob nazivu Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016 
zavedamo izjemnega pomena tega naziva, saj ga prejme le tisto evropsko mesto, ki 
izpolnjuje visoke okoljske standarde in se hkrati zavezuje k ambicioznim ciljem za nadaljnje 
okoljske izboljšave in trajnostni razvoj . Zato želimo v letu 2016 tudi sami - s skrbno 
načrtovanim programom - pripevati k dvigu zavesti o pomenu skrbi za okolje tako med 
uporabniki kot tudi med zaposlenimi. Bogat nabor možnih vsebin, ki smo jih prejeli iz Mestne 
občine Ljubljana, bomo prenesli v naše dejavnosti in projekte. Prepričani smo, da lahko kot 
kulturna in izobraževalna ustanova s svojo izjemno omreženost jo v Ljubljani in okolici (35 
knjižnic in 81 .000 članov) bistveno prispevamo k dvigu okoljske zavesti med prebivalci in 
obiskovalci našega glavnega mesta. 

PROGRAM: 
Uporabniki: 

Naslov dogodka Termin Lokacija 
Eko teden januar - december 2016 Knjižnica Šentvid, 

Knjižnice v mreži MKL 
Niz dogodkov se bo v posamezni knjižnici odvijal vsak mesec en teden , na temo ekologije in zelene 
knjižnice . V sklopu bodo izbrani dogodki za vse ciljne skupine: predavanja, delavnice, ure pravljic, 
knjižne razstave in ustvarjaln ice. 

Naslov dOQodka "1 Termin T Lokaciia 
Filmobus: Moje zeleno mesto I 24. in 25. avgust 2016 I Park slovenske reformacije 
DVOdnevni dogodek v parku sredi mesta se bo odvijal v in pred Potujočo knjižnico, 
z delavnicami na temo poznavanja rastlin in živali v mestu. Na voljo bo tematska literatura in branje 
knjig v senci dreves. Sledil bo ogled filma ali dokumentarec na temo ekologije. Filmobus je namenjen 
družinam, otrokom in stanovalcem v ožiem mestnem iedru Liubljane. 

Naslov dogodka .1 Termin ~ I . Lokacija 
Foto natečai " Zeleno mesto« I oktober·december 2015 I Knjižnica Otona Zupančiča 
Foto natečaj KOZ je vsakoletni natečaj na določeno temo, na katerega povabimo amaterske in 
profesionalne fotografe. Tokratna tema bo Zeleno mesto, fotografije bomo razstavili v naših knjižnicah 
ter jih uporabili za promocijo. Najboljše fotografije tudi nagradimo. 

Naslov dogodka Termin j.okacija 
Fotografska razstava MKL na 18. avgust - 19. September Krakovski nasip· Ljubljana 
Krakovskem nasipu 2016 
Predstavi tev in promocija dejavnosti knjižnice na 11 razstavnih panojih na sprehajaini poti ob 
Liublianici, med drugim tudi na temo Zelene PJestolnice Evrope. 

Naslovp rireditve '1 Termin I 'Lokacija 
Ciciuhec, beremo z malčki I januar-december 2016 I Vrtci v Ljubljani in okolici 
Promocija družinskega branja, ki jo izvajamo z ljubljanskimi in okoliškimi vrtci, bo v priporočilnem 
seznamu vsebovala knjige s področja ekologi'e, skrbi za okolje, živali in rastline. 

Naslov dogodka Termin Lokacija 
Spletna uganka za otroke od 2. januar-december 2016 Spletna stran MKL 
do 6. let 
Na spletni strani knjižnice bodo otroci reševali spletne uganke v risani obliki - za otroke, ki še ne 
pišejo, ter v pisani obliki za pišoče otroke. Teme bodo ekološko obarvane. 

Termin 
·anuar·februar 2016 
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Kot vsako letu se tudi v letu 2016 pridružujemo festivalu Bobri z dogodki in delavnicami za vrtčevske 
in osnovnošolske otroke, ki bodo v znamen'u Zelene L·ubrane. 

Naslov dogodka Termin Lokacija 
Dan za Poletavce in 23. september 2016 Park slovenske reformacije 
NajPoletavce 
Počitniška braina projekta sta namenjena otrokom od 7-12 let ter najstnikom od 13-16 let. Vsi 
sodelujoči v projektu so ob zaključku povabljeni na prireditev Dan za Poletavce, kjer prejmejo 
priznanja in majice ter sodelujejo v nagradnem žrebanju sponzorjev in donatorjev. 
Na Dnevu za Poletavce jim bomo predstavili čebelarsko in lesno dejavnost, na delavnicah bodo 
pripravljali medenjake, lectova srca, se preizkusili kot čebelarji in izdelali manjše izdelke iz lesa ter se 
preizkusili v spretnostnih igrah naših prednikov s podeželja. 

Naslov dogodka Termin lokacija 
Robinzonijada v informacijski januar-december 2016 Spletna stran MKL 
družbi 
Spletni kviz za otroke in mlade je namenjen pridobivanju spretnosti pri iskanju poučnih vsebin s 
pomočjo sodobne informacijske tehnologije. Hkrati se z reševanjem naučijo uporabljati knjižnični 
katalog , spletno stran knjižnice MKL ter druge elektronske vire. V letu 2016 bodo kviz vprašanja 
obarvana s temami s področja ekoloqije in trajnostnega razvoja. 

Naslov dogodka TeTrnin. Lokacija 
Igroteka januar - december 2016 Knjižnica dr. France Skerl 

Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Škofljica 

Igroteka je zbirka igrač namenjena izposoji na dom. Naša zbirka obsega okoli 1.800 kvalitetnih igrač , 
ki v veliki večini niso dostopne na trgu , pri nas pa so na voljo za uporabo in izposojo. Pripravili bomo 
ustvarjalne eko delavnice za otroke in poskrbeli za izmenjavo igrač in knjig . 

Naslov dogodka "F ermin . : Ilokaelja 
Kinološki in konjeniški kotiček I januar-december 2016 I Knjižnica Siška 
Delavnice, predavanja ter knjižne razstave o pravicah živali , zaščiti okolja in ogroženih živali ter 
pomena sobivanja človeka z živalmi. 

Naslov dogodka I Termin -1 LokaCija 
Knjižnica na vodi 1 Junij - avgust 2016 1 Kolezia in RIC Sava 
Knjižnica se bo v poletnih mesecih (v času poletne odprtosti knjižnic MKL) selila na kopališči Kolezija 
in RIC Sava in obiskovalcem nudila možnost sproščenega prebiranja knjig in revij, uro pravljic za 
otroke in informacije o knjižnici. 

Z <!pos eni : 
Naslov dogodka Termin lokacija 

januar-december 2016 Knjižnice MKL 
Pregled stanja in zakonodaje na 
področju trajnostnega razvoja 
Zloženka o varčevanju z 
energijo in ravnanju z odpadki 
Zasaditev in ureditev okolice 
knjižnic 
Nalepke za varčevanje z 
elektriko in ogrevanjem 
Akcije zbiranja različnih 

odpadnih materialov 
- zamaški 
- papir 
Spodbujanje k udeležbi na 
drugih mestnih dogodkih Zelene 
ljubljane 
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