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 UVOD  

 
V devetem letu delovanja Mestne knjižnice Ljubljana kot splošne knjižnice glavnega mesta 
Slovenije bomo začeli  izvajati že tretji strateški načrt, ki bo usmerjal naše delovanje od leta 
2017 pa vse do leta 2021.  Pri oblikovanju vsebin novega strateškega načrta smo izhajali iz 
že doseženega in nalog, ki nam jih nalagata knjižnična zakonodaja in ustanovni akt, pa tudi 
iz naše zelo aktivne vizije »Razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti«, ki 
nas je v vseh preteklih letih uspešno usmerjala v strokovni razvoj. Upoštevali smo tudi 
Strategijo razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020, pomemben dokument, ki odraža 
tudi strokovne vrednote, katerim sledimo v naši knjižnici.   
 
MKL z oblikovanjem  lastnih tehničnih rešitev ter s številnimi dobrimi praksami veliko 
prispeva k razvoju slovenskih knjižnic. Veliko lahko pokažemo na področjih, kot so spletna 
stran www.mklj.si, e-storitve, e-učilnica, e-beleženje posredovanih informacij, avtomatizirano 
objavljanje podatkov o novem knjižničnem  gradivu, vračanje gradiva v drugi knjižnici, 
sodelovanje v mednarodnih  projektih,  organizacija  strokovnih konferenc, izdajanje 
strokovnih publikacij ali izvajanje kadrovskih mobilnosti. Še pomembneje pa je, da z vsemi 
temi storitvami bogati prebivalce Ljubljane in jim izboljšuje pogoje vsakdanjega življenja. 
  
Knjižnica bo tudi v letu 2017 predano uresničevala vse svoje vloge, od kulturne in 
informacijske do izobraževalne in socialne. Z geslom »Povsod v mestu« bomo javnosti 
predstavljali pomen branja in vseživljenjskega učenja ter preko oglaševanja na javnih 
prostorih vabili prebivalce, da se pridružijo članom MKL.  
 
Vsebina Programa dela MKL za leto 2017 je kot vsako leto obsežna, vsebine so z različnimi 
prioritetami opredeljene kot redni program ali kot projekti. Osredotočamo se na uresničljive 
vsebine, ki sodijo v okvir knjižnične javne službe, znova pa tudi na nadstandardno področje 
našega strokovnega dela in na področje investicij, kjer pa bodo naša prizadevanja omejena s 
finančnimi možnostmi.  
 
Služba za razvoj in območnost  z Oddelkom za informatiko je ena najpomembnejših služb v 
MKL, ki skrbi za koordinacijo strokovnega dela in za uresničevanje strateškega načrta. V letu 
2017 bo njena pozornost usmerjena k izobraževalnim delavnicam na temo e-storitev javne 
uprave, npr. k novemu  projektu MKL Borza zdravja, ki bo združeval različne aktivnosti: 
zdravstvene informacije, zdravstveni kotiček, projekte in e-zdravje. V novem strateškem 
obdobju bomo v MKL poudarjeno izobraževali za medijsko in digitalno pismenost. Na 
področju kulturne dediščine pa načrtujemo obširnejšo digitalizacijo starejših gradiv in 
dragocenosti nacionalnega pomena iz 17. in 18. stoletja, vsebine bodo objavljene na spletni 
strani MKL, na portalu Digitalna knjižnica Slovenije ter na domoznanskem portalu Kamra.  
 
Nakup novega knjižničnega gradiva bomo po obsegu in vsebini usklajevali z zahtevami 
Pravilnika o upravljanju knjižnične zbirke v MKL. Zagotovili bomo nakup izbrane založniške 
produkcije, primerne za splošno knjižnico  ter vzdrževali aktualno knjižnično zbirko za 
prebivalce Ljubljane in širšega območja z vsebinami, ki odražajo tako prizadevanja za razvoj 
bralne kulture kot  potrebe lokalnega okolja naših knjižnic. Oblikovali bomo tudi zbirke 
osrednje območne knjižnice in pridobivali obvezni izvod v okviru posebnih nalog OOK, gradili 
zbirke v tujih jezikih ter promovirali izposojo e-knjig v sistemu Biblos in uporabo skupnega 
priporočilnega portala Dobre knjige. 
 
Zagotavljamo primerno odprtost knjižnic glede na potrebe okolja in razpoložljivi kader. Delo z 
uporabniki zahteva pravočasno in sprotno informiranje o spremembah ter ustrezno 
promoviranje dejavnosti, storitev in prireditev v knjižnicah. Tako bomo skrbeli za informiranje 
bralcev v tiskanih oblikah (plakati, letaki, brošure) in skozi spletno obveščanje in 
komuniciranje, pri čemer bomo ves čas posodabljali domačo spletno stran in informacije na 
družabnih spletnih omrežjih. 
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V letu 2017 bomo poskrbeli za kvalitetne knjižnične storitve v zvezi z uporabo gradiva, dober 
kulturni program, vseživljenjsko izobraževanje ter prostočasno uporabo prostorov MKL. 
Pričakujemo vsaj  83.000 aktivnih članov in okrog 1.720.000 obiskov ter predvidevamo, da 
bo vsak član povprečno 20-krat obiskal MKL. Za dejavnost knjižnice je zelo pomemben tudi 
virtualni obisk. Pričakujemo spet nekoliko višjo izposojo, seveda ob pogoju, da bodo sredstva 
za nakup novega gradiva višja kot lani. Predvidevamo okrog 4.770.000 izposoj, tudi zaradi 
razširjene ponudbe e-gradiv na spletnem portalu Biblos. Ocenjujemo, da si bo vsak član 
izposodil okrog  56 enot gradiva.  
 
Bogate programe bralne in kulturne vzgoje ter neformalnega izobraževanja smo zasnovali za 
vse naše knjižnice. Načrtujemo 1.198  kulturnih prireditev za otroke in 1.320 za odrasle, 
poleg tega pa še 478 izobraževalnih dogodkov za otroke ter 538 za odrasle. Pripravili bomo 
tudi bienalni dogodek April v MKL 2017, na katerem bomo strokovni javnosti predstavili 
novosti in dobre prakse, ki smo jih v MKL uvedli v letih 2015 in 2016. V Učnem centru MKL 
bomo v letu 2017 dali poudarek vsebinam  s področij  uporabe IKT in dela z uporabniki. 
 
Vsebine v Trubarjevi hiši literature bodo v letu 2017 sestavljali problemski večeri, okrogle 
mize, strokovna predavanja in javne razprave. Del programa bo namenjen literarnim 
dogodkom, literarnim branjem in pogovorom z avtorji in avtoricami. Ponudili bomo tudi 
sproščen program, ki bo vezan na serije knjižnih, filmskih, gledaliških in glasbenih dogodkov. 
Nagovarjamo in vključujemo tudi dijaško in študentsko generacijo, ki ima veliko energije, ne 
pa vedno pravih priložnosti za dokazovanje kreativnosti pri ustvarjanju vsebin. 
 
S prireditvenim programom Slovanske knjižnice se navezujemo na zanimive domoznanske 
teme, vezane na zgodovino in urbano kulturo Ljubljane. Pionirska knjižnica pa bo tudi v letu 
2017 eden od paradnih konjev MKL, ki že leta učinkovito vpliva na razvoj bralne kulture in 
knjižničnega dela z otroki v celotni Sloveniji - leto 2017 bomo posvetili družinskemu branju. 
 
V MKL z različnimi projekti nadgrajujemo obstoječe in razvijamo nove storitve za uporabnike. 
V prvem letu izvajanja novega strateškega načrta  se bo povečalo število novih projektov, 
povečujemo število bralnih projektov za vse ciljne skupine. V letu 2017 bomo izvajali 41 
projektov,  s katerimi bomo usmerjali razvoj MKL v strateških smereh. Razdeljeni so na šest 
sklopov: za povečano dostopnost knjižničnih storitev, za otroke, za mlade, za družine, za 
odrasle in za starejše. 
 
Unescov naziv Ljubljana – mesto literature je naziv, ki bo dolgoročno zaznamoval tudi 
storitve MKL za uporabnike na področju književnosti in branja ter usmerjal sodelovanje MKL 
s potencialnimi partnerji. Odzvali se bomo tudi na nekatere mednarodne iniciative, npr. 
Evropske unije, ki je določila leto 2017 kot leto odprave nasilja nad ženskami, Organizacija 
združenih narodov je razglasila mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj, obeležili pa 
bomo tudi 29. april, Evropski dan solidarnosti med generacijami, in 1. oktober, Mednarodni 
dan starejših. 
 
Med najpomembnejšimi strateškimi načrti je vsako leto tudi prenova prostorov naših knjižnic 
in izgradnja novih. V programu smo nanizali načrte za številne prenove prostorov, za katere 
vemo, da večinoma ne morejo biti realizirane v enem letu, vendar jih navajamo kot 
srednjeročno opozorilo za vse nas, da ves čas mislimo na to, kje so potrebe največje in kaj 
vse še moramo postoriti v dobro Ljubljančanov. V letu 2017 bomo izmed navedenih določili 
ožje investicijske prioritete, ki jih bomo zmogli izpeljati. Ob tem bomo aktivno sodelovali pri 
postopkih izgradnje nove knjižnice v Polju, kjer večino aktivnosti pričakujemo v letu 2018. 
 
 
 
        Jelka Gazvoda, direktorica 
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1 Zakonske in druge pravne podlage 

 
 
1.1 Pravni akti 

 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 

1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 
30/08, 105/08 in 8/15) 

2. Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in 
podzakonski predpisi: Uredba o osnovnih storitvah knjižnice (Uradni list RS, št. 
29/03), Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni 
list RS, št. 73/03, 70/08 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 
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 (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
4. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 

4/10, 20/11 in 111/13) 
5. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 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. 91/15)  
3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - 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 56/15) 
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 (dopolnitve 2016)  
2. Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 z dopolnitvami 
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL, 2009 z 

dopolnitvami 
4. Pravilnik o poslovanju MKL, 2015 
5. Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, 2012 
6. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 
7. Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 
8. Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009  
9. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 
10. Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 
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11. Pravilnik o oddaji javnih naročil 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 

 
Na delovanje knjižnice vplivajo tudi različne strategije: 

1. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017  
2. Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020  
3. Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019 
4. Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025  
5. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana 2013-2020 
6. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 

 
 

1.2 Funkcije knjižnice  

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

MOL (288.307 prebivalcev) s petimi knjižnicami mestnih območij in 15 krajevnimi 
knjižnicami. 

- Je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo tudi za sedem občin 
izven Mestne občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, 
Vodice in Velike Lašče (49.375 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (568.919 
prebivalcev), v kateri deluje poleg MKL še osem osrednjih knjižnic: Knjižnica Domžale, 
Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica 
Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica 
Medvode, za katere izvaja območne naloge (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 dejavnost potujoče knjižnice: 46 postajališč bibliobusa. 
- Izvaja dejavnost specialne knjižnice: Slovanska knjižnica – Center za domoznansko 

dejavnost in specialne humanistične zbirke. 
- Izvaja razvojne programe na področju bralne kulture za otroke: Pionirska – Center za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
- Izvaja programe na področju vseživljenjskega učenja: Center za vseživljenjsko učenje. 
- Izvaja programe na področju knjižničnega strokovnega usposabljanja: Učni center MKL. 
- Izvaja programe Trubarjeve hiše literature: referenčni prostor za književnost, knjigo in 

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

območju, na katerem delujejo njene organizacijske enote, knjižnice mestnih območij in 
krajevne knjižnice. 
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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 
prepoznavne kulturne in informacijske institucije v lokalnem okolju (Strateški načrt 
MKL za obdobje 2017-2021).  
 
»POVSOD V MESTU« 
Povzetek strateškega načrta Mestne knjižnice Ljubljana 
 
Mestna knjižnica Ljubljana bo v naslednjem strateškem obdobju 2017-2021 v svojem 
lokalnem okolju uresničevala kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo ter s 
tem aktivno sooblikovala kakovost življenja prebivalcev, ob tem pa tudi slovenski knjižnični 
sistem.  
 
Kot osrednja območna knjižnica bo spodbujala sodelovanje splošnih knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji, predvsem s ponudbo dobrih praks za knjižnice območja na področju 
novih tehnologij, sodobnih storitev v digitalnem okolju ter usklajevanjem domoznanske 
dejavnosti na območni ravni (portal Kamra, digitalizacija gradiva). 
 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva ter notranjo organiziranostjo bo 
knjižnica vzdrževala in načrtovala uravnoteženo mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih 
postajališč in tako zagotavljala najboljšo možno dostopnost knjižničnih storitev. V skladu s 
finančnimi možnostmi si bo prizadevala pridobiti nove in dodatne prostore za krajevne 
knjižnice v MOL in na drugih območjih delovanja knjižnice.  
 
Fizični prostor knjižnice je in bo tudi v prihodnje sam po sebi ena od »storitev« MKL, ki 
omogoča različne kulturne, socialne in izobraževalne priložnosti ter nagovarja uporabnike k 
obisku in sodelovanju. Pri oblikovanju knjižničnega prostora bomo izhajali iz štirih vsebinskih 
sklopov: prostor za učenje, prostor za navdih, prostor za druženje in prostor za ustvarjalnost 
(kreativnice).  
 
S skrbno nabavo gradiva si bo MKL prizadevala oblikovati obsežno, pestro in aktualno 
knjižnično zbirko za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja. Na podlagi 
kakovostne bibliografske obdelave gradiva v vzajemnem bibliografskem sistemu COBISS, 
pregledne postavitve, odličnega dela bibliotekarjev informatorjev in izposojevalcev ter 
spletnega priporočanja bo nudila širok vir informacij o zbirki in omogočila njeno učinkovito 
uporabo v vseh svojih knjižnicah, z izposojo e-knjig in informacijami iz podatkovnih zbirk na 
daljavo pa bo omogočala večjo dostopnost gradiva, ki ni več vezano na fizično lokacijo. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi 
načeli bo MKL razvijala informacijske 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, ter jim omogočala enostavno in prijetno 
uporabo knjižnice. 
 
Kot virtualna knjižnica bo omogočala dostop do določenih storitev kadarkoli in od koderkoli – 
storitve na daljavo bomo razvijali tako z nakupom podatkovnih zbirk kot v sistemu COBISS in 
na drugih, večinoma javno dostopnih platformah ter za vse sodobne informacijske nosilce. 
Spletna stran knjižnice se bo še naprej razvijala kot osrednja informacijska točka MKL za 
dostop do e-vsebin. Gradila bo podatkovne zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za 
promocijo lokalne zgodovine. 
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Za lažje vključevanje v družbo bo oblikovala posebne zbirke gradiva in informacij ter razvijala 
storitve in programe za ciljne skupine uporabnikov (osebe s posebnimi potrebami, osebe z 
različnimi oblikami zasvojenosti, različne etnične skupnosti, brezdomci, imigranti). V obdobju 
2017-2021 bo posebno pozornost namenjala mladim med 15. in 20. letom starosti in 
starejšim. 
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mlade bo spodbujala 
bralno kulturo. Z bralnimi skupinami kot eno najstarejših in najbolj priljubljenih oblik 
medsebojnega in medgeneracijskega sodelovanja pri spodbujanju branja bomo skrbeli za 
kvalitetne vsebine ter širili bralne skupine v vsako knjižnico in lokalno okolje z namenom 
povezovanja in skupnega branja v skupnosti. 
 
Unescov naziv Ljubljana – mesto literature bo dolgoročno zaznamoval storitve knjižnice za 
uporabnike na področju literature in branja. 
 
S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države bo MKL eden od 
aktivnih nosilcev kulturnega življenja v mestu, tudi s programom THL kot referenčnega 
prostora za književnost in knjigo. 
 
Knjižnica bo nadgradila učinkovito poslovanje z uporabniki z enotno vstopno info točko, 
storitvami za samostojno uporabo knjižnice ter uvajanjem novih tehnologij za avtomatizacijo 
procesov in enostavno komunikacijo z uporabniki. 
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala  gradivo in informacije o svoji lokalni 
skupnosti in s tem ohranjala lokalno dediščino. Za promocijo lokalne zgodovine bomo 
oblikovali digitalne podatkovne zbirke na različnih platformah (Kamra, dLib.si), in z 
digitalizacijo zaščitili in ohranjali pomembno knjižnično gradivo iz naše zbirke.  
 
Knjižnica se bo v naslednjem strateškem obdobju intenzivno vključevala v procese 
vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov neformalnega izobraževanja in 
priložnostnega učenja uporabnikov, še posebej z vsebinami za vsakdanje življenje. Ob 
podpori napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije bo razvijala različne oblike 
znanja za vse starostne in socialne skupine prebivalcev.  
 
Prek svojih storitev bo knjižnica omogočala enakopravno vključevanje vseh generacij v 
evropsko digitalno družbo in podpirala uporabo različnih javnih e-storitev.  S tem namenom 
bo izobraževala uporabnike za boljšo digitalno pismenost, uporabo interneta in sodobnih 
nosilcev informacij in javnih e-storitev (e-zdravje, e-pravosodje, e-demokracija itd.) ter 
oblikovala številne učne aktivnosti v e-učilnici MKL. 
 
Knjižnica bo imela pregledno notranjo organizacijo in bo vzpostavila mehanizme za stalno 
izboljševanje delovnih procesov in razvijanje odličnosti. S spodbujanjem timskega dela v 
delovnih skupinah, spoštovanjem vsakega zaposlenega in spremljanjem morebitnih tveganj 
bo vpeljala stabilno, a prožno organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost 
zaposlenih in njihov strokovni razvoj. Prek Učnega centra MKL bo razvijala izobraževalne 
vsebine za stalno strokovno izpopolnjevanje lastnih zaposlenih in tudi knjižničarjev iz drugih 
slovenskih knjižnic.  
 
Skrb vodstva za razvoj notranje kulture, ki bo temeljila na pozitivnem odnosu do dela, 
pripravljenosti na spremembe, sproščenih, a spoštljivih odnosih med zaposlenimi, 
sodelovanju in medsebojni pomoči ter družini prijazni in trajnostno naravnani organizaciji 
(varčevanje z materiali, energijo, časom), bo utrdila pripadnost skupni ustanovi in zavezanost 
skupnim ciljem. 
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Podpirali bomo različne oblike prostovoljskega dela na posebnih projektih, s čimer bo 
knjižnica pridobila sveže ideje in zunanji pogled iz lokalne skupnosti ter zavzete zagovornike 
knjižnice. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo MKL poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice 
prinaša okolju. Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojnoizobraževalnimi in socialnimi 
ustanovami ter aktivno sodelovala z drugimi knjižnicami in organizacijami, 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 lokalnih, 
nacionalnih in mednarodnih projektih, zlasti na območju EU.  
 
Knjižnica se bo aktivno vključevala v skupne projekte MOL in bo s svojim delovanjem 
prispevala k prepoznavnosti Ljubljane kot ustvarjalnega mesta znanja in kulture. 
  
Nove oblike komunikacije z javnostmi (socialna omrežja, upravljanje odnosov z uporabniki) 
bodo knjižnici prinesle neposrednejši in bolj dinamičen stik z uporabniki. 
 
Aktivna promocija bo privabljala nove uporabnike in utrjevala ugled in javno podobo 
knjižnice. Za večjo prepoznavnost knjižnice v javnosti in trženje promocijskih izdelkov bomo 
razvijali blagovne znamke ter strokovno in nišno založništvo. 
 
 

1.4 Letni cilji knjižnice 

 
Na področju strokovnega dela knjižnice: 
Program knjižnice zasleduje cilje, ki izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega načrta MKL 
2017-2021 (osnutek, 2016) z osmimi strateškimi področji: 
1. MESTO BERE, GLEDA IN POSLUŠA: upravljanje knjižnične zbirke 
2. KNJIŽNICA ZA VSE: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta 
3. PROSTOR ZA UČENJE: znanje zaposlenih je znanje za uporabnike 
4. SPOMIN MESTA:  dediščinsko izročilo za danes in jutri 
5. KNJIŽNICA NA DALJAVO: virtualna knjižnica MKL 
6. VIDNA KNJIŽNICA: sodelovanje in promocija za aktivno udeležbo knjižnice okolju 
7. AKTIVNA KNJIŽNICA: notranja organiziranost in kadri 
8. »KNJIŽNICA PLUS«: razvoj za storitve prihodnosti 
 
Leto 2017 je prvo leto v novem strateškem obdobju, zato je ambicija knjižnice, da oblikuje 
čim več aktivnosti in projektov, ki izhajajo že iz novega SN. Zaradi bolj vidne povezave med 
cilji SN ter projekti in aktivnostmi v letu 2017, smo v nadaljevanju le te opremili z navedbo 
ustreznega strateškega področja in cilja.  
Najpomembnejši letni cilji so: 
˗ prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev), 
˗ preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov 

(oddelki za multimedijo, za mladostnike, za starejše, za družine ter prostori za učenje in 
kreativnice), 

˗ izboljšana dostopnost knjižničnih storitev za vse prebivalce (dostava gradiva na dom ali v 
službo, naročanje gradiva med knjižnicami, oddaljeni vpis v knjižnico), 

˗ 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), 

˗ izvajanje storitev in projektov za dve prioritetni ciljni skupini: mladi (6 projektov, virtualne 
razstave) in starejši (projekt »Odkrivajmo Slovenijo«, zbiranje spominov za Album 
Ljubljane, Ljubljanske zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v 
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gibljivih slikah«, programi za seniorje v THL, Smernice za oblikovanje storitev za 
starejše), 

˗ oblikovanje posebnih zbirk gradiva in storitev za etnične skupnosti in ranljive skupine 
prebivalcev (gluhi in naglušni, migranti), 

˗ vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za 
prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja, 

˗ zagotavljanje aktualnih informacij in vsebin za vsakdanje življenje prebivalcev,  
˗ promocija branja za odrasle, v več oblikah, zlasti prek bralnih skupin za različne ciljne 

skupine uporabnikov, 
˗ oblikovanje in izvedba projektov, ki podpirajo Unescov naziv Ljubljana – mesto literature, 
˗ vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature, 
˗ ustvarjanje ravnotežja med kakovostjo in številom prireditev ter poudarek na oblikovanju 

prireditev in izobraževanj v lastni produkciji knjižnice, 
˗ digitalizacija glasbene zbirke za potrebe lastnega predvajanja in promocija spletnega 

video/avdio centra, 
˗ dostopnost spletne strani knjižnice na mobilnih napravah (nadgradnja) ter uvedba 

personaliziranih storitev ( npr. naročanje na priporočeno gradivo), 
˗ usposabljanje uporabnikov za različne oblike pismenosti (medijska, digitalna, 

zdravstvena, finančna, glasbena ipd.), 
˗ oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih 

knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj, 
˗ dvig samopodobe o sposobnostih zaposlenih prek stalnega strokovnega usposabljanja, 
˗ spodbujanje knjižnic osrednjeslovenske regije k vključitvi v projekte MKL in v 

izobraževalne programe Učnega centra, 
˗ predstavitev novosti in dobrih praks MKL drugim slovenskim knjižnicam na dogodku April 

v MKL 2017, 
˗ učinkovita izraba številnih kadrovskih potencialov v knjižnici, 
˗ vključevanje prostovoljcev v različne projekte knjižnice, 
˗ ozaveščanje prebivalcev Ljubljane o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, 

priprava e-zgodb, izdaja publikacij, nova domoznanska podstran na www.mklj.si, 
utrjevanje »blagovne znamke« Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice), 

˗ krepitev povezanosti knjižnice z lokalnim okoljem prek vključevanja prebivalcev v različne 
dejavnosti knjižnice in vključevanje zagovorništva kot načina promocije 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 bralne kulture izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole, knjižnice v 
EU) in sodelovanje v različnih mednarodnih projektih (Erasmus+, Creative Europe), 

˗ nove oblike promocije izven fizičnega prostora knjižnice, zlasti na prostem, »povsod v 
mestu«. 

 
V letu 2017 bodo štirje projekti iz leta 2016 prešli v redno dejavnost knjižnice (glej 7 Projekti). 
Iz leta 2016 smo v leto 2017 prenesli izvedbo: 
- Projekt Katalog znanja za delo z uporabniki prenašamo v spremenjeni obliki v novo 

strateško obdobje kot paket izobraževanj za knjižničarje. 
- Projekta Pravice živali in Odkrivajmo Slovenijo zaradi drugih večjih projektov v letu 2016 

prenašamo v leto 2017. 
- Ker projekta Knjižnica na vrtu in Premična zbirka Igroteke MKL v letu 2016 nista prejela 

zadostnih sredstev, sta prenesena v leto 2017. 
- Projekt Halo knjiga zaradi nezadostne kadrovske in tehnične (IZUM) podpore v letih 2015 

in 2016 ni bil izveden in je na podlagi novih izhodišč prenesen v novo strateško obdobje.  
 
V primerjavi z letom 2016 bomo v letu 2017 opustili en projekt: 
- Projekt »Drive in«: ker po podatkih Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na 

MOL sprememba prometne ureditve parkirišča do sprejetja novega OPPN, ki predvideva 
razširitev Tržaške ceste, ni možna, v letu 2017 začasno opuščamo načrtovanje projekta.  
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2 KNJIŽNIČNA MREŽA IN PROSTOR 

 
Strateške usmeritve 
- Kvalitetnejši dostop do storitev: prostorska prenova v območnih enotah MKL, 

pridobivanje novega in dodatnega prostora v krajevnih knjižnicah v MOL in na drugih 
območjih delovanja knjižnice 

- Krepitev zavesti o pomenu knjižnične mreže za prebivalce lokalne skupnosti. 
- 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 2017 bodo lahko dopolnjeni ali spremenjeni glede na 
interes ustanovitelja in drugih akterjev, ki vplivajo na časovne in finančne okvire izgradnje in 
prenove posameznih knjižnic.  
 
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). 

 
Knjižnica bo v lokalni skupnosti pri različnih deležnikih (lokalna oblast, izobraževalne in 
kulturne ustanove, nevladne organizacije) krepila zavest o pomenu knjižnične mreže, ki 
lahko služi za promocijo različnih javnih storitev za prebivalce. 
 
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 (makerspaces). Prva kreativnica je vključena v idejni načrt za Knjižnico 
Polje, ki se bo začela graditi predvidoma v letu 2017.  
 
S profiliranjem uporabnikov glede na to, s kakšnim namenom pridejo v knjižnico, bo MKL 
oblikovala različne prostore: »glasne« prostore za skupinsko delo in druženje in »tihe« 
prostore za študij, delo in branje. Uporabniki si bodo lahko tudi sami z bolj fleksibilno opremo 
prilagajali prostor za delo, učenje in prosti čas. 
 
V letu 2017 načrtujemo pričetek prostorskega urejanja v naslednjih knjižnicah: 
1. Glede na pobude iz lokalne skupnosti nadaljnje aktivnosti za dve novi knjižnici:  

Knjižnico Šmartno (julija 2014 izdelan idejni načrt) in Knjižnico Vodice (marca 2013 
izdelan idejni načrt). 

2. V letu 2016 je bila opravljena redefinicija idejnega načrta za Knjižnico Polje, za leto 2017 
je v načrtu JSS MOL predviden začetek gradnje soseske Polje IV s prostori za novo 
knjižnico (načrtujemo pripravo projekta nadgradnje 3, faze in notranje opreme, v 
sodelovanju z JSS MOL). V letu 2017 bodo potekalo intenzivno sodelovanje z izbranim 
arhitektom.  
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3. Delna preureditev prostorov Knjižnice Otona Župančiča in Centra za vseživljenjsko 
učenje. 

4. Knjižnica Dobrova se bo v letu 2017 po načrtih občine preselila na začasno, večjo in bolj 
varno lokacijo. 

5. MOL načrtuje, da bodo v letu 2017 in 2018 stekli dogovori za prenovo celotnega objekta 
Preglov trg 15, kjer se nahaja tudi Knjižnica Fužine – priprava idejnega načrta v letu 
2017. 

 
Pričakovani učinki 
- Sistematičen in  dolgoročen razvoj mreže krajevnih knjižnic po posameznih območjih v 

Ljubljani. 
- Izenačitev pogojev dostopnosti do storitev knjižnice za vse prebivalce.  
- 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 in 

medgeneracijski dialog. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Število prenovljenih in novih knjižnic (2013-2016: 3) 
- Število obiskovalcev (2015: 2.239.499) 
- Število obiskov na prebivalca (2015: 7) 
- Število izposoj na prebivalca (2015: 14) 
 
 

2.1 Knjižnična mreža 

 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 20 knjižnic v MOL (pet območnih enot s 15 krajevnimi 
knjižnicami) in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, specialna 
knjižnica ter 46 postajališč potujoče knjižnice.  
 
- Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana  

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

- Knjižnica 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,  
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 Knjižnica Polhov Gradec, 
 Knjižnica Šentjošt,  
 Knjižnica Horjul,  
 Knjižnica Ig,  
 Knjižnica Škofljica,  
 Knjižnica Frana Levstika,  
 Knjižnica Rob, 

- Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, 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 
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature (THL), Stritarjeva 7, Ljubljana. 
 
 

2.2 Knjižnični prostor 

 
Glavna prioriteta pri prenovi obstoječih in oblikovanju novih prostorov je dostopnost 
prostorov, ki vključuje samo fizično dostopnost, notranje oblikovanje (ekološki materiali / 
zelena knjižnica), opremo in napeljave ter IKT opremo. Posebna pozornost je namenjena 
oblikovanju prostora za ciljne skupine uporabnikov (otroci, mladi, starejši, ljudje s posebnimi 
potrebami). MKL si prizadeva oblikovati atraktiven in interaktiven knjižnični prostor, ki podpira 
potrebo po učenju in novih doživetjih. 
 
Prostori knjižnic MKL se zaradi velikega obiska in številnih dejavnosti z leti obrabljajo in 
predvsem manjše knjižnice nujno potrebujejo celovito obnovo. Tudi novejše knjižnice že 
kažejo znake obrabe ali pa bi jih bilo treba obnoviti zaradi spremenjenega načina dela in 
pomanjkljivosti pri prvotnem načrtovanju prostorov in opreme (neustrezni pulti, slabo zračeni 
prostori, 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 2017 uresničiti. Navajamo trenutno nujne posege, katerih 
izvedba pa bistveno presega naše finančne zmožnosti. Zato bodo v letu 2017 izvedeni le 
najnujnejši, ki jih bomo lahko udejanjili v sedanjih finančnih pogojih. 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Glinškova ploščad  
Knjižnica ima svoj vrt, kjer bomo nadaljevali s postopnim urejanjem prostora 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 poizkušali pridobiti dodatne prostore in pripraviti izhodišča za 
prenovo knjižnice. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca  
Nujna je celovita obnova območne enote v Mostah, ki ni bila izvedena v okviru prenove 
stavbe Španskih borcev in za katero smo že pred leti pripravili idejni projekt. 
Potreba po nadomestnem prostoru za skladišče območne enote (50 m2), saj smo nekdanji 
prostor v Mostah v letu 2014 izgubili. 
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Knjižnica Fužine 
Zaradi dotrajanosti sta nujni menjava oken v celotni stavbi in prenova električne napeljave v 
knjižnici. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 
Delna prestavitev skladišča v primeru, da bo KOŽ-u (po arhitekturnih načrtih v zvezi z 
izvedbo garaže Kozolec II) en del skladišča odvzet in nadomeščen z drugim prostorom; 
prenova razsvetljave (v okviru energetske sanacije) v Mediateki in pritličju; prenova in 
ureditev prostora v kavarniškem delu pritličja; preureditev in preoprema časopisne čitalnice 
za Župančičevo sobo; adaptacija in ureditev prostora ob časopisni čitalnici (z dostopom do 
rampe v garaži); sanacija prezračevanja in dostopa do sanitarij za uporabnike v kleti. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Dobrova  
Knjižnica deluje v neustreznih prostorih. V primeru realizacije projekta začasne preselitve 
Knjižnice Dobrova bo le ta v letu 2017 začela delovati v primernejših, dostopnejših in 
varnejših prostorih na ulici Vladimirja Dolničarja 15, Dobrova.Knjižnica Škofljica, Knjižnica 
Frana Levstika in Knjižnica Brezovica  
Knjižnice so zaradi stopnic težko dostopne. Dostop bi bilo potrebno urediti z vgradnjo dvigal 
(zagotovitev dodatnih sredstev iz proračuna občin pogodbenih partneric) in tako delovanje 
knjižnic uskladiti tudi z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov (UL RS, št. 94/2010). 
 
Knjižnica Rob, Knjižnica Notranje Gorice, Knjižnica Polhov Gradec, Knjižnica Rakitna in 
Knjižnica Šentjošt delujejo v neprimernih prostorih, zato bomo v obdobju 2017-2018 
nadaljevali z analizo stanja in pripravili predloge s finančnim načrtom za primernejše 
prostorske pogoje in njihovo postopno profesionalizacijo s stalnim kadrom. 
 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šiška 
V letu 2017 ostaja potreba po sanaciji sistema prezračevanja in klimatizacije, prioritetno v 
študijski čitalnici. 
 
 

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 2017 
bo odpiralni 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. 
 
V mreži knjižnic MKL se kaže potreba po povečani odprtosti krajevnih knjižnic, ki pa zaradi 
premajhnega števila zaposlenih trenutno ni izvedljiva. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Aneks o delitvi prostora Bralnice v Knjižnici Jožeta Mazovca za namen prireditev v stavbi 
Centra kulture Španski borci smo z Zavodom En Knap pod enakimi pogoji sodelovanja 
podaljšali do julija 2017.  
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Potujoča knjižnica  
Potujoča knjižnica bo v letu 2017 obiskovala 46 izposojevališč (41 krajev in 6 posebnih 
lokacij), po vnaprej objavljenem urniku. 35 postajališč bomo obiskovali enkrat mesečno, 8 
postajališč dvakrat mesečno in 3 postajališča enkrat tedensko v popoldanskem času. Ob 
dopoldnevih bo potujoča knjižnica odprta za najavljene skupine vrtcev ter v času festivalov in 
projektov na voljo za skupne dogodke MKL (Bobri, Dan MKL, Noč knjige, Filmobus pri vas, 
Poletavci, Potujoča knjižnica na obisku). Zaradi nepredvidljivih razmer na cestah, vremenskih 
pogojev in okvar vozila, so možna odstopanja od predvidenega števila ur odprtosti. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2017, opredeljen v tem programskem sklopu, 
glede na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

3 RAZVOJ IN OBMOČNOST 

 
Služba za razvoj in območnost 
 
Službo za razvoj in območnost (SRO) sestavljata oddelek za razvoj in območnost in oddelek 
za informatiko. SRO skrbi za koordinacijo strokovnega dela med območnimi enotami, 
službami, centri in oddelki, za uresničevanje ciljev Strateškega načrta 2017-2021 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 predlogov in koordinacija temeljnih dokumentov o poslovanju 
MKL. V letu 2017 bomo pripravili: polletno poročilo o delu 2017, letno poročilo o delu 2016, 
program dela 2018 ter zbirnik statističnih podatkov 2016 za CeZaR. 
 
V letu 2017 bomo v SRO izvajali dejavnosti in vodili projekte:  
- Priprava promocijske brošure Strateškega načrta MKL za obdobje 2017-2021 v 

slovenskem in angleškem jeziku. 
- Priprava analiz in pregledov stanja knjižničnih mrež knjižnic osrednjeslovenskega 

območja. V letu 2017 v vlogi osrednje območne knjižnice načrtujemo nadaljnje 
dopolnjevanje podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2016 (kontrola podatkov in analiza 
dostopnosti na posameznih območjih OOK), kakor tudi izpeljavo pilotnega projekta 
študije uporabnikov s pomočjo orodja za prostorsko analizo PAM v sodelovanju z 
Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije in Centrom za razvoj knjižnic NUK.  

- V letu 2016 je bila na spletno stran MKL postavljena informacijska točka za e-gradiva 
javnih oblasti. Preko CVŽU in Učnega centra bomo za uporabnike in zaposlene v letu 
2017 pripravljali seznanitvene izobraževalne delavnice na teme e-storitev javne uprave. 
Po potrebi bo oblikovana tudi delovna skupina za e-točko, ki bo skrbela za ustrezno 
vsebinsko dopolnjevanje posameznih gradiv in promocijo posameznih vsebinskih 
sklopov. 

- SRO bo koordinirala nov projekt MKL Borza zdravja, ki bo združeval različne aktivnosti: 
zdravstvene informacije, zdravstveni kotiček, projekte, e-zdravje (glej 7 Projekti).  

- V novem strateškem obdobju 2017-2021 bomo v MKL poudarjeno izobraževali 
uporabnike, zaposlene MKL in slovenske knjižničarje na področju medijske in digitalne 
pismenosti. Sodelovanje in koordinacija dveh projektov: Medijska pismenost za mlade in 
»Postati digitalno pismen« - digitalno opismenjevanje zaposlenih (glej 7 Projekti). 

- SRO je nosilka koncepta kreativnic v mreži knjižnic MKL. V letu 2017 bomo v 
sodelovanju s Knjižnico Polje nadaljevali z oblikovanjem programa in pravil za delovanje 
vzorčne kreativnice MKL ter z izobraževanjem uporabnikov in zaposlenih za uporabo 3D 
tiskalnika.  
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- E-učilnica bo v letu 2017 prešla v redno dejavnost knjižnice in bo služila kot okolje za 
izobraževanje, učna gradiva in preverjanje znanja na področju IKT za zaposlene v MKL. 
V letu 2017 načrtujemo izdelavo interaktivnih video vodičev, ki bodo vključevali kazala 
vsebine in omogočali preskok na določen del video posnetka ter vprašanja za sprotno 
preverjanje znanja. Testno se bo vzpostavila tudi ločena e-učilnica za potrebe 
uporabnikov. 

- Za leto 2017 načrtujemo v okviru in s sredstvi območnosti obširnejšo digitalizacijo 
starejših gradiv in raritet, dragocenosti nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega 
pomena iz obdobja med poznim 17. stoletjem in poznim 18. stoletjem, vsebine bodo v 
celotnem obsegu objavljene na portalu Digitalne knjižnice Slovenije ter v obliki posebnih 
zbirk na domoznanskem portalu Kamra in domoznanski podstrani knjižnice. 

- Priprava digitalnih zbirk za portal Kamra v okviru projektov Razvoj Ljubljane, Znameniti 
ljubljanski župani in Moja ulica. 

- Koordiniranje in evalvacija beleženja informacij ter izvedba ankete med uporabniki 
knjižnice o kvaliteti posredovanih informacij v drugi polovici leta 2017 (vrednotenje 
informacij). 

- Izvedba intervjujev v fokusni skupini starejših o posebnih storitvah za to ciljno skupino v 
prvi polovici leta 2017. 

- V novem SN 2017-2021 smo v okviru strateškega področja »AKTIVNA KNJIŽNICA: 
notranja organiziranost in kadri« oblikovali cilj »Prostovoljsko delo v MKL«. V letu 2017 
bo knjižnica razširila udeležbo prostovoljcev prek nekaterih izbranih projektov, ki jih sicer 
načrtuje v okviru knjižničnih dejavnosti v lokalnem okolju. Knjižnica v letu 2017 obenem 
načrtuje pripravo strategije prostovoljstva in vzpostavitve celovitega sistema mentorstva 
za prostovoljce v MKL. 

- MKL bo v novem strateškem obdobju 2017-2021 pri nekaterih novih projektih in storitvah 
začela z merjenjem učinkov in vplivov. Pri tem bomo uporabili logični model (GLOs – 
Generic Learning Outcomes), ki je bil razvit v evropskih projektih ENTITLE in ”Knjižnice 
povezujejo – Vloga knjižnic na področju socialnega vključevanja”, v katerih je sodelovala 
kot partner tudi MKL. 

- Po prehodu na Cobiss3 Izposoja bomo pripravili definicije za zajemanje podatkov, ki jih 
bo potrebno povezati s podatki iz COBISS2 za prikaz letnega poslovanja knjižnice. 

- V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na FF 
UL bomo zaključili projekt študije uporabnikov z analizo anketnih vprašalnikov 
obiskovalcev prireditev v MKL in oblikovanjem Smernic.  

- Koordiniranje referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja. 
 
 
Priprava programov in koordinacija izvedbe strokovnih obiskov, mobilnosti in mentorstva. 
 
V MKL beležimo zelo raznolike oblike strokovnih obiskov in izvajanja mentorstva. V letu 2017 
bomo oblikovali interni dokument, ki bo na kratko opredeljeval tri glavne oblike mentorstva v 
MKL: za študente, novozaposlene (po novem pravilniku o bibliotekarskem izpitu) in 
prostovoljce. Ustanovljena bo DS, ki bo koordinirala in usmerjala vse oblike mentorstva v 
MKL. 
V letu 2017 načrtujemo pripravo mentorskih programov za različne skupine: 
- Študenti: praksa študentov bibliotekarstva, pedagogike in andragogike v CVŽU; strokovni 

obiski študentov; mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+. 
- Knjižničarji in drugi strokovni delavci: strokovni obiski knjižničarjev; mobilnost zaposlenih 

v programu Erasmus+; strokovni nekajdnevni obiski knjižničarjev osrednjeslovenskega 
območja po programu izvajanja nalog območnosti. 

- Zaposleni v MKL se udeležujejo mobilnosti v okviru programa Erasmus+ in Strokovne 
izmenjave z Mariborsko knjižnico, predvidevamo tudi tovrstne izmenjave s Knjižnicami 
mesta Zagreb. 
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V letu 2017 bo SRO sodelovala pri pripravi novih storitev in projektov MKL: 
- Nadgradnja in posodobitve spletne strani knjižnice. 
- Plačljiva dostava in odvoz gradiva. 
- April v MKL. 
- 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 na 
podlagi dveh tabel (pripravljeni v letu 2016): 1) Seznam domačih in mednarodnih konferenc, 
ki omogoča bolj dolgoročno načrtovanje prijave prispevkov in aktivno udeležbo. 2) Seznam 
razpisov za projekte in nagrade, ki omogoča časovno bolj vzdržno pripravo prijav. 
 
Oddelek za informatiko bo v letu 2017 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, 
- 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 s knjižnicami osrednjeslovenske regije in ostalimi osrednjimi območnimi 

knjižnicami, 
‐ sodelovanje z zunanjimi izvajalci na področju IKT in KIS, 
‐ priprava razpisa za nakup RFID opreme, 
‐ uvajanje knjigomatov ter RFID izposoje na evidenco izposoje v mrežo knjižnic MKL, 

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, 
‐ podpora izterjavam finančnih dolgov, 
‐ podpora uvedbe COBISS3 in podpora uporabnikom po uvedbi COBISS3, 
‐ sledenje trendom razvoja IKT: testiranje in uporaba 3D tiskalnika. 
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Zaposleni v SRO izvajajo izobraževanja za uporabnike in zaposlene v MKL in v 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, Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 
V SRO bomo za področje območnosti pripravili letno poročilo 2016 in program 2018, izvajali 
in koordinirali bomo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali naslednji program 2017: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2017 bo poudarek na nabavi elektronskih virov - v sodelovanju s knjižnicami območja 
bomo zakupili dostop do portala s pravnimi in davčno-finančnimi vsebinami in zbirke 
PressReader. 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 območnimi knjižnicami bomo nadgrajevali skupni spletni portal učnih 
gradiv in vodičev za uporabo elektronskih 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 po potrebi svetovali na vseh področjih dejavnosti MKL, še zlasti pri 
načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. 
Nadaljevali bomo izobraževanja za knjižničarje regije za nove naloge v knjižnicah po 
konceptu in programu Učnega centra MKL za leto 2017. S knjižnicami regije bomo še naprej 
sodelovali na področju spodbujanja bralne kulture za ciljne skupine uporabnikov, za otroke s 
projektom Poletavci, ter s skupnim bralnim projektom za mladostnike – NajPoletavci. 
Praktično usposabljanje in promocija vsebin Informacijskih točk za e-gradiva javnih oblasti na 
spletnih straneh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja. 
Priprava analiz in pregledov stanja knjižničnih mrež knjižnic osrednjeslovenskega območja. V 
letu 2017 načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2016 
(kontrola podatkov in analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK), kakor tudi 
izpeljavo pilotnega projekta študije uporabnikov s pomočjo orodja za prostorsko analizo PAM 
v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije in Centrom za razvoj knjižnic 
NUK. 
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 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. 
Objava in predstavitev smernic za načrtovanje in vrednotenje uporabniške izkušnje v 
splošnih knjižnicah na primeru prireditvenih dejavnosti za odrasle. 
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Oblikovanje izhodišč za vzpostavitev skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic, kjer bi se 
na enem mestu združilo podatke, vsebine in informacije za različne ciljne skupine (strokovno 
javnost, splošno javnost, financerje, ipd.). Skupni projekt vzpostavitve tovrstnega portala 
bodo v letu 2017 usklajevale Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja 
knjižnica Srečka Vilharja Koper in Osrednja knjižnica Celje, slednje tri bodo tako nadgradile 
tudi v letu 2016 začeti triletni projekt pomoči pri vzpostavitvi dinamičnih spletnih strani 
splošnih knjižnic. 
Sodelovanje pri preostalih skupnih projektih vseh slovenskih OOK. 
Nadaljevanje izvajanja programa izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in 
MKL, ter 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 nekaterih knjižnic regije 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.  
Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin. V 
letu 2017 načrtujemo skupno temo domoznanskih zgodb knjižnic regije: Pustne šege. 
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.  
Še naprej bomo sodelovali v delovni skupini za pripravo enotnih metodoloških izhodišč za 
popis domoznanstva in izhodišča za vrednotenje. 
Sodelovali bomo pri popisu domoznanske dejavnosti v knjižnicah (nosilec koordinacija OOK 
NUK). 
Nudili bomo podporo delovni skupini (nosilec koordinacija OOK NUK) za pripravo strokovnih 
izhodišč za oblikovanje domoznanske zbirke, domoznanskega oddelka. 
 
Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Knjižnice regije imajo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Dogovorile so se o 
internem postopku obveščanja o izločenem gradivu glede na 13., 14. in 15. člen Navodil 
NUK. Z navodili za izločanje gradiva iz leta 2010 bomo v MKL usmerjali izločeno knjižnično 
gradivo iz knjižnic osrednjeslovenske regije. 
Splošne knjižnice pogosto prejemajo 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. 
 
Podroben program izvajanja nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017 je priloga tega 
programa in njegov sestavni del. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2017, opredeljen v tem programskem sklopu, 
glede na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
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4 DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 

 
Dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana izhajajo iz 2. in 16. člena Zakona o knjižničarstvu 
(Uradni list RS, št. 87/01 in št. 92/15). 
 
2. člen: 
 
Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:  
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,  
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,  
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,  
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,  
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,  
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,  
- informacijsko opismenjevanje,  
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,  
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.  
 
16. člen: 
 
Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tega zakona tudi:  
- sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,  
- zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo,  
- zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 

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

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

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

4.1 Pridobivanje, bibliografska obdelava in zaščita knjižničnega gradiva 

 
Strateške usmeritve 
‐ Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga predvidevajo pogoji za 

izvajanje knjižnične dejavnosti in/ali standardi in strokovna priporočila za knjižnično 
dejavnost. 

‐ Zagotavljanje aktualnosti knjižnične zbirke.  
 
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. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2017 
‐ Izvajanje izbora in nakupa izbrane založniške produkcije, primerne za splošno knjižnico 

v skladu s Pravilnikom o upravljanju knjižnične zbirke v MKL (SP 1, cilj 1: Aktualna in 
učinkovita knjižnična zbirka).  

‐ Vzdrževanje aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega 
območja z vsebinami, ki odražajo potrebe okolja knjižnice, z evalvacijo uporabe 
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knjižničnega gradiva ter izločanjem zastarelih vsebin knjižnične zbirke (SP 1, cilj 1: 
Aktualna in učinkovita knjižnična zbirka). 

‐ Izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva za posebne potrebe uporabnikov z 
oblikovanjem posebnih knjižničnih zbirk in virov (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu). 

‐ 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) (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu). 

‐ Organizirala bo dejavnosti s knjižničnim gradivom za razvoj bralne kulture (SP 2, cilj 2: 
Branje vedno in povsod). 

‐ 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. 

‐ Boljša izraba prostorov v mreži knjižnic MKL. 
‐ 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 (2015: 220) 
‐ Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke (v odstotkih)  (2015: 38 – 62) 
‐ Razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle (v odstotkih) (2015: 21-79) 
‐ Obrat knjižnične zbirke (2015: 2,82) 
‐ Obrat zadnjega celoletnega prirasta (2015: 7,79) 
‐ Odstotek odpisa v odnosu do prirasta (2015: 84%) 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
Izbor za nakup novega knjižničnega gradiva izvaja Služba za pridobivanje knjižničnega in 
bibliografsko obdelavo gradiva (SPOK) po kriterijih nabavne politike knjižnice z rednim 
pregledovanjem novosti v založniški produkciji.  
 
Služba prav tako ureja pridobivanje novega gradiva iz obveznega izvoda, ki ga knjižnica 
pridobi po Zakonu o obveznem izvodu. 
 
Služba ureja prirast darov bralcev in drugih darovalcev, ki jih pristojni knjižničarji odberejo za 
knjižnično zbirko. 
 
Služba bo zagotovila standardizirano bibliografsko obdelavo v letu 2017 pridobljenega 
knjižničnega gradiva v elektronskem katalogu COBISS. Glede na načrtovan prirast bo 
katalogizacija obsegala: 
- kreiranje okrog 3.000 novih zapisov za različne tipe gradiva; 
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- kreiranje okrog 1.500 novih zapisov v normativni bazi podatkov CONOR.SI, 
Za vse pridobljene enote knjižničnega gradiva – načrtovano 68.535 enot bo služba 
zagotovila ustrezno zaščito in opremo novega gradiva za potrebe izposoje. 
 
Služba bo sodelovala z enotami knjižnične mreže MKL pri vseh procesih urejanja prirasta in 
zaloge, kot so izbor knjižničnega gradiva, inventure, odpis gradiva, urejanje postavitvenega 
sistema za prosti pristop, načrtovanje novih zbirk, preopreme zaloge za RFID tehnologijo itd. 
 
Prirast knjižničnega gradiva – načrtovan obseg in dostopnost v letu 2017 
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 občin, kjer MKL izvaja knjižnično dejavnost, za leto 2017 načrtujemo 
59.235 enot nakupa novega knjižničnega gradiva, s čimer dosežemo 172 enot gradiva na 
1000 prebivalcev. Poleg tega načrtujemo prirast še z darovi v obsegu okrog 7.500 enot in 
prirast z obveznim izvodom – predvidoma 1.800 enot. Skupen prirast z nakupom in ostalimi 
načini nabave načrtujemo v obsegu 68.535, s čimer dosežemo 199 enot gradiva na 1000 
prebivalcev. 
 
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 referenčne zbirke, ki je namenjena izposoji v 
knjižnici in obsega največ 10% celotne knjižnične zbirke in jo bo v l. 2017 obnovila s 
predvidoma 800 novimi enotami. 
 
V letu 2017 bo knjižnica z ustreznim izborom dopolnjevala šestnajst posebnih tematskih 
zbirk, namenjenih posebnim potrebam uporabnikov, ki jih je prepoznala v preteklem obdobju: 
‐ Arhiv slovenske mladinske produkcije za študijske namene in razvoj promocije branja, 

bralne kulture in informacijske pismenosti pri mladih v Pionirski - CMKK; 
‐ 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; 
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‐ 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 2017 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 2017 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: 
 

Občine Prebivalci* Št. enot Delež 
Brezovica 11.974 27 3,33% 

Dobrova-Polhov Gradec 7.582 17 2,11% 
Dol pri Ljubljani 5.934 13 1,65% 

Horjul 2.970 7 0,82% 
Ig 7.163 16 1,99% 

Ljubljana 288.307 640 80,16% 
Škofljica 10.618 24 2,95% 

Velike Lašče 4.264 9 1,19% 
Vodice 4.804 11 1,34% 

Medvode 16.032 36 4,46% 
Potujoča knjižnica skupaj 359.648 800 100,00% 

*podatki o prebivalstvu stanje 01. 01. 2016 (SURS) 
 

4.1.1 Predviden nakup novih enot knjižničnega gradiva (po zvrsteh) 

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

49.935 5.924 3.376 59.235
 
Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva na območju Mestne občine 
Ljubljana 
 
Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

42.481 5.059 3.047 50.587
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Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva na območju primestnih 
občin 
 
Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

7.454 865 329 8.648
 
 
Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: stroka / leposlovje 
 

Stroka Leposlovje Skupaj 

4.080 2.720 6.800 
 
Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: mladina / odrasli 
 

Odrasli Mladina Skupaj 

5.100 1.700 6.800 
 
Načrt razporeditve gradiva v knjižnični mreži 
 

IZVODI 
Knjižno 
gradivo 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 4.808 556 197 5.561

Knjižnica Črnuče 1.229 141 37 1.407

Knjižnica dr. France Škerl 1.054 121 38 1.213

Knjižnica Glinškova ploščad 992 114 34 1.140

Knjižnica Savsko naselje 611 71 28 710

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.386 391 138 3.915

Knjižnica Fužine 1.189 140 68 1.397

Knjižnica Jarše 590 70 41 701

Knjižnica Polje 1.465 174 99 1.738

Knjižnica Zadvor 538 63 31 632

Knjižnica Zalog 626 74 38 738

Knjižnica Otona Župančiča 8.826 1.103 1.097 11.026

Knjižnica Nove Poljane 505 58 14 577

Knjižnica Poljane 715 82 22 819

Knjižnica Prežihov Voranc 4.110 481 217 4.808

Knjižnica Grba 1.316 153 56 1.525

Knjižnica Rudnik 1.473 172 79 1.724

Knjižnica Šiška 5.127 592 199 5.918

Knjižnica Gameljne 866 100 36 1.002

Knjižnica Šentvid 1.402 164 78 1.644

Slovanska knjižnica 1.653 239 500 2.392

SKUPAJ MOL 42.481 5.059 3.047 50.587

Knjižnica Brezovica 858 98 24 980

Knjižnica Notranje Gorice 72 8 0 80

Knjižnica Podpeč 357 42 24 423

Knjižnica Rakitna 79 9 0 88
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SKUPAJ Občina Brezovica 1.366 157 48 1.571

Knjižnica Dobrova 437 53 43 533

Knjižnica Polhov Gradec 60 7 0 67

Knjižnica Šentjošt 29 3 0 32
SKUPAJ Občina Dobrova-
Polhov Gradec 

526 63 43 632

Knjižnica Frana Levstika 488 59 44 591

Knjižnica Rob 105 12 0 117

SKUPAJ Občina Velike Lašče 593 71 44 708

Knjižnica Horjul 312 37 18 367

SKUPAJ Občina Horjul 312 37 18 367

Knjižnica Ig 692 82 47 821

SKUPAJ Občina Ig 692 82 47 821

Knjižnica Škofljica 1.247 146 72 1.465

SKUPAJ Občina Škofljica 1.247 146 72 1.465

Knjižnica Vodice 387 45 16 448

SKUPAJ Občina Vodice 387 45 16 448

Potujoča knjižnica 1.434 160 6 1.600

SKUPAJ vse krajevne knjižnice 49.935 5.924 3.376 59.235
 
 
Od tega za Knjižnico Jurij Vega Dol pri Ljubljani: 
 
Knjižnica Jurij Vega – Dol pri 
Ljubljani  

897 104 35 1.036

 

4.1.2 Sredstva za nakup knjižničnega gradiva 

 
 

Pričakovana sredstva in delež ministrstva 255.000 €
Pričakovana sredstva in delež Mestne občine Ljubljana 811.964 €
Pričakovana sredstva in delež primestnih občin 89.700 €
Pričakovana sredstva občine Dol za KJV – Dol 17.000 € 
Pričakovana sredstva občine Medvode 708 € 
Lastna sredstva: 35.000 €
SKUPAJ: 1.209.372 €

 
 

4.2 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 

 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
Služba za delo z uporabniki vključuje različne centre, oddelke in servise za delo z uporabniki, 
ki delujejo znotraj MKL: Oddelek za knjižnične dejavnosti in prireditve, Center za 
vseživljenjsko učenje, Učni center, Medknjižnična izposoja, Pionirska – center za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo, Slovanska knjižnica – center za domoznanstvo in specialne 
humanistične zbirke, Potujoča knjižnica ter Trubarjeva hiša literature.  
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V Službi za delo za uporabnike in posebne zbirke (SDU) skrbimo za člane, uporabnike in 
obiskovalce naših knjižnic ter pokrivamo široko področje delovanja knjižnice, od priprave in 
uskladitve pravil za poslovanje do zagotavljanja primerne odprtosti knjižnic glede na potrebe 
okolja in razpoložljivi kader. Delo z uporabniki zahteva pravočasno in sprotno informiranje o 
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 naši aktivni prisotnosti na družabnih 
spletnih omrežjih in video vsebinah. 
 
Pokrivamo velik delež dejavnosti pri izvajanju in sodelovanju v številnih projektih, v katere so 
vključene vse knjižnice  v mreži MKL in tudi nekatere knjižnice na regijskem in nacionalnem 
nivoju, predvsem pri spodbujanju branja in razvoju bralne 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. 
 
V letu 2017 bomo v sodelovanju z drugimi skupnimi službami ter območnimi enotami in 
krajevnimi knjižnicami poskrbeli za kvalitetne knjižnične storitve, dober 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 bralne kulture ter na vedno večjo 
vlogo in pomen splošne knjižnice tako v samem mestu kot na spletu. 
 
Strateške usmeritve 
- Ponudba storitev za enostavnejšo in prijetnejšo izkušnjo uporabe knjižnice. 
- Dostopnost gradiva, storitev, ponudbe za vsakogar. 
- Razvoj storitev v smeri tehnološkega razvoja in sodobnega načina življenja prebivalcev 

mesta.  
- Vzpostavljanje različnih partnerstev ter sodelovanje z vsemi vrstami knjižnic, drugimi 

kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami ter lokalnimi skupnostmi pri skupnih projektih. 
- Vključenost MKL v utrip Ljubljane in okolice z novimi oblikami promocije z namenom 

utrjevanja ugleda in javne podobe knjižnice. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2017 
- Priprava novega internega pravilnika pri delu z uporabniki v skladu s Pravilnikom o 

poslovanju MKL. 
- Priprava predlogov za spremembe in dopolnitve Pravilnika o poslovanju knjižnice glede na 

aktualne spremembe pri delu z uporabniki. 
- Priprava navodil pri delu z zahtevnejšimi uporabniki. 
- Priprava informacij za uporabnike ob sprejetju dopolnjenega Pravilnika o poslovanju. 
- Ureditev cestnih oznak za slabše označene knjižnice v sodelovanju z MOL. 
- Nadgradnja storitve vračila gradiva v drugih knjižnicah z možnostjo naročanja gradiva v 

drugi knjižnici. 
- Testna uvedba storitev Halo knjiga – dostava in odvoz gradiva na dom ali v službo proti 

plačilu. 
- Nadgradnja spletne strani s poudarkom na obveščanju uporabnikov, interaktivnem 

sodelovanju, aktiviranju knjižničnega gradiva, zagotavljanja storitev 24/7, na razvoju 
mobilnih aplikacij in spletni promociji. 

- Nadgradnja in širitev e-obveščanja (gradivo, novice). 
- Začetek digitalizacije glasbene zbirke za potrebe lastnega predvajanja. 
- Promocija spletnega video/avdio centra s posnetkih naših dogodkov in izobraževanj. 
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- Spoznavanje uporabnikov in promocija kataloga Cobiss, aplikacije mCobiss, storitve Moja 
knjižnica in portala Biblos. 

- Vzpostavitev možnosti oddaljenega vpisa skupaj z IZUM-om in posebna promocija vpisa 
za Slovence, ki živijo v tujini. 

- Izvedba prehoda na C3/Izposoja ter izobraževanja velike večine zaposlenih. 
- Nadaljevanje postopkov in izvedba izterjav starejših in sprotnih finančnih dolgov 

uporabnikov. 
- Zagotavljanje odgovorov v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja. 
- Nadgradnja e-obvestil za obveščanje o priporočenem gradivu in posebnih obvestilih 

knjižnice. 
- Aktivna prisotnost na aktualnih socialnih in promocijskih spletnih omrežjih. 
- Aktivno sodelovanje in izvajanje dogodkov pri promociji trajnega UNESCO naziva 

Ljubljana – mesto literature. 
- Izvajanje programa v Trubarjevi hiši literature. 
- Anketa o navadah uporabnikov (spomladi 2017). 
- 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. 
- Razvoj programov za priseljence in tujce s poudarjanjem pomena in vrednosti 

medkulturnosti – Tuja domačnost. 
- Mesečno obveščanje o prireditvah, izobraževanjih in projektih s tiskanim in e-

napovednikom, z e-obvestilnikom po pošti in objavah na zaslonih v knjižnicah. 
- Oblikovanje brošur, zloženk in plakatov za različne priložnosti. 
- Oblikovanje promocijskih materialov in izdelkov za uporabnike, zaposlene, poslovne 

partnerje ter za prodajo v knjižnicah. 
- Izvedba projektov za spodbujanje branja: »Ciciuhec«, »Poletavci«, »NajPoletavci« in 

»Mesto bere«, z namenom spodbujanja kvalitetnega branja in aktivacije knjižničnega 
gradiva. 

- Razvoj in promocija bralnih skupin za različne ciljne skupine v knjižnicah. 
- Priprava knjižnih paketov gradiva »Maček v žaklju« za poletno branje v vseh knjižnicah, 

za vse starosti. 
- Aktiviranje neknjižnega gradiva s pripravo paketov priporočene glasbe in filmov ter s 

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 
- Večja prepoznavnost knjižnice med prebivalci in obiskovalci mesta. 
- Storitve oblikovane na način, da ustrezajo vsem uporabnikom in omogočajo enostavno in 

dostopno uporabo. 
- Poudarek na promociji in razvijanju branja kot osnovni dejavnosti knjižnice z namenom 

boljše pismenosti in kulturne ozaveščenosti prebivalcev. 
- Posebna pozornost določenim skupinam ljudi: tujci, migranti, pripadniki etničnih manjšin, 

turisti, ljudje s posebnimi potrebami in omejitvami. 
- Večja prepoznavnost MKL kot ponudnika izobraževanj za uporabnike in knjižničarje. 
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- Izboljšanje ravni pismenosti med uporabniki. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Število obiskovalcev MKL (2015: 2.239.499) 
- Izposoja gradiva na dom (2015: 4.793.629) 
- Število obiskovalcev prireditev (2015: 57.359) 
- Število sledilcev na družbenih omrežjih MKL (2015: 5.522) 
 

4.2.1 Članstvo 

 
V letu 2017 pričakujemo podobno število aktivnih članov kot v preteklih letih, to je okrog 
82.000, kar pomeni 1,5% rast. Na ravni potencialnih članov, prebivalstva MOL in občin, kjer 
deluje MKL, bo to pomenilo približno 24,4 % včlanjenega prebivalstva (v letu 2015 je bilo 
članstvo 24 %). 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 nekaterih krajevnih knjižnic zaradi prenove, kar je vplivalo tudi na obisk in 

izposojo v preteklih letih; 
‐ število prebivalstva v MOL in primestnih občinah narašča, 
‐ zaradi manj številne generacije je manjša populacija študentov v Ljubljani. 
‐ selitveni prirast prebivalcev med občinami je različen. 
Pri projekciji upoštevamo tudi druge dejavnosti, ki jih načrtuje knjižnica in vplivajo na njeno 
uporabo, denimo inventure knjižničnega gradiva. 
 

4.2.2 Obisk 

 
Število obiskovalcev knjižnice je podatek, ki ga beležimo v sistemu COBISS, ob obisku 
servisov in dogodkov v knjižnici ter obisk, ki je povezan z uporabo interneta. Obisk je vsako 
leto nekoliko večji. V letu 2017 lahko pričakujemo, da bo knjižnico obiskalo okrog 2.300.000 
obiskovalcev (fizični obisk), kar pomeni 2,7 % rast glede na primerjalno analizo preteklega 
obdobja. Predvidevamo, da bo vsak član povprečno 28-krat obiskal MKL (27,8-krat leta 
2015). Predvidevanje smo naredili glede na primerjavo podatkov prejšnjih let ter na temelju 
delnih rezultatov za leto 2016. 
 
Za dejavnost knjižnice je zelo pomemben tudi virtualni obisk. Zaradi spremenjenega Zakona 
o elektronskih komunikacijah, ki je začel veljati sredi leta 2013 in je prinesel nova pravila 
glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do 
informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika, statistika virtualnega 
obiska ne kaže realnih rezultatov, saj brezplačno spletno orodje (Google Analytics) za svoje 
delovanje uporablja t. i. sledilne piškotke. Za uporabo teh piškotkov 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. Predvidevamo, da bo obisk 
spletnega mesta MKL v letu 2017 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. 
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4.2.3 Izposoja gradiva 

 
Glede na analizo stanja in delne podatke za leto 2016 pričakujemo  v letu 2017 spet nekoliko 
višjo izposojo gradiva. Predvidevamo, da si bodo naši uporabniki izposodili okrog 4.900.000 
enot gradiva, kar pomeni 2 % 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 58 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 2017 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: 

08. teden: 20. – 26. 02. 2017  
15. teden: 10. – 16. 04. 2017 
49. teden: 04. – 10. 12. 2017 

- srednja frekvenca izposoje: 
36. teden: 04. – 10. 09. 2017 
42. teden: 16. – 22. 10. 2017 

- nizka frekvenca izposoje: 
23. teden: 05. – 11. 06. 2017 

 
Pri določanju tednov smo poleg analize tipičnih delovnih tednov v zadnjih letih upoštevali še 
primerno enakomerno razporejenost skozi vse leto, delitev na sode in lihe tedne zaradi 
različnih turnusov v krajevnih knjižnicah ter predvidevanje praznikov in počitnic, ko ne bomo 
izvajali beleženja informacij. Referenčna vrednost za leto 2015 je bila 281.353 posredovanih 
informacij. Ocenjujemo, da bomo v letu 2017 posredovali okrog 300.000 informacij o gradivu 
in iz gradiva. Poleg beleženja posredovanih informacij aplikacija omogoča tudi beleženje 
internega dela glede (prijava ob začetku in odjava ob zaključku internega dela) ter vrsto 
internega dela (iz opisa del in nalog za bibliotekarje).  
V letu 2017 načrtujemo izvedbo ankete o kvaliteti referenčne dejavnosti v MKL (vrednotenje 
informacij). 
 
Referenčni servis Vprašaj knjižničarja 
V Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja (RSVK), ki deluje na nacionalni ravni, sodelujejo 
tri knjižnice v mreži MKL: Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Jožeta Mazovca in 
Slovanska knjižnica. Sodelovanje v RSVK načrtujemo tudi v prihodnje. 
 
 
4.2.5 Prireditve 
 
Prireditve za odrasle 
Prireditvena dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana je namenjena spodbujanju bralne kulture in 
širjenju drugih kulturnih vsebin ter vseživljenjskemu učenju. Poleg programa, ki ga 
pripravljamo sami, bomo v želji po bogatenju našega prireditvenega programa sodelovali z 
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številnimi sorodnimi javnimi zavodi in ustanovami  kot tudi z različnimi društvi, ministrstvi in 
uradi RS, nevladnimi organizacijami, veleposlaništvi tujih držav, samostojnimi izvajalci, itd.  
 
Glede na to, da je z letom 2017 Ljubljana pridobila trajen naziv Unescovega mesta literature, 
bomo svoje aktivnosti in dogodke poudarjeno usmerili v promocijo bralne kulture in knjige s 
poudarkom na literarnih vsebinah in tovrstnih tematskih dogodkih. Osnovni namen te pobude 
so prizadevanja za široka sodelovanja s sorodnimi kulturnimi ustanovami in poudarjanje 
pomena knjige in bralne kulture v izobraževalnem procesu vseh prebivalcev. 
 
V mesecu aprilu se bomo v želji po širjenju bralne kulture z našimi vsebinami in projekti 
ponovno priključili širši iniciativi drugih kulturnih ustanov in se s projekti kot je Mesto bere 
priključili skupnim dogodkom, ki se nanašajo na promocijo knjige in branja (Svetovni dan 
mladinske književnosti, Svetovni dan knjige, Noč knjige itd.). 
 
Osnovni cilji širšega sodelovanja in skupnih, tematskih programskih iniciativ so predvsem:  
‐ Celovitejši pristop in vsebinsko povezovanje prireditvene ponudbe MKL z drugimi 

sorodnimi kulturnimi ustanovami in tudi širšimi, mednarodnimi iniciativami. 
‐ Promocija in aktiviranje knjižnega gradiva.  
‐ Povezovanje dejavnosti (izobraževanj in prireditev MKL)  
‐ Usmerjanje pozornosti na aktualno družbeno problematiko in z usmerjenimi 

programskimi vsebinami aktivnejše odzivanje na pomembne družbene teme.  
 
S prireditvami želimo spodbujati bralno kulturo, omogočati 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. 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, pa tudi dogodkom, ki se navezujejo na aktualne družbene teme 
(različna družboslovna, strokovna predavanja, pogovorni večeri, okrogle mize, filmske 
projekcije itd.). S prireditvenim programom Slovanske knjižnice pa se navezujemo predvsem 
na zanimive domoznanske teme, ki se vežejo na zgodovino in urbano kulturo mesta 
Ljubljane. Tudi v okviru teh dogodkov se vsebinsko povezujemo s sorodnimi kulturnimi 
ustanovami. 
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 418 
Razstave 239 
Strokovna in poljudna predavanja 320 
Potopisna predavanja 102 
Glasbene prireditve 42 
Filmske in video projekcije 34 
Gledališke predstave 30 
Ustvarjalne delavnice 94 
Natečaji in tekmovanja 14 
Drugo 27 
SKUPAJ 1.320 

 
Število predvidenih kulturnih prireditev za odrasle po enotah knjižnice: 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število 

prireditev 

Literarni dogodki Knjižnica Bežigrad 14 
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Knjižnica Jožeta Mazovca 27 

Knjižnica Fužine 6 

Knjižnica Polje 2 

Knjižnica Zalog 9 

Knjižnica Otona Župančiča 90 

Knjižnica Prežihov Voranc 23 

Knjižnica Grba 10 

Knjižnica Rudnik 8 

Knjižnica Brezovica 1 

Knjižnica Podpeč 1 

Knjižnica Dobrova 1 

Knjižnica Frana Levstika 2 

Knjižnica Horjul 10 

Knjižnica Ig 11 

Knjižnica Škofljica 9 

Knjižnica Šiška 26 

Knjižnica Šentvid 12 

Slovanska knjižnica 5 

Trubarjeva hiša literature 150 

Pionirska - CMKK 1 

SKUPAJ 418 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 15 

Knjižnica Črnuče 4 

Knjižnica dr. France Škerl 5 

Knjižnica Glinškova ploščad 6 

Knjižnica Savsko naselje 6 

Knjižnica Jožeta Mazovca 10 

Knjižnica Fužine 9 

Knjižnica Jarše 6 

Knjižnica Polje 3 

Knjižnica Zadvor 1 

Knjižnica Zalog 5 

Knjižnica Otona Župančiča 49 

Knjižnica Nove Poljane 5 

Knjižnica Prežihov Voranc 11 

Knjižnica Rudnik 4 

Knjižnica Frana Levstika 6 

Knjižnica Ig 15 

Knjižnica Škofljica 14 

Knjižnica Šiška 22 

Knjižnica Šentvid 4 

Slovanska knjižnica 7 

Trubarjeva hiša literature 8 

Center za vseživljenjsko učenje  24 

SKUPAJ 239 
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Strokovna in poljudna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 15 

Knjižnica Črnuče 1 

Knjižnica dr. France Škerl 1 

Knjižnica Savsko naselje 1 

Knjižnica Jožeta Mazovca 12 

Knjižnica Fužine 20 

Knjižnica Jarše 3 

Knjižnica Polje 3 

Knjižnica Zadvor 1 

Knjižnica Zalog 5 

Knjižnica Otona Župančiča 89 

Knjižnica Prežihov Voranc 10 

Knjižnica Grba 4 

Knjižnica Rudnik 5 

Knjižnica Brezovica 2 

Knjižnica Podpeč 2 

Knjižnica Dobrova 1 

Knjižnica Frana Levstika 2 

Knjižnica Horjul 1 

Knjižnica Ig 4 

Knjižnica Škofljica 5 

Knjižnica Šiška 38 

Knjižnica Šentvid 9 

Slovanska knjižnica 8 

Trubarjeva hiša literature 78 

SKUPAJ 320 

Potopisna predavanja 

Knjižnica Bežigrad 8 

Knjižnica dr. France Škerl 8 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 

Knjižnica Fužine 6 

Knjižnica Jarše 1 

Knjižnica Zalog 4 

Knjižnica Otona Župančiča 9 

Knjižnica Poljane 2 

Knjižnica Prežihov Voranc 7 

Knjižnica Grba 5 

Knjižnica Rudnik 8 

Knjižnica Brezovica 4 

Knjižnica Podpeč 1 

Knjižnica Dobrova 2 

Knjižnica Frana Levstika 2 

Knjižnica Horjul 4 

Knjižnica Ig 4 

Knjižnica Škofljica 3 

Knjižnica Šiška 6 



36 
 

Knjižnica Gameljne 7 

Knjižnica Šentvid 2 

Knjižnica Vodice 3 

SKUPAJ 102 

Glasbene prireditve 

Knjižnica Bežigrad 2 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 

Knjižnica Otona Župančiča 6 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 

Knjižnica Šiška 2 

Trubarjeva hiša literature 30 

SKUPAJ 42 

Filmske in video projekcije 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 

Knjižnica Zalog 2 

Knjižnica Otona Župančiča 1 

Knjižnica Šiška 4 

Slovanska knjižnica 7 

Trubarjeva hiša literature 20 

SKUPAJ 34 

Gledališke predstave Knjižnica Otona Župančiča 1 

Trubarjeva hiša literature 29 

SKUPAJ 30 

Delavnice 

Knjižnica Bežigrad 9 

Knjižnica Črnuče 1 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 

Knjižnica Savsko naselje 1 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 

Knjižnica Fužine 6 

Knjižnica Jarše 2 

Knjižnica Zadvor 2 

Knjižnica Otona Župančiča 20 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 

Knjižnica Grba 2 

Knjižnica Rudnik 4 

Knjižnica Brezovica 2 

Knjižnica Frana Levstika 1 

Knjižnica Ig 4 

Knjižnica Škofljica 1 

Knjižnica Šiška 6 

Borza znanja 30 

SKUPAJ 94 

Natečaji in tekmovanja 
Knjižnica Bežigrad 1 

Knjižnica Otona Župančiča 1 

Trubarjeva hiša literature 12 

SKUPAJ 14 

Drugo Knjižnica Prežihov Voranc 5 
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Služba za delo z uporabniki 2 

Trubarjeva hiša literature 20 

SKUPAJ 27 
 

Prireditve za otroke 

Posebno pozornost namenjamo razvoju bralne kulture že pri najmlajših otrocih, saj se 
zavedamo, da sta branje in približevanje knjigi v tem starostnem obdobju ključna pri 
otrokovem vsestranskem razvoju. Zgodnje seznanjanje otrok s knjižnico in navajanje na 
obiskovanje le-te pa je dobro izhodišče za nadaljnje vzgajanje oz. pridobivanje rednih in 
odgovornih odraslih obiskovalcev knjižnice. Ta cilj uresničujemo s številnimi dejavnostmi za 
najmlajše, kot so: ure pravljic v različnih jezikih (slovenski, angleški, nemški), igralne in 
bralne urice, razstave, literarni dogodki, gledališke, lutkovne in glasbene predstave, pisane in 
risane uganke ter ustvarjalne delavnice, ki razvijajo otrokovo čutno zaznavanje na vseh 
nivojih ter otroka spodbujajo k ustvarjalnemu razmišljanju in h kreativnosti. Otrokov 
vsestranski razvoj spodbujamo tudi z uporabo različnih didaktičnih, motoričnih, senzoričnih in  
konstruktivnih igrač ter družabnih iger, ki so vsem na voljo za izposojo v naši Igroteki. 
Mladinski knjižničarji smo v pomoč staršem pri izbiri kakovostne otroške knjige, za njih pa 
pripravljamo tudi različne priporočilne bralne sezname literature, ki je dostopna v naših 
knjižnicah. Z našo raznoliko ponudbo uspešno bogatimo program za otroke na različnih 
festivalih in sejmih ter pri tem aktivno sodelujemo z ostalimi ljubljanskimi zavodi in društvi. 
Različne aktivnosti za otroke izvajamo tako zaposleni MKL kot tudi zunanji sodelavci. 
 
Število predvidenih kulturnih prireditev za otroke po vrstah prireditev:  
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 26 
Razstave 42 
Ure pravljic, bralne ure 797 
Predstave 32 
Ustvarjalne delavnice 118 
Uganke, kvizi 183 
SKUPAJ 1.198 

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

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 3 
Knjižnica Jožeta Mazovca 0 
Knjižnica Jarše 4 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Zadvor  5 
Knjižnica Otona Župančiča 8 
Knjižnica Šiška 2 
Pionirska – CMKK 2 
SDU 1 

SKUPAJ 26 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 3 
Knjižnica Glinškova ploščad 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Fužine 1 
Knjižnica Polje 4 
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Knjižnica Zadvor 4 
Knjižnica Zalog 3 
Knjižnica Otona Župančiča 6 
Knjižnica Prežihov Voranc 6 
Knjižnica Rudnik  2 
Knjižnica Podpeč 1 
Knjižnica Frana Levstika 3 
Knjižnica Ig 1 
Knjižnica Škofljica 4 

SKUPAJ 42 

Ure pravljic, bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 28 
Knjižnica Črnuče  28 
Knjižnica dr. France Škerl 28 
Knjižnica Glinškova ploščad 28 
Knjižnica Savsko naselje 28 
Knjižnica Jožeta Mazovca 50 
Knjižnica Fužine 55 
Knjižnica Jarše 40 
Knjižnica Polje 50 
Knjižnica Zadvor 14 
Knjižnica Zalog 50 
Knjižnica Otona Župančiča 49 
Knjižnica Nove Poljane 8 
Knjižnica Prežihov Voranc 29 
Knjižnica Grba 7 
Knjižnica Rudnik 30 
Knjižnica Brezovica 14 
Knjižnica Podpeč 7 
Knjižnica Dobrova 6 
Knjižnica Frana Levstika 35 
Knjižnica Horjul 8 
Knjižnica Ig 14 
Knjižnica Škofljica 55 
Knjižnica Šiška 50 
Knjižnica Gameljne 25 
Knjižnica Šentvid 25 
Knjižnica Vodice 25 
Potujoča knjižnica 5 
Trubarjeva hiša literature 6 

SKUPAJ 797 

Predstave 

Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica Črnuče  1 
Knjižnica dr. France Škerl 1 
Knjižnica Glinškova ploščad 1 
Knjižnica Savsko naselje 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Zalog 1 
Knjižnica Otona Župančiča 1 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Grba 1 
Knjižnica Rudnik 1 
Knjižnica Brezovica 1 
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Knjižnica Podpeč 1 
Knjižnica Frana Levstika 1 
Knjižnica Horjul 1 
Knjižnica Ig 1 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Šiška 7 
Knjižnica Gameljne 1 
Knjižnica Šentvid 1 
Knjižnica Vodice 1 

SKUPAJ 32 

Ustvarjalne delavnice 

Knjižnica Bežigrad 4 
Knjižnica dr. France Škerl 7 
Knjižnica Savsko naselje 5 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Fužine 2 
Knjižnica Jarše 8 
Knjižnica Polje 4 
Knjižnica Zadvor 4 
Knjižnica Zalog 4 
Knjižnica Otona Župančiča 7 
Knjižnica Nove Poljane 7 
Knjižnica Prežihov Voranc 7 
Knjižnica Grba 6 
Knjižnica Rudnik 14 
Knjižnica Brezovica 5 
Knjižnica Podpeč 4 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 2 
Knjižnica Horjul 5 
Knjižnica Ig 4 
Knjižnica Škofljica 2 
Knjižnica Šiška 7 
Knjižnica Šentvid 5 

SKUPAJ 118 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 12 
Knjižnica Črnuče  12 
Knjižnica dr. France Škerl 12 
Knjižnica Glinškova ploščad 12 
Knjižnica Savsko naselje 6 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Fužine 3 
Knjižnica Jarše 6 
Knjižnica Polje 4 
Knjižnica Zadvor 4 
Knjižnica Zalog 5 
Knjižnica Otona Župančiča 7 
Knjižnica Prežihov Voranc 7 
Knjižnica Grba 6 
Knjižnica Rudnik 12 
Knjižnica Brezovica 6 
Knjižnica Podpeč  6 
Knjižnica Frana Levstika 8 
Knjižnica Horjul 6 
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Knjižnica Ig 6 
Knjižnica Škofljica 10 
Knjižnica Šiška 6 
Knjižnica Gameljne 6 
Knjižnica Šentvid 6 
SDU 12 

SKUPAJ 183 
 
 

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 to 
tradicijo knjižnic in jih izpostavljamo posebej.  
 
S skupnimi storitvami in dejavnostmi v celotni mreži MKL želimo v letu 2017 vsem 
obiskovalcem knjižnic nuditi kvalitetno ponudbo in in čim bolj dostopne storitve. 
 
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. 
- 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. 

- Izbrane knjige bomo opremili s priložnostnimi nalepkami za novo sezono projektov: 
»Mesto Bere«, »Zlate hruške« in »Ciciuhec« ter tako omogočili boljšo prepoznavnost 
naših projektov in gradiva. 

- V vseh večjih knjižnicah imamo organizirano stalno antikvarno prodajo odpisanega ali 
podarjenega gradiva po simboličnih cenah. V nekaterih manjših pa stalne ali občasne 
mini bukvarne. 

- 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 z e-bazami podatkov. 

- V izbranih knjižnicah bomo gradivo opremili s sistemom RFID. 
 

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 spletni strani bomo mesečno nadgrajevali katalog priporočenega gradiva (knjige, 
filmi, glasba, igrače) in z njim opozarjali na kvalitetno gradivo knjižnice. 

- Na vseslovenskem knjižničnem portalu za priporočanje gradiv Dobreknjige.si sodelujejo 
tudi bibliotekarji iz MKL. V letu 2017 bodo pripravili priporočila za nove knjige. 

- Pripravili bomo okoli 5.500 paketov »Maček v žaklju«, v vsakem paketu bodo skrite 
knjige za kvalitetno poletno branje. 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 gradivo. 

- Ob priložnostnih razstavah bomo pripravili številne priporočilne bralne sezname gradiva 
za vse ciljne skupine na različne teme – tako leposlovje kot strokovno literaturo, glasbo 
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in filme. 
- 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 novimi e-knjigami na portalu Biblos. 
- V knjižnicah bodo stalno na voljo priporočilni seznami z različnimi temami in vsebinami. 
Svetujemo 
- Vodili in izvajali bomo redna usposabljanja naših informatorjev za svetovanje 

uporabnikom pri iskanju gradiva. 
- Zaradi zmanjšanja izposoje neknjižnega gradiva – glasba in filmi, bomo v prihodnjih 

letih posvečali posebno pozornost promociji tega gradiva. Pripravili bomo vrsto akcij za 
aktivacijo tovrstnega gradiva. 

 Vrednotimo 
- V letu 2016 smo posebno pozornost namenili razvoju bralnih skupin, njihovi promociji in 

izobraževanju voditeljev. V letu 2017 bomo nadaljevali s strokovnim izobraževanjem, ki 
bo namenjen zaposlenim v MKL in prostovoljcem – voditeljem bralnih skupin.  

- Leto 2017 bo posvečeno 100-obletnici slovenske slikanice. Tudi v MKL bo zato 
slikanica našla posebno mesto. 

 
 
Dejavnosti za odrasle 
Leta 2017 bo v Ljubljani poudarek na trajnem UNESCO nazivu: Ljubljana - mesto literature. 
Kot mestni zavod se bomo pridružili ozaveščanju obiskovalcev o pomenu branja, bralne 
kulture, vseh oblik pismenosti, izobraževanja in kritičnega mišljenja. V ta namen bomo 
pripravili številne kulturne dogodke in izobraževanja. 
- Mesto bere, projekt za spodbujanje branja med odraslimi s priloženim seznamom in 

nagradami za sodelujoče ter zaključno prireditvijo na Stritarjevi ulici. V šesti sezoni 
2016/17 bomo opozarjali na izbrane južnoameriške 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 različnih vsebin, 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). 

- Pomlad s knjigo – april 2017 bo poseben mesec knjige in dogodkov povezanih s knjigo. 
- Tradicionalni »Dan Mestne knjižnice Ljubljana« z zaključno prireditvijo projekta Mesto 

bere se bo odvil junija 2017 na Stritarjevi ulici v Ljubljani. 
- Knjižnico bomo zopet odprli na različnih lokacijah mesta: pločnikih, vrtovih in bazenih, 

kjer bomo obiskovalcem in mimoidočim ponujali branje in vsebine na temo literature: 
Knjižnica na vrtu, Knjižnica na pločniku in Knjižnica ob vodi. 

- Pomembne datume in dogodke 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. 

- Leto 2017: Mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj, evropsko leto boja proti 
nasilju nad ženskami, 100 let slovenske slikanice, Ljubljana – mesto literature. Poudarki v 
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MKL: razvoj bralnih projektov, spodbujanje različnih oblik pismenosti, aktivnosti za 
družine, vključevanje tujcev ter zdravje in zdravo življenje. 

- Sodelovali in predstavljali bomo svoje dejavnosti na Kulturnem bazarju, Noči knjige, 
Slovenskem knjižnem sejmu, Vrnimo ljudem knjigo, Areni mladih, Festivalu Bobri ter 
Festivalu za tretje življenjsko obdobje. 

- Na lokalnih prireditvah ljubljanskih Četrtnih skupnosti bomo predstavljali lokalne knjižnice 
in ponudbo MKL. 

- Pri oblikovanju programa bomo sodelovali s številnimi mestnimi in državnimi ustanovami  
ter institucijami. 

 
Dejavnosti za otroke 
Tudi nekatere otroške dejavnosti bomo prilagodili UNESCO nazivu: Ljubljana – mesto 
literature ter nagovarjali starše in otroke k branju, bralni kulturi, pismenosti in izobraževanju. 
- Za otroke in starše bomo pripravljali redne knjižne razstave o različnih temah, dogodkih, 

praznikih in letnih časih ter opozarjali na nominirana in nagrajena dela s slovenskimi 
literarnimi nagradami (Zlata hruška, Večernica, Desetnica, Levstikova nagrada, Nagrada 
Kristine Brenkove). 

- Sprejemali bomo številne obiske skupin iz VVZ, OŠ in različnih zavodov (Zavod za gluhe 
in naglušne, Zavod Janez Levec, Produkcijska šola Jarše idr.), ki jim bomo predstavljali 
knjižnice in knjižničarsko delo. Ranljive in od knjižnic bolj oddaljene skupine bomo 
obiskovali v njihovih zavodih (obisk knjižničarke, obisk Potujoče knjižnice). 

- Nadaljevali bomo z aktivnostmi, namenjenimi otrokom, mlajšim od treh let: izposoja 
kovčkov Moja prva knjižnica, igralno-pravljične urice in lutkovno-ustvarjalne delavnice v 
sodelovanju z Waldorfskim vrtcem Mavrica, za mlade starše pa bomo razširili ponudbo 
strokovnih predavanj PoVEZana (Kobacajčki, program za najmlajše (0–3) in njihove 
starše).  

- Ciciuhec, beremo z malčki: projekt spodbujanja družinskega branja s predšolskimi otroki 
v sodelovanju z ljubljanskimi vrtci bomo izvajali v vseh naših knjižnicah kot redno 
dejavnost, pričakujemo okoli 6.500 otrok. V priporočilnemu seznamu se bomo navezovali 
na 100-obletnico izdaje prve slovenske slikanice ter ohranili izbor gradiva po desetih 
različnih tematikah (večkulturnost/drugačnost/samopodoba, humor, živali, družina, 
prijateljstvo, šola/vrtec, čustva, verzi/uganke, pravljice/zgodbice/branje v nadaljevanjih in 
poučne knjige). Nadgradili bomo dokument z odgovori na pogosta vprašanja, namenjen 
vsem mentorjem/vzgojiteljem v VVZ. 

- Poletavci – poletni bralci: v projektu, ki vsako leto širi svojo mrežo po Sloveniji in tudi 
preko njenih meja, spodbuja bralne navade med osnovnošolskimi otroki med poletnimi 
počitnicami, pričakujemo okoli 1.500 otrok. Zaključil se bo z nagradnim žrebanjem na 
zaključni prireditvi Dan za Poletavce in NajPoletavce v mestnem parku. Prireditev bo v 
znamenju branja in literature v najširšem pomenu ter bo vse mlade bralce vabila k 
aktivnemu sodelovanju. V letu 2017 načrtujemo 13 slovenskih splošnih knjižnic, 
vključenih v MKL projekt. 

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

- V izbranih knjižnicah bodo enkrat mesečno potekale poljudnoznanstvene delavnice v 
angleščini »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«.  

- Nadaljujemo s srečanji kitajščine za otroke, s približevanjem kitajske kulture in osnov 
kitajskega jezika otrokom. 

- Otroci bodo v živo spoznavali kužke, jim brali zgodbe ter spoznavali knjige o psih in 
pasmah, se poučili o negi in vzgoji psa. 
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- Izkušeni šahovski mojster bo otroke popeljal v svet šaha na začetnih in nadaljevalnih 
delavnicah. 

- Redne tedenske in mesečne ure pravljic v slovenskem jeziku ter ure pravljic v tujih jezikih 
(angleškem, nemškem) bomo pripravljali in izvajali v večini naših knjižnic. 

- 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 ustvarjalno-poučne delavnice med letom 
in še posebej med šolskimi počitnicami za osnovnošolce, organizirali bomo računalniške 
tečaje, naravoslovne in eksperimentalne delavnice ter priljubljene matematične delavnice 
v sodelovanju z Zavodom za popularizacijo matematike – Mathema. 

- Različne aktivnosti za otroke bodo tematsko obarvane (EKO teden, Vzgojnice, Kulturna 
dediščina za družine, Multi-kul-praktik, Dajmo jim vetra, Skok po knjigo …). 

- Z lastnim programom za skupine VVZ, prvo triado OŠ in posamezne obiskovalce bomo 
sodelovali na ljubljanskem Festivalu Bobri, Otroškem Bazarju in Cicifestu, festivalu za 
predšolske otroke in učence prvega triletja osnovne šole v okviru Slovenskega knjižnega 
sejma. V letu 2017 bo rdeča nit Bobrov večkulturnost. 

- Še naprej bomo vključeni v Unicefov projekt Varne točke. 
 
Dejavnosti za mladostnike: 
- V knjižnicah nas bodo obiskali sedmošolci in dijaki v okviru nacionalnega projekta 

Rastem s knjigo. Pričakujemo več kot 7.000 mladih obiskovalcev. 
- Spletni kviz »Robinzonjada v informacijski družbi« bo z novimi vsebinami dostopen 

mladim radovednežem, ki bodo za sodelovanje nagrajeni na zaključni prireditvi. 
- NajPoletavci: najstnike, ki so prerasli Poletavce in nadaljujejo poletno branje kot bolj 

izkušeni bralci, bomo že tretje leto vabili k poletnemu branju.  
- Kot dejavnost bomo ohranili lanski projekt Svet mladih, v okviru katerega mladi v 

knjižnicah predstavljajo svoje izdelke, in ponudbo za mlade nadgradili z Rock`n`roll 
glasbenimi delavnicami, z nemščino za mladostnike in z učno pomočjo za osnovnošolce 
ob sodelovanju prostovoljcev projekta Skala iz Zavoda Janeza Smrekarja. 

- Izvajali in promovirali bomo nacionalni projekt: Mega kviz na temo Naše malo veliko 
morje. 

- Za mlade bomo prvič pripravili literarni natečaj metaFORA – kratka zgodba in jih povabili 
k kreativnemu pisanju. MetaFORA je natečaj Knjižnice grada Zagreba in s tem prvo 
sodelovanje z MKL. 

- Na spletni strani bomo z zanimivimi vsebinami vabili mlade k obiskovanju spletne strani 
in knjižnic mreže MKL. 

 
 
4.3.1 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 
 
Knjižnica Bežigrad 
 
Redno delo z zbirkami 
- Knjižničarji bomo na internih sestankih redno predstavljali novo knjižnično gradivo in se 

tako informirali. 
- Še naprej bomo skrbeli za izvajanje izterjav dolžnikov gradiva za celotno mrežo MKL. 
- V Knjižnici dr. France Škerl bomo izvedli inventuro knjižničnega gradiva. 
- V vezavo bomo dali okoli 400 knjig. 
- Zaključili bomo s prehodom na RFID izposojo v Knjižnici Savsko naselje in opremili vse 

gradivo z RFID nalepkami. 
- Redno bomo skrbeli za izpostavljanje gradiva ter pripravljali priložnostne razstave. 
- Novo neknjižno gradivo bomo označevali z barvnimi nalepkami. 
- Nadaljevali bomo s promocijo Platoteke in Igroteke. 
- Več serijskih publikacij bomo dali na voljo za izposojo, promovirali bomo branje e-revij. 
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- Redno bomo skrbeli za pregledovanje in odpis poškodovanega in zastarelega 
knjižničnega gradiva. Odpis bo predvidoma podoben prirastu v istem letu. Sistematično 
bomo pregledali leposlovno gradivo. Redno bomo pregledovali darovano gradivo.  

- Odpisano gradivo bomo ponudili v Antikvarni prodaji v Knjižnici Bežigrad in v Mini 
bukvarnah v krajevnih knjižnicah. 

- V času od 2017 do 2019 bomo igrače naše Igroteke širili v druge enote MKL. V letu 2017 
s premično zbirko za zunanjo uporabo in v 2018 z zbirko za uporabo v knjižnicah ter v 
letu 2019 s premično zbirko družabnih iger. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Obstoječo prireditveno dejavnost v naslednjem letu bomo oblikovali v ciklih. S tem 

nameravamo olajšati uporabnikom sledenje interesnih področij, ki jih večinoma izvajamo 
enkrat mesečno: 
o »Knjižna doživetja«, bralna skupina, vodi dipl. psih. Tanja Grunfeld. 
o »Literarnice«, pripravlja in vodi bibliotekarka Erika Marolt. 
o »Potokrog«, potopisna predavanja v Knjižnici Bežigrad in dr. France Škerl. 
o «Zdravje«, predavanja za ohranitev in krepitev zdravja. 
o »Svetovi narave«, naravoslovna srečanja. 
o »Matura'16«, srečanja za maturante. 
o »Pro et kontra«, debaterstvo, vodi prof. Tanja Tomšič. 
o »Biblioterapija«. 
o »Povezana«, predavanja in delavnice za starše dojenčkov in malčkov. 

- V zimskem času pripravljamo več dejavnosti in izobraževanj, s katerimi bomo uporabnike 
različnih ciljnih skupin vabili na delavnice ročnih del, pletenja in kvačkanja. 

- Knjižne in likovne razstave: v razstavnem prostoru bomo pripravili tri večje razstave; 
razstave na stopnišču knjižnice so namenjene razstavam fotografij, slik in drugih vizualnih podob; 
razstave v pritličju knjižnice so namenjene oddelku leposlovja, obogatene s priporočilnimi 
seznami; na strokovnem oddelku pa bodo priložnostne razstave po temah: ob obletnicah, ob 
mednarodnih dnevih in predavanjih. Razstave večinoma krožijo po krajevnih knjižnicah, 
ponudimo jih tudi drugim knjižnicam MKL. 

- V Knjižnici Glinškova ploščad bomo pripravili dve razstavi slovenskih ilustratorjev in za uporabo 
uredili vrt knjižnice ter sodelovali s ČS Posavje. 

- V Knjižnici dr. F. Škerla bomo organizirali tri celoletne tečaje tujih jezikov, en tečaj smo 
preselili v Knjižnico Bežigrad. 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 
bomo gostili lokalne razstavljavce. Praznovali bomo 40 let izposojevališča v Savskem 
naselju. 

- Vse knjižnice se bodo predstavile in promovirale v lokalnem okolju. Dejavnost razvijamo 
v okviru projektov Popoldan s knjižnico in Knjižnica na vrtu. 

- Uporabnike bomo seznanjali z uporabo Cobiss, mCobiss, Moje knjižnice in Biblosa. 
- Kolekcije knjig bomo še naprej pripravljali za dom upokojencev Bežigrad. 
- V sodelovanju z Borzo dela in Borzo znanja bomo pripravili izobraževalne in ustvarjalne 

delavnice. 
- V knjižnicah bomo izvedli novoletne čajanke z ustvarjalnimi delavnicami. 
- Redne predstavitve knjižnic OŠ in SŠ v okviru projekta Rastem s knjigo in za 2. letnike 

SVŠ (predstavitev Igroteke) ter za Center Cene Štupar in BINK, FF. 
Dejavnosti za otroke 
- Enkrat tedensko bomo pripravili izobraževalne delavnice v obliki ciklov (spoznavanje 

živali, matematične delavnice, angleške delavnice stripa in animacije).  
- Pripravili bomo krajše jezikovne tečaje za osnovnošolce. 
- 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. Krajše enodnevne delavnice bodo potekale v krajevnih 
knjižnicah. 
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- Literarni kviz »Miškova uganka« je nagradna uganka za mlade reševalce, ki jo v 
knjižnicah pripravljamo vsak drugi mesec. 

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

- Kolekcije knjig bomo pripravljali za vrtce in šole po njihovih željah in izbranih temah. 
- Zbirko Kristine Brenkove bomo predstavljali našim obiskovalcem ter v sklopu 

rednega bibliopedagoškega dela. 
- Nadaljevali bomo s promocijo Igroteke v okviru bibliopedagoškega dela in predstavitev na 

prireditvah MKL. 
- Aktivno sodelujemo pri dejavnostih MKL: Poletavci, Najpoletavci, Ciciuhec, RSK OŠ, 

Mega kviz, Maček v žaklju, Robinzonijada. 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- Za mladostnike načrtujemo natečaj haiku poezije. 
 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Iz preteklih let, v katerih smo v območni enoti izpeljali številne projekte in dejavnosti, jih bomo 
v letu 2017 kar deset ohranili kot redno dejavnost, poleg tega bomo sodelovali v vseh 
skupnih projektih in akcijah MKL, pa tudi na dogodkih v lokalnem okolju.  
 
Redno delo z zbirkami 
- Izvedli bomo inventuro gradiva v Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Fužine. 
- V Knjižnici Zalog načrtujemo postavitev zunanjega knjigomata za vračilo gradiva v času 

zaprtosti knjižnice, ter notranji knjigomat za samostojno izposojo gradiva. 
- V Knjižnici Fužine bomo postavili dve premični zbirki neknjižnega gradiva, ki bosta tokrat 

zajemali glasbo ljudstev sveta ter glasbene zvrsti jazz, blues in šanson. 
- 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.  
- V Knjižnici Jožeta Mazovca bomo poleg zbirke periodike v Bralnici načrtneje promovirali 

večji del zbirke periodike, ki je zaradi prostorske stiske tam. Na primernejših regalih bomo 
periodiko lahko postavili drugače in pridobili tudi prostor za branje v knjižnici.  

- Načrtujemo drugačno razporeditev leposlovja za odrasle in dela strokovnega gradiva po 
knjižnici, da bo postavitev jasnejša za uporabnike.  

- S knjižnimi darovi bomo dopolnjevali zbirke, jih usmerili v antikvarno prodajo in kot 
darove v projekte MKL, tiste, ki v naštetem ne bodo zajeti, pa ponudili obiskovalcem. 

- Za namen hitrejšega dela ob inventurah gradiva bomo vse gradivo, ki še ni tako 
opremljeno, opremili s črtno kodo na hrbtu knjižnih platnic. 
 

Dejavnosti za odrasle 
- Z mesečnimi srečanji bodo nadaljevale bralne skupine Pogovor ob knjigi v Knjižnici Zalog 

ter lani vzpostavljeni bralni skupini Bralne vezi ter Moja knjiga - moj svet v Knjižnici 
Jožeta Mazovca. 

- Srečanja Začetnica, na katerih se družijo mamice z dojenčki, se bodo odvijala mesečno v 
prostorih Knjižnice Fužine. 

- Druženje in izobraževanje odraslih ob šahu bo dvakrat mesečno potekalo Knjižnici 
Jožeta Mazovca. 

- Izvajali bomo mesečna bibliopedagoška srečanja z varovanci s posebnimi potrebami, iz 
Centra za usposabljanje J. Levca v Jaršah, s projektom Življenje je zgodba. Tema 
srečanj v letu 2017 bodo slovenski (knjižni) junaki, ki jih bodo nadgradili z dramatizacijo in 
predstavili na srečanju Šopek za starše.  

- Pogovori v nemškem jeziku bodo ob branju člankov iz nemškega časopisja potekali na 
srečanjih Nemškega bralnega kroga v Knjižnici Polje. 
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- Organizirali bomo delavnice informacijskega opismenjevanja; uporabnike bomo 
seznanjali z uporabo portala Biblos, kataloga OPAC, aplikacije mCobiss in Moje 
knjižnice, v Točki vseživljenjskega učenja pa odgovarjali tudi na druga vprašanja s 
področja IKT. 

- V Info točki Borze dela v Knjižnici Fužine bo sodelavka nadaljevala z delavnicami na 
temo iskanja zaposlitve ter izvajala individualno karierno svetovanje (karierni coaching); 
uporabnikom bo pomagala pri iskanju po domačih in tujih e-virih. 

- Sodelovali bomo na prireditvah, ki jih organizirajo četrtne skupnosti, v katerih delujejo 
naše knjižnice. 

- Dežurali bomo v Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja, ki nudi pomoč uporabnikom z 
informacijami preko spleta.  

- V Knjižnici Zadvor bomo v sodelovanju s CVŽU izvedli sklop izobraževanj z naslovom 
Zemlja, dodaten vir prihodka, na katerih se bodo uporabniki, ki so doma izven centra 
mesta, seznanili z možnostmi izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja v 
podeželskem okolju; imeli bodo tudi možnost osebnega svetovanja. 

  
Dejavnosti za otroke 
- Novost bodo ure pravljic v nemščini, ki jih načrtujemo enkrat mesečno v Knjižnici Polje, v 

angleščini pa bodo pravljice potekale v Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Jarše ter 
ponovno v Knjižnici Zadvor. 

- Ob začetku šolskega leta bomo nove skupine vrtčevskih otrok sistematično vabili k prvem 
in nadaljnjim obiskom knjižnice ter uram pravljic. 

- V Knjižnici Jarše bomo ob sodelovanju z Vrtcem Jarše izvedli tekmovanje Skok po knjigo. 
- Ob začetku in zaključku ur pravljic bomo otroke povabili na gledališko predstavo. 
- V Labirintu umetnosti na Fužinah bomo poleti izvajali ure pravljic na prostem.  
- Skupine otrok iz vrtcev in šol bodo v naših knjižnicah predstavile svoje likovne izdelke na 

predlagane teme. 
- V vseh knjižnicah bomo pripravljali knjižne uganke. 
- V novi Knjižnici Zalog bomo šolskim skupinam predstavljali na novo postavljeno zbirko 

mineralov, fosilov in kamnin. 
- Ob kulturnem prazniku bodo otroci in mladostniki prebirali poezijo na Maratonu poezije v 

Knjižnici Zadvor. 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- Kot dejavnost bomo ohranili lanski projekt Svet mladih, v okviru katerega mladi v naših 

prostorih predstavljajo svoje izdelke, prav tako bomo še naprej skrbeli za ponudbo 
dogodkov, ki mlade še posebej zanimajo. 

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

- V Knjižnici Polje bodo znanje nemščine na urah Nemščine za mladostnike nadgrajevali 
učenci višjih razredov OŠ Polje. 

- V prostorih Knjižnice Fužine bo potekala učna pomoč za osnovnošolce ob sodelovanju 
prostovoljcev iz projekta Skala iz Zavoda Janeza Smrekarja. 

 
Knjižnica Otona Župančiča 
Največja območna enota MKL svojo dejavnost posveča kakovostnemu delu s knjižničnim 
gradivom, številnim kulturnim dogodkom in strokovnim predavanjem ter bralnim skupinam. 
Tudi v letu 2017 bomo z različnimi aktivnostmi spodbujali branje ter nudili prostor tako za 
učenje kot za varno in mirno preživljanje prostega časa vsem generacijam.  
 
Redno delo z zbirkami 
- Inventura v knjižnici Nove Poljane. 
- Sprotno in redno spremljanje novega gradiva ter seznanjanje z vsebino in naslovi. 
- Promocija branja z anotacijami o vsebini knjig (spletna stran MKL in Dobreknjige.si). 
- Reden pregled aktualnosti zbirke, z odpisom v obsegu 5% zaloge. 
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- Pregled postavitvenih skupin po UDK in po potrebi premestitev ali oblikovanje posebnih 
zbirk oz. skupin. 

- Pregled podarjenih knjig in selekcija za umeščanje v zbirko ali za antikvarno prodajo. 
- Vsakodnevno beleženje in vnos periodike. 
- Akcije podarjanja odpisanega gradiva večkrat letno (8. februar, 23. april, 20. november). 

Zagotavljanje kvalitetnega odpisanega gradiva za poletno Knjižnico ob vodi. 
- Pregled in vezava poškodovanega gradiva (okoli 600 kos.); gradivo, ki ni močno 

poškodovano bomo popravili sami. 
- Redne tematske razstave gradiva, s plakati o določeni temi. 
- V letu 2017, mednarodnem letu trajnostnega turizma za razvoj, bomo pripravili 

obsežnejšo razstavo knjižnega gradiva ter zloženko. 
- Promocija gradiva nominiranega za literarne, filmske in druge nagrade ter promocija manj 

aktualnih ali prezrtih žanrov in UDK skupin. 
- Priporočilni seznam filmov po letnih časih (postavitev plakata v Mediateki ter v e-obliki).  
- Promocija »P« posebne zbirke DVD-jev z redno objavo filmskih novosti na spletni strani. 
- Izpostavljanje novosti ter najbolj iskanih naslovov (knjižničarji/obiskovalci priporočamo). 
- V Knjižnici Poljane bo poudarek na dopolnjevanju zbirke z novim potopisno leposlovnim 

in strokovnim gradivom, pretežno v angleščini. 
- V Knjižnici Nove Poljane bomo prenovili koncept nabave gradiva (dokupili popularne, 

vendar kakovostne romane ter zmanjšali nakup DVD). 
- Izbor gradiva za poletne pakete Maček v žaklju, izbor kvalitetnega otroškega gradiva za 

Poletavce, dopolnjevanje knjižnih polic z novitetami opremljenimi z znakom kakovosti 
zlata hruška, izbor in promocija otroškega gradiva za božično-novoletni čas ter promocija 
in posebna postavitev gradiva za Mesto bere. 
 
Dejavnosti za odrasle 

- V KOŽ načrtujemo skupaj več kot 200 prireditev za odrasle (literarne dogodke, razstave, 
strokovna in poljudna predavanja, potopisna predavanja, glasbene prireditve, filmske in 
video projekcije). Posebno pozornost bomo posvetili 500-letnici protestantizma in 
Evropskemu letu boja proti nasilju nad ženskami ter mednarodnemu letu trajnostnega 
turizma. 

- Pričeli bomo z novimi cikli literarnih pogovornih večerov: »Poezija navdihuje«, »Junaki 
našega časa« in ciklom strokovnih predavanj: »Botanični vrt v Ljubljani pri nas v gosteh«. 

- V Mediateki bomo začeli nov cikel glasbenih pogovorov: »Nova frekvenca«, na osmih 
pogovornih večerih (koncertih) bomo gostili že uveljavljene jazz glasbenike mlajše 
generacije. 

- Koncertna dejavnost v Mediateki  bo obsegala štiri koncerte v letu 2017. 
- V letu 2017/2018 bomo pripravili fotografski natečaj z naslovom »Glasba«. 
- Bralne skupine: v KOŽ bodo v letu 2017 mesečno potekale štiri do pet bralnih skupin, ki 

so namenjene različnim ciljnim skupinam: Ti zapleteni odnosi, Bralni krog, Berem, torej 
mislim, Angleško bralno-debatni krožek in bralno-pevska skupina. 

- Priprava prispevkov za vnos vsebin na KAMRO. 
- Priprava in izvajanje aktivnosti in projektov na področju integracije odraslih prosilcev za 

azil/beguncev – Tuja domačnost. 
- Zdravstveni kotiček: redno mesečno merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi ter 

podajanje preventivnih zdravstvenih nasvetov v povezavi s strokovno literaturo s 
področja zdravja. Tematske razstave gradiva v zdravstvenem kotičku, s katerimi 
obeležujemo pomembne datume na področju zdravja. Objavljali bomo e-sezname 
razstavljenega priporočenega gradiva na določeno zdravstveno temo. Povezali se bomo 
z drugimi partnerji na področju zdravstvene oskrbe in z drugimi knjižnicami. Organizirati 
želimo izobraževanja za uporabnike (npr. zastopnik pacientovih pravic, kako preko e-
aplikacije preveriti ali vam delodajalec plačuje zdravstvene prispevke). Nadaljevali bomo 
z usposabljanjem zaposlenih za kvaliteten izbor gradiva in svetovanje o gradivu našim 
uporabnikom v Centralni medicinski knjižnici.  
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- V Knjižnici Poljane bomo pripravili tematsko  razstavo iz zbirke Tehniškega muzeja ter 
dve razstavi članov knjižnice. Poudarek enote Poljane bo še vedno na potopisih ter 
razstava popotniških fotografij Kam pa kam popotnik. 

- V Knjižnici Nove Poljane bomo pričeli izvajati promocijo mikrolokacije P – posebna zbirka 
DVD, kvalitetnih filmskih stvaritev ter Mesec filma - predstavitev filmov po tematskih 
sklopih prilagojenih pomembnim dogodkom, festivalom in obletnicam.  

- Vodeni ogledi po knjižnici v angleškem in slovenskem jeziku. 
 
Dejavnosti za otroke  
- Izvajali bomo redna vodenja v okviru projekta Rastem s knjigo (RSK) za osnovnošolce in 

srednješolce. 
- Po predhodnem dogovoru bomo pripravili bibliopedagoške ure za predšolske otroke. 
- Tresenje Zlatih hrušk – bibliopedagoška oblika pogovora o najboljših mladinskih knjigah 

prejemnicah znaka kakovosti Zlata hruška. 
- Literarne sprehode po Ljubljani bomo obogatili z vsebinami ob 500-letnici protestantizma. 
- Pravljične gibalnice bodo zgodbe predstavile otrokom nov način, z jogo za predšolske 

otroke.  
- Prenovili in vsebinsko bomo obogatili Kosovirjevo žlico. 
- Mesečno bomo izvajali delavnice in tečaje; jezikovno-pravljične in ustvarjalne delavnice. 
- Nadaljevali bomo s šahovskimi tečaji za otroke - začetnike, načrtujemo dve izvedbi letno. 
- Torkovi popoldnevi so namenjeni uram pravljic, za zaključek sezone ur pravljic je v 

mesecu aprilu predvideno gostovanje gledališke ali lutkovne predstave.  
- V okviru Festivala Bobri bomo sodelovali pri Bobrovi literarni poti v THL. 
- Nadaljevali bomo z mesečnimi razstavami Moja najljubša knjiga in različnimi tematskimi 

razstavami. 
- V Knjižnici Nove Poljane bomo enkrat mesečno izvajali delavnice video animacij za 

starejše osnovnošolce (predvidevamo šest delavnic in razstava del). 
- V Knjižnici Nove Poljane bomo s pomočjo ustreznih prostovoljcev enkrat mesečno izvedli 

ure pravljic za mlajše osnovnošolce, znotraj teh pa se bomo povezali z že obstoječim 
projektom »Šalčkanje«. 

 
Dejavnosti za mladostnike 
- Kot partnerji bomo sodelovali pri projektu Šola v družbi, ki ga izvaja Zavod Bunker, z 

delavnico »hruškanja«. 
- Začeli bomo s pripravo projekta »Izposodi si in zaigraj« kot oblike glasbene pismenosti. 
 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
Redno delo z zbirkami 
- V letu 2017 bomo izvedli inventure knjižničnega gradiva v Knjižnici Rakitna (februarja), 

Knjižnici Grba (maja) in Knjižnici Rudnik (oktobra). 
- V vseh knjižnicah OE KPV bomo nadaljevali z odpisom neaktualnega in zastarelega 

knjižnega gradiva. Še naprej bomo skrbeli tudi za reden odpis mediatečnega gradiva.  
- Nadaljevali bomo antikvarno prodajo odpisanega in podarjenega gradiva. 
- V Knjižnici Prežihov Voranc načrtujemo preureditev postavitve gradiva na odraslem 

oddelku in uvedbo dodatne postavitvene skupine slovenski klasiki (Kslo).  
- Na mladinskem oddelku načrtujemo vzpostavitev kotička za starše (KŠ) in knjig za 

najmlajše (NM). 
- Načrtujemo ureditev čitalniškega gradiva (oznaka Č). 
- Spremljali bomo ponudbo na časopisnem trgu in dopolnjevali zbirke serijskih publikacij na 

podlagi povpraševanja s strani uporabnikov. 
- Med poletnim delovnim časom načrtujemo v Knjižnici Prežihov Voranc vzpostavitev 

poletne odprtosti čitalnice, ki bi omogočala uporabnikom dostop do dnevnega časopisja 
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in zadnjih številk revij tudi izven delovnega časa knjižnice. Prav tako bomo uporabnikom 
v tem času omogočili prevzem rezerviranega gradiva. 

- V Knjižnici Rudnik načrtujemo ureditev gradiva, ki ima oznako skladišče (odpis, 
prekodiranje). 

 
Dejavnosti za odrasle 
- V okviru tematskih sklopov MKL bomo izvajali različne vsebine: strokovna in potopisna 

predavanja, izobraževalne delavnice, razstave, filmske projekcije, izpostavili bomo 
gradivo ipd.  

- Ob dnevu poezije 21. marca bomo pripravili glasbeno-literarno prireditev Pesemtry. 
- Odzivali se bomo na pobude v zvezi s problematiko beguncev, prosilcev za azil, tujcev, 

živečih v Sloveniji – Tuja domačnost. 
- Nadaljevali bomo s pripovedovanjem zgodb za odrasle z naslovom Vam teče jezik, ki jih 

vodi Barbara Kaiser.  
- Organizirali bomo srečanja več različnih bralnih skupin:  

o »Ozvezdja knjig« v Knjižnici Prežihov Voranc vodi Maia Pleiades, namenjena so 
spoznavanju pomembnih osebnosti in književnih del. 

o »Knjiga spregovori« pod vodstvom dr. Iztoka Osojnika odpira aktualne tematike, išče 
odgovore na večna vprašanja in skozi to prepoznava kakovostno literaturo ter njene 
prvine.  Knjižnica Prežihov Voranc se je k projektu pridružila kot partnerica Društva 
Police Dubove, ki ga je v okviru programa Ustvarjalna Evropa podprla Evropska unija; 

o »Knjižne čajanke« s Sonjo Pirman bodo potekale v Knjižnicah Škofljica in Grba; 
o Literarna srečanja »zBiRALCI zgodb«, ki z bralnimi seznami in pogovori o knjigah na 

določeno temo promovirajo kakovostno literaturo v Knjižnici Rudnik, bo še naprej 
vodila Lucija Magajna.  

- Nadaljevali bomo s prireditvami na prostem: »Knjižnica na pločniku«. V začetku šolskega 
leta in pred pričetkom šolskih počitnic bomo prebivalce opozorili, da se v njihovi bližini 
nahaja knjižnica in jim predstavili program dela knjižnice s poudarkom na dejavnostih za 
različne starostne skupine uporabnikov. 

- Vodena šola spomina je postala stalna dejavnost v Knjižnici Rudnik. 
- Medgeneracijsko sodelovanje bomo krepili z ustvarjalnimi delavnicami, ki so utečena 

dejavnost v Knjižnici Grba, Knjižnici Rudnik in Knjižnici Brezovica.  
- Stalna dejavnost v Knjižnici Ig so Govekarjevi večeri. Potekajo v sodelovanju z Društvom 

Fran Govekar Ig, na katerih mesečno gostimo različne literarne ustvarjalce, vsak mesec 
pa odpremo tudi fotografsko ali slikarsko razstavo. 

- Skupaj z CUDV Draga v Knjižnici Ig 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 mesečno izvajala bralne ure v domu starejših občanov. 
- V Knjižnici Prežihov Voranc, Knjižnici Škofljica, Knjižnici Ig in Knjižnici Frana Levstika 

bomo organizirali pestro ponudbo likovnih in  fotografskih razstav. 
- V večini knjižnic OE Knjižnica Prežihov Voranc bomo izvajali tečaje učenja tujih jezikov. 
- Aktivno bomo še naprej sodelovali pri skupnih projektih MKL. 
 
Dejavnosti za otroke  
- V okviru »Dajmo jim vetra« bomo organizirali dejavnosti na temo književnih junakov 

Polonce Kovač, ki bo leta 2017 praznovala 80. rojstni dan. Načrtujemo do osemurne 
ustvarjalne delavnice kot obliko počitniškega varstva. 

- Za vse mlade naravoslovce bomo spomladi organizirali naravoslovne delavnice.  
- Poudarek bo na spodbujanju branja in bralne pismenosti otrok in mladostnikov v različnih 

starostnih obdobjih. V ta namen bomo sodelovali z vrtci in organizirali obiske vrtcev ter 
šol. 

- Ure pravljic in igre: dejavnost, ki se že izvaja, je namenjena malčkom, starim dve leti in 
več, na katerih se igrajo s knjigo, poslušajo uganke, pesmice, izštevanke. Ob tem se 
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učijo zbranega poslušanja, spoznavajo knjige, knjižnico in knjižnični bonton, učijo se 
skupne in strpne igre ter pospravljanja igrač. 

- V Knjižnici Škofljica in Knjižnici Brezovica bo mesečno organizirana interaktivna 
pravljično ustvarjalno gibalna dogodivščina v angleškem jeziku Dream in English, ki je 
zasnovana tako, da pravljico razumejo tudi otroci, ki še ne razumejo angleško.  

- V Knjižnici Ig bodo mesečno še naprej potekale poljudnoznanstvene delavnice v 
angleščini English Mind Lab, ki so namenjene otrokom od 9. do 13. leta, kjer otroci 
angleški jezik spoznavajo na privlačen način skozi igro, ustvarjanje in druženje. 

- Ker so trenutne uganke namenjene samo mlajšim otrokom, zanimanje za njih pa je 
predvsem med starejšimi otroci (med 7. in 12. letom), bomo v Knjižnici Rudnik dodali še 
uganke za to starostno skupino. 

- 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 mlade v Knjižnici Prežihov Voranc, 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. 

- Otroke in mladostnike bomo v čim večji meri seznanjali z uporabo COBISS kataloga in 
iskanjem gradiva v knjižnici. 

- Aktivno bomo sodelovali tudi pri skupnih projektih MKL. 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- V Knjižnici Prežihov Voranc bomo organizirali izobraževalne delavnice, pod naslovom 

»Multi-kul-praktik« za spodbujanje multikulturnosti. Delavnice bodo povezane z različnimi 
tematskimi sklopi (umetnost, naravoslovje ipd.)  

- Nadaljevali bomo s projektom »Robinzonijada v informacijski družbi na spletu«. 
 
 
Knjižnica Šiška 
 
Redno delo z zbirkami 
- Redno spremljanje novega gradiva in aktivnosti za promocijo branja (priporočilne 

razstave gradiva, razstave in priporočilni seznami za aktivacijo manj aktualnega a 
kvalitetnega gradiva, anotacije na spletni strani MKL in na portalu Dobreknjige.si). 

- Bralce in zaposlene bomo seznanjali z naborom serijskih publikacij, dostopnih v knjižnici 
in na daljavo. 

- Pregledovanje podarjenih knjig in ustrezno razvrščanje v zbirko, v antikvarno prodajo ali 
posredovanje drugim ustanovam in organizacijam. 

- V poletnem času bomo nadaljevali z uspešno aktivacijo gradiva – Maček v žaklju. 
- Izbor gradiva za Poletavce, NajPoletavce in za Ciciuhca ter izbor in ločena postavitev 

gradiva za projekt Mesto bere. 
- Pregled in vezava poškodovanega gradiva, gradivo, ki ni zelo poškodovano bomo 

popravili sami. 
 
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 v okviru sklopa prireditev Eko teden. 
Odrasle bomo z eko predavanji, eko delavnicami ozaveščali o pomenu zdravega okolja in 
o skrbi zanj, organizirali okrogle mize na temo okolja in se skupaj pogovarjali, izmenjevali 
mnenja, nasvete, svetovali ipd.  

- Nadaljevali bomo s tečajem kitajščine za odrasle. 
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- Enkrat tedensko bomo izvajali individualno računalniško opismenjevanje odraslih v 
TVŽU. 

- V letu 2017 bomo nadaljevali s promocijo branja za odrasle v okviru  bralnih skupin, kjer 
bomo obravnavali tudi knjige s seznama Mesto bere.  

- V okviru cikla Srečanja ob humanistiki bomo na osnovi knjig iz knjižnične zbirke 
obravnavali širok spekter problematike povezane s sodobnim svetom in položajem 
človeka v njem. 

- V sodelovanju z Kulturnim društvom Mihajlo Pupin (Tuja domačnost) načrtujemo 
predstavitev dveh knjig srbskih avtorjev, ki živita v Sloveniji. 
 

Dejavnosti za otroke in mladostnike 
Z dejavnostmi za otroke in mladino imamo pokrite vse starostne skupine od drugega do 
petnajstega leta starosti. V letu 2017 načrtujemo kar 165 dogodkov za otroke in mladostnike, 
veliko večino bomo izvedli knjižničarji Knjižnice Šiška. 
- Ure pravljic: načrtujemo 54 ur pravljic v popoldanskem času. Pri izvedbi je zaželena 

pomoč prostovoljcev (za žigosanje kartončkov, pomoč za vzdrževanje discipline  otrok, 
pomoč  pri izvedbi kratkih delavnic po pravljici…). 

- Načrtujemo izvedbo petnajstih delavnic Beremo s tačkami  V sodelovanju z Društvom 
Tačke bomo nadaljevali z dejavnostjo »Beremo s Tačkami«, kjer otroke obiščejo živi 
kužki, ki radi poslušajo pravljice in razne pasje zgodbice. To otroke motivira in tako z vso 
zavzetostjo in veseljem prebirajo kužkom zanimive zgodbice. Program se odvija s 
šolanimi terapevtskimi psi, ki so pod stalno veterinarsko kontrolo. 

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

- V sodelovanju z Waldorfskim vrtcem Mavrica bomo enkrat mesečno pripravljali lutkovne 
igrice za otroke od drugega do petega leta starosti.  

- Načrtujemo izvedbo desetih ustvarjalnih delavnic, ki jih vodijo bibliotekarke in knjižničarke 
iz Knjižnice Šiška. 

- V Knjižnici Šentvid bomo v okviru Eko tedna organizirali eko delavnice za otroke in 
mladostnike in eko pravljične urice, ki so skrbno in strokovno pripravljene. Otroci in 
mladostniki zelo radi sodelujejo pri aktivnostih, radi se učijo o pomenu zdravega okolja in 
kako aktivno skrbeti zanj. 

- Načrtujemo dve gledališki predstavi z zunanjimi izvajalci. 
- Pripravili bomo dva literarna dogodka, namenjena osnovnošolcem, kjer na zanimiv način 

z pripovedovanjem anekdot spoznavamo naše največje pesnike in pisatelje (France 
Prešeren in Primož Trubar). 

- Sodelovali bomo pri pripravi uganke meseca. 
- Izvedli bomo sedem delavnic Spoznajmo Kitajsko – izobraževalne delavnice za mladino, 

kjer se bodo udeleženci pobliže srečali s kitajskim jezikom (pismenke), kulturo, 
zgodovino. 

- Izvedli bomo sedem Vzgojnic, izobraževalno - pogovornih delavnic za otroke od 3. – 6. 
leta starosti. Otroci bodo spoznavali, kaj so pravila, navade in dolžnosti; zakaj veljajo v 
družbi in posamezni družini določena pravila; kaj se zgodi, če pravil, navad in bontona ne 
upoštevamo. Vse skupaj bo podkrepljeno s poučno pravljico, ki bo odprla vrata za 
pogovor. 

- Tudi v letu 2017 bomo izvedli delavnico v sklopu projekta Kulturna dediščina za družine. 
 

Dejavnosti za mladostnike 
- Kot novost načrtujemo izvedbo treh »Rock`n`roll delavnic« za mladostnike. Nova 

dejavnost, kjer bodo mladi spoznavali osnove igranja rock`n`rolla na kitari in v bendu. 
Udeleženci delavnice s seboj prinesejo svoje inštrumente, s katerimi bodo pod vodstvom 
strokovnjaka ustvarjali rock`n`roll glasbo. 

- V okviru cikla predavanj Filmski klub bomo interdisciplinarno obravnavali fenomen filma. 
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Potujoča knjižnica 
 
Redno delo z zbirkami 
- Priprava naročil in rezervacij preko e-pošte in telefona. 
- Priprava bibliobusa za teren (dnevni pregled izposojenega gradiva po izpisih, dodajanje 

novitet, aktualnega gradiva, izločanje pomnoženih izvodov …). 
- Urejanje, izločanje, odpisovanje gradiva.  
- Urejanje darov, spremljanje ponudbe novitet na tržišču.  
- Sprotno urejanje in pospravljanje skladišča. 
 
Dejavnosti za odrasle  
- Predstavitev potujoče knjižnice MKL na Festivalu potujočih knjižnic v Puli, Hrvaška. 
- Sodelovanje pri projektu Mesto bere. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Predstavitev Potujoče knjižnice v vrtcih. 
- Sodelovanje na Festivalu Bobri z obiskom otrok v vrtcih. 
- Bibliopedagoške ure in ure pravljic v dislociranih enotah vrtcev. 
- Sodelovanje v projektu Ciciuhec, Poletavci in NajPoletavci, 
- Projekt »Filmobus pri vas«. 
 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in nabava gradiva iz neformalne produkcije 
- 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 
- 500 enot označevanje domoznanske zbirke (vnos ustrezne oznake v zapis za staro 

gradivo na podlagi domoznanske vsebine gradiva) 
- Za 200 enot spremenjena dostopnost gradiva (omogočena izposoja le v čitalnico ali tudi 

domov). 
- Vezava okoli 140 enot in osnovno restavriranje 50 enot poškodovanega gradiva, ki ga 

izvedemo. 
Posebne zbirke 
- Repozitorij: predviden pregled 2.000 enot premalo izposojenega gradiva in uvrstitev okoli 

350 enot v zbirko repozitorija. 
- Miniaturke: predviden je vnos 250 enot v program Galis skupaj s pripravo potrebnih 

fotografij. 
 

Dejavnosti za odrasle 
- Cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah« vključuje tri 

predavanja s projekcijami filmov ali dokumentarcev usmerjena v pogovorni večer na temo 
Ljubljana v gibljivih slikah Matjaža Klopčiča, ki bo vključeval projekcije nekaterih starih 
filmov tega ustvarjalca. Domoznanski cikel LGS je vsebinsko in izvedbeno namenjen 
starejšim uporabnikom in tudi kot spodbuda k zbiranju spominov na mesto v nedavni 
preteklosti. 

- Posebne zbirke: načrtujemo eno razstavo  miniaturnih knjig in eno razstavo ekslibrisov.  
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- Domoznanska razstava, predvidoma posvečena prometu v mestu v 20. stol., namenjena 
tudi sočasni pripravi virtualnih razstav in pridobivanju novih partnerjev in novih zgodb na 
Kamri (Razvoj Ljubljane).  

- Projekt Zbiranja spominov bomo še naprej razvijali kot redno dejavnost knjižnice oz. kot 
permanentno storitev zbiranja spominov uporabnikov, ki gradivo prinesejo v knjižnico za 
takojšnjo digitalizacijo. Spodbujamo starejše občane, da prispevajo svoje zgodbe 
(Kamra) in fotografije iz svojih osebnih zbirk (Album Ljubljane, Ljubljanske zgodbe). Večji 
poudarek na storitvi  je v smislu spodbujanja aktivne kreativnosti za starejše. 

- Cikel ruskega filma v Slovanski knjižnici bo potekal že sedmo leto v ustaljeni obliki, 
predvajanje štirih filmov z začetno predstavitivijo in slovenskimi podnapisi. Peto leto 
zapored bomo k sodelovanju pritegnili slovenske splošne knjižnice. 

- Planiramo sodelovanje s Forumom slovanskih kultur pri prireditveni dejavnosti in pri 
izmenjavah gradiva v mednarodnem merilu. 

- Šesti letnik domoznanske revije »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« načrtujemo s 
prijavo na javni razpis MOL. Načrtujemo obeležitev petega letnika LMNS v obliki 
prireditve in /ali objave prispevka. 

- Sodelovanje SLK pri vnašanju vsebin na portal Kamra: načrtujemo vsebine o razvoju 
Ljubljane ter nadaljnjo izgradnjo zbirke o ljubljanskih županih. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Kulturna dediščina za družine: nadaljnja rast zbirke, namenjene razširjenim družinam in 

medgeneracijskemu sodelovanju, priprava dveh brošur predvidoma na temo obletnice 
protestantizma in širše promocije domoznanstva kot prispevek v okviru obeležitve 
dvajsete obletnice Sekcije za domoznanstvo pri ZBDS. S slednjo je predvidena širša 
promocija KDZD med slovenskimi splošnimi knjižnicami. 

- Vodenje po domoznanskih razstavah (prenova dosedanje oblike) kot učne ure za 
srednješolce ter vodeni ogledi knjižnice in raritet. 

 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
Pionirska sodeluje pri dejavnostih in projektih v okviru MKL ter vodi in izvaja dejavnosti in 
projekte, ki izvirajo iz poslanstva Pionirske in po nameri pripadajo obči knjižničarski stroki ter 
vsej Sloveniji in zainteresiranim v tujini.  
 
Redno delo z zbirkami 
- Klasifikacija in vsebinska obdelava leposlovja in poučnih knjig za otroke in mlade za 

potrebe MKL ter dodatna vsebinska obdelava za potrebe Priročnika. 
- Dnevni pregled novega mladinskega gradiva, na podlagi katerega se odločimo o velikosti 

nakupa posameznega naslova. 
- Dopolnjevanje in preurejanje arhiva knjig za otroke in mladino. 
 
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 
- V novembru 2017 načrtujemo izid Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017 

(pregled produkcije 2016). Priprava Priročnika bo temeljila na rednem delu uredniškega 
odbora in dodatnih posvetovanjih z vabljenimi strokovnjaki s področja literarne vede in z 
različnih področij znanosti (sodelavci Kvarkadabre) ter knjižnega oblikovanja. 

- Knjigometer je seznam naslovov iz tekoče knjižne produkcije leta, ki jih priporočamo za 
umestitev v knjižnično zbirko. Posodabljamo ga do dvakrat na mesec. S Knjigometrom 
želimo splošnim in šolskim knjižnicam pomagati pri odločitvah o nabavi knjig za svojo 
zbirko, širši javnosti pa dati informacijo o najnovejšem kakovostnem branju. Knjigometer 
je dostopen na spletni strani MKL. 
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Zlate hruške 
- »Zlate hruške« so knjižničarsko vrednotenje knjig za mladino. Z znakom za kakovost 

(»zlato hruško«) označujemo izbor odličnih knjig za promocijo dobrega branja, s 
priznanjem zlata hruška pa nagrajujemo in spodbujamo odličnost založniškega dela. 

- Praznik zlatih hrušk bo novembra 2017, v Cankarjevem domu, na Slovenskem knjižnem 
sejmu, s predstavitvijo založb in njihovih knjig, ki so prejele znak za kakovost »zlata 
hruška«, ter s podelitvijo priznanj zlata hruška za izjemen založniški izdelek. Priznanja 
podeljujemo v treh kategorijah: za izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo, za 
prevedeno mladinsko leposlovno delo in za izvirno slovensko mladinsko poučno delo.  

- V letu 2017 bomo skupaj s sopodeljevalci preverili in uredili vse formalne podrobnosti za 
uvedbo nove kategorije priznanja, in sicer za prevedeno mladinsko poučno knjigo. 

- Širšo javnost bomo o »zlatih hruškah« informirali s promocijskim gradivom (plakati, 
zgibanke, nalepke). 

- V januarju 2017 načrtujemo sodelovanje s Knjigarno Konzorcij, z razstavo knjig, 
prejemnic znaka »zlata hruška« (izložba knjigarne), in z več prireditvami v okviru Tedna 
zlatih hrušk. 

 
Strokovne srede 
- Strokovne srede, redna izobraževanja mladinskih in šolskih knjižničarjev, se delijo na dva 

cikla: izobraževalnega in informativnega. Mesec maj, ki je bil doslej namenjen strokovni 
ekskurziji, namenjamo sodelovanju na strokovnem srečanju drugih izvajalcev (MKL, 
Knjigarna Konzorcij (Bologna po Bologni), Bralnice pod slamnikom).  

- 45. sezona Strokovnih sred, se bo v izobraževalnem delu posvetila problematiki različnih 
skupin uporabnikov ter družinskemu, prostočasnemu, večgeneracijskemu, 
zahtevnejšemu branju, ob tem pa tudi knjižnim izdajam, ki podpirajo različne oblike 
branja za različne skupine uporabnikov. (npr. »knjige brez gnezda«, izdaje, ki bi lahko 
stale na mladinskih in na odraslih oddelkih, »slikanica+«, »zahtevno branje«). Izpostavili 
bomo problematiko mladostniških oddelkov ter bibliopedagoško delo z družinami, šolarji, 
najstniki, mladostniki in mladimi odraslimi. Za vsako Sredo pripravimo prispevek, k 
sodelovanju vabimo sodelavce MKL in drugih splošnih knjižnic, aprila pa kolege iz 
Knjižnic grada Zagreba. 

- V marcu bomo kot vrh Strokovnih sred v sodelovanju s Slovensko sekcijo IBBY 
organizirali simpozij na temo mladostniški oddelki, knjižnična ponudba in knjižnično 
gradivo za mlade. 

- Koledar Strokovnih sred se nahaja pod točko 5.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih 
knjižnic. 

- Pričeli bomo s pripravami na praznovanje 70-letnice Pionirske in mladinskega 
knjižničarstva na Slovenskem (obletnica je v letu 2018). 

 
 
Center za vseživljenjsko učenje MKL 
Center za vseživljenjsko učenje v MKL (CVŽU) vsebinsko in organizacijsko pokriva dve 
področji: področje izobraževanja uporabnikov ter področje izobraževanja zaposlenih in 
slovenskih knjižničarjev v okviru Učnega centra MKL. Področje izobraževanja uporabnikov 
pokrivamo z informacijskimi servisi (Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno 
učenje in Točke vseživljenjskega učenja) in s programi izobraževanja uporabnikov v enotah 
MKL. V letu 2017 bo poudarek na naslednjih vsebinskih sklopih: različne oblike pismenosti, 
jezikovno izobraževanje, zaposlitev in delo ter zdravje. Nadaljnje konkretne vsebine, obseg 
dela in prednostne naloge CVŽU so predstavljene v poglavju 5 Izobraževanje.  
 
Borza dela (BD) 
Osrednja dejavnost BD v letu 2017 bo informiranje iskalcev zaposlitve v info točkah BD v 
Knjižnici Otona Župančiča in Knjižnici Fužine. Poleg tega bomo samostojno organizirali in 
izvajali različne izobraževalne delavnice za razvijanje spretnosti iskanja zaposlitve in drugih 
znanj ter gostili delavnice in predstavitve zunanjih izvajalcev.  
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- V Knjižnici Otona Župančiča bomo mesečno izvajali delavnice za zaključeno skupino iz 
Univerzitetnega kliničnega centra - Center za zdravljenje od odvisnosti od prepovedanih 
drog (devet delavnic). 

- V Knjižnici Otona Župančiča 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 BD 
(devet delavnic), v Knjižnici Bežigrad (devet delavnic) in v Knjižnici Prežihov Voranc 
(devet delavnic).  

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

- Sodelovanje in predstavitev dejavnosti BD na sejmih, festivalih in konferencah. 
- Izvajali bomo individualne karierne coachinge za iskalce zaposlitve. 
- Uporaba in promocija e-priročnika dobrih praks za delo z brezposelnimi, ki ga je sedem 

partnerjev pripravilo v okviru mednarodnega projekta LinkINjob (program Erasmus+).  
 
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, Center za dopisno izobraževanje Univerzum - CDI 
Univerzum, Izobraževalni zavod Cene Štupar, PAPILOT - zavod, Prah izobraževalni center 
in UPK Ljubljana Center za zdravljenje odvisnih 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 (30), razstav (24) in izobraževalnih delavnic (66) v 

različnih knjižnicah v mreži MKL, ki bodo obravnavale različne aktualne teme. 
- Predstavitve dejavnosti BZ za različne ciljne skupine. 
- 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 za pridobitev novega članstva na BZ v 

obliki gostovanj in izvajanj različnih prireditev in delavnic. 
 
V okviru koordinacije Mreže BZ, v kolikor bo ta v šolskem letu 2016/2017 še v okviru MKL, 
načrtujemo: 
- Organizacija izobraževanja zaposlenih v Mreži borz znanja. 
- Izobraževanje novo zaposlenih v Mreži BZ Celje in Novo mesto 
- Organizacija Sejma znanja 2017. 
- Zbiranje idej in predlogov za izboljšavo oz. prenovo spletne strani in aplikacije BZ s strani 

članic mreže ter pridobitev okvirne ocene stroškov za prenovo. 
- Objavljanje novic, vabil, poročil za celotno mrežo BZ. 
- Iskanje novih možnosti za promocijo, mednarodno sodelovanje in širitev mreže. 
 
Kot nadaljevanje aktivnosti v okviru Zelene prestolnice Evrope bosta Borza dela in Borza 
znanja skupaj izvedli sklop izobraževanj Zemlja, vir dodatnega prihodka z vsebinami s 
področja vitkega podjetništva, osebne dopolnilne dejavnosti, socialne mreže in izdelkov iz 
naravnih materialov. 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
Cilj dejavnosti SSU bo tudi v letu 2017 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 (računalništvo oz. uporaba ikt., tuji 
jeziki, znakovni jezik, naravoslovne vsebine, učenje učenja, slovenski jezik, funkcionalna 
pismenost), namenjenih posameznim ciljnim skupinam. 

- Na podlagi dosedanjih izkušenj bomo prilagodili ponudbo računalniških vsebin. Na 
podlagi povpraševanja bomo organizirali več delavnic Uporabe pametnega telefona in 
Worda, ter na novo ponudili še dve vsebini: oblikovanje spletnih strani in pisanje bloga.  

- Že izvajane vsebine bomo dopolnili z naravoslovnimi vsebinami, ter praktičnimi 
vsebinami funkcionalne pismenosti (npr. kako izpolniti obrazec za oddajo paketa na pošti, 
napisati vabilo ipd.). 

- Napovedi dejavnosti, aktivnosti in poročila o dogodkih v SSU bomo objavljali v medijih: 
spletna stran MKL, Napovednik, novičke Andragoškega centra RS in Infotočki za mlade. 

- Del promocije SSU bo tudi še intenzivnejše povezovanje in izvedba izobraževalnih 
delavnic v knjižnicah, kjer še nismo gostovali oz. smo v preteklih letih izvedli po en sklop 
delavnic. V prvem delu bodo to Knjižnica Rudnik, Knjižnica Škofljica, Knjižnica Ig in 
Knjižnica Brezovica.  

- Del programa bodo izvajali zaposleni MKL.  
- Še intenzivneje se bomo povezovali z organizacijami, ki nam bodo brezplačno izvedle 

program, prilagojen našim zahtevam. 
- V okviru programa vključevanja prostovoljcev bomo povečali število ur prostovoljskega 

dela za namen izvedbe izobraževalnih delavnic. 
- Nadaljevali bomo z izobraževanji o e-storitvah javnih nosilcev oblasti. 
- V primeru vzpostavitve portala zVem načrtujemo promocijske aktivnosti za popularizacijo 

iskanja zdravstvenih informacij na spletu. 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Mentorstvo v točkah bodo v Knjižnici Šiška, Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Rudnik in Knjižnici 
Jožeta Mazovca izvajali bibliotekarji informatorji MKL.  
Udeležencem bomo nudili individualno svetovanje in učenje na področju računalništva ter jih  
usmerjali na ostale servise 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 2017 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 bralni 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. V letu 2017 bomo poseben 
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poudarek pri načrtovanju prireditev posvetili nazivu Ljubljana - mesto literature. 
 
Podroben program dela Trubarjeve hiše literature za leto 2017 je priloga programa Mestne 
knjižnice Ljubljana za leto 2017 in je njegov sestavni del.  
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2017, 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, tudi z vzpostavljanjem novih oblik 

prostorov za izobraževanje. 
- Priprava izobraževalnih programov za ciljne skupine prebivalcev. 
- Izvajanje programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja za delo v knjižnicah v okviru 

Učnega centra ter spodbujanje strokovnega dela zaposlenih (predstavitve, objave). 
- Oblikovanje učnih aktivnosti v e-okolju in podpora izvajanju izobraževalnih dejavnosti v 

e-učilnici MKL. 
- Sodelovanje in povezovanje z drugimi ponudniki izobraževanja.  
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2017 
Programi vseživljenjskega učenja 
- Izobraževalni programi za ciljne skupine uporabnikov (tečaji in delavnice za različne 

pismenosti: medijska, digitalna, zdravstvena, finančna, glasbena). 
- Priprava in publiciranje učnih gradiv. 
- Sodelovanje z društvi, institucijami, šolami, fakultetami in zavodi. 
- Identifikacija in navezovanje novih stikov s  ponudniki izobraževanja. 
- Oblikovanje tematskih sklopov izobraževanj za uporabnike. 
- Oblikovanje izobraževalne ponudbe za dve prioritetni ciljni skupini: mladi in starejši. 
- Poudarek na oblikovanju izobraževanj v lastni produkciji knjižnice. 
 
Učni center MKL - nosilec izobraževalnih aktivnosti za splošne knjižnice 
- Razvoj učnih vsebin za različne skupine zaposlenih v MKL in v splošnih knjižnicah. 
- Oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih 

knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj. 
- Oblikovanje učnih gradiv in vsebin v e-učilnici MKL. 
- Aktivno sodelovanje na posvetih, objave v strokovnem tisku in članstvo v strokovnih 

telesih. 
- Prijava, oblikovanje in izvajanje programov mobilnosti za zaposlene v MKL, slovenske in 

tuje študente in knjižničarje. 
- Organizacija izobraževalnega dogodka April v MKL 2017. 
- Dvig samopodobe o sposobnostih knjižničarjev prek stalnega strokovnega usposabljanja. 
- Vključevanje knjižnic osrednjeslovenske regije v izobraževalne programe Učnega centra. 
 
Pričakovani učinki 
- Večja prepoznavnost MKL kot ponudnika izobraževanj za uporabnike ter knjižničarje. 
- Izboljšanje ravni pismenosti med uporabniki. 
- Aktiviranje zaposlenih za delo v delovnih skupinah in za vodstvene pozicije v knjižnici. 
- Bolj kakovostno delo zaposlenih v MKL in drugih slovenskih knjižničarjev. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Število izvedenih izobraževanj za uporabnike (2015: 1.171) 
- Število udeležencev izobraževanj za uporabnike (2015: 20.845) 
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- Število obiskov vseh servisov (2015: 9.652) 
- Število udeležencev izobraževanj Učnega centra iz MKL (2015: 728) 
- Število zunanjih udeležencev izobraževanj Učnega centra MKL (2015: 838) 
 

5.1 Izobraževanje uporabnikov 

 
Mestna knjižnica Ljubljana omogoča in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem 
vseživljenjsko neformalno izobraževanje in priložnostno učenje. Pri oblikovanju in izvajanju 
učnih aktivnosti se bomo osredotočali na dve ciljni skupini: mladi (medijska pismenost, 
načrtovanje dogodkov) in starejši (iskanje zdravstvenih informacij). Tako bomo skrbeli za 
podporo procesom vseživljenjskega učenja, dvigali informacijsko pismenost pri uporabnikih, 
zmanjševali izključenost ranljivih skupin, oblikovali nove programe izobraževanja, spodbujali 
samoizobraževanje in uporabo gradiv knjižnice. 
 
Izobraževanja za odrasle 
 

Dogodek Število izobraževanj 

Vodeni obiski knjižnice  150 

Računalniško opismenjevanje  56 

Tečaji 26 

Izobraževalne delavnice  239 

Strokovne konference in simpoziji 7 

SKUPAJ 478 

 
Izobraževanje za odrasle po posameznih knjižnicah v mreži MKL: 
 

Dogodek Krajevna knjižnica Število izobraževanj 

Vodeni obiski knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 46 
Knjižnica Glinškova ploščad 4 
Knjižnica Jožeta Mazovca 11 
Knjižnica Otona Župančiča 8 
Knjižnica Prežihov Voranc 20 
Knjižnica Rudnik 10 
Knjižnica Šiška 26 
Slovanska knjižnica 10 
Trubarjeva hiša literature 15 

SKUPAJ 150 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 0 
Knjižnica dr. France Škerl 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 4 
Knjižnica Fužine  1 
Knjižnica Polje 3 
Knjižnica Otona Župančiča 45 
Knjižnica Rudnik 1 
Knjižnica Brezovica 1 

SKUPAJ 56 

Tečaji 

Knjižnica Bežigrad 1 
Knjižnica dr. France Škerl 8 
Knjižnica Savsko naselje 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 0 
Knjižnica Fužine 1 
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Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Otona Župančiča 3 
Knjižnica Prežihov Voranc 1 
Knjižnica Rudnik 2 
Knjižnica Ig 2 
Knjižnica Šiška 2 
Trubarjeva hiša literature 4 

SKUPAJ 26 

Izobraževalne delavnice 

Knjižnica Bežigrad 33 
Knjižnica Jožeta Mazovca 10 
Knjižnica Fužine  10 
Knjižnica Jarše  6 
Knjižnica Zadvor 3 
Knjižnica Otona Župančiča 124 
Knjižnica Prežihov Voranc 11 
Knjižnica Grba 2 
Knjižnica Rudnik 21 
Knjižnica Brezovica 1 
Knjižnica Ig 1 
Knjižnica Škofljica 1 
Knjižnica Šiška 2 
Knjižnica Šentvid 1 
Trubarjeva hiša literature 13 

SKUPAJ 239 
 
 
Od zgoraj navedenih izobraževanj načrtujemo, da bo v organizaciji servisov v Centru za 
vseživljenjsko učenje v različnih knjižnicah v mreži MKL izvedeno: 

 

Dogodek Servisi 
Predvideno število 

izobraževanj 

Vodeni obiski knjižnice Borza dela 5 

SKUPAJ 5 
Računalniško opismenjevanje Središče za samostojno učenje 49 

SKUPAJ 49 
Tečaji Središče za samostojno učenje 13 

SKUPAJ 13 

Izobraževalne delavnice 

Borza dela 44 

Borza znanja 66 

Središče za samostojno učenje 53 

SKUPAJ 163 

SKUPAJ (vsa izobraževanja) 230 
 

Samostojno 
učenje 

Število obiskov BD 3.000 
Število novih članov BZ 370 
Število obiskov SSU 5.000 
Obisk servisov skupaj: 8.370 
Število ur mentorstva v TVŽU 187 
Število povezav med člani BZ 1.300 
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Izobraževanja za otroke 

Z branjem se ne naučimo le uživati v branju leposlovja, temveč so nam tako dostopne 
raznovrstne informacije. Tako se izobražujemo, dosegamo želene poklice, smo kritični do 
raznovrstnih informacij, bolje znamo izraziti svoje misli, probleme in zahteve ter tako 
postajamo odgovorni državljani do sebe in drugih v naši ožji in širši skupnosti. Branje 
povezuje ljudi različne starosti, z branjem in s pripovedovanjem z generacije na generacijo 
prenašamo znanje in spoznanja, utrjujemo medsebojne vezi in kvalitetnejše preživljamo 
prosti čas. Prav zato želimo na izobraževalnih delavnicah, ki v večini temeljijo na poučni 
literaturi, spodbujati otrokovo radovednost, krepiti njegove funkcionalne veščine, da bo znal 
prisluhniti navodilom in aktivno sodelovati v različnih aktivnostih. Znanost oz. znanja z 
različnih področij (jezikoslovje, naravoslovje, družboslovje, šport) populariziramo tudi skozi 
zgodbe, ne le poučno literaturo.  
 
Z vodenimi obiski knjižnice oz. bibliopedagoško dejavnostjo (vrtec na obisku/Ciciuhec, šola 
na obisku/Rastem s knjigo, Potujoča knjižnica na obisku, knjižničarka na obisku) pa želimo 
vse udeležence čim bolj seznaniti z našo prireditveno in izobraževalno dejavnostjo za otroke 
ter tako posredno vplivati tudi na to, da se v knjižnične aktivnosti vključujejo tudi starši tistih 
otrok, ki knjižnico spoznavajo šele preko vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
 

Dogodek Število izobraževanj 
Vodeni obiski knjižnice  414 
Računalniško opismenjevanje  2 
Tečaji 5 
Izobraževalne delavnice 117 
SKUPAJ 538 

 
 
Dogodek Krajevna knjižnica Število izobraževanj 

Vodeni obiski knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 44 
Knjižnica Črnuče  9 
Knjižnica dr. France Škerl 14 
Knjižnica Glinškova ploščad 28 
Knjižnica Savsko naselje 9 
Knjižnica Jožeta Mazovca 22 
Knjižnica Fužine  10 
Knjižnica Jarše  6 
Knjižnica Polje  20 
Knjižnica Zadvor 5 
Knjižnica Zalog  3 
Knjižnica Otona Župančiča 29 
Knjižnica Prežihov Voranc 50 
Knjižnica Grba 5 
Knjižnica Rudnik 28 
Knjižnica Brezovica 7 
Knjižnica Podpeč 8 
Knjižnica Dobrova 4 
Knjižnica Frana Levstika 5 
Knjižnica Horjul 2 
Knjižnica Ig 15 
Knjižnica Škofljica 15 
Knjižnica Šiška 45 
Knjižnica Šentvid  8 
Knjižnica Vodice 10 
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Potujoča knjižnica  3 
Trubarjeva hiša literature 10 

SKUPAJ 414 
Računalniško 

opismenjevanje 
Knjižnica Šiška 2 

SKUPAJ 2 

Tečaji (jezikovni tečaji …) 

Knjižnica Bežigrad 1 
Knjižnica Savsko naselje 1 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Otona Župančiča 2 

SKUPAJ 5 

Izobraževalne delavnice 

Knjižnica Bežigrad 37 
Knjižnica dr. France Škerl 9 
Knjižnica Savsko naselje 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 4 
Knjižnica Jarše  2 
Knjižnica Prežihov Voranc 8 
Knjižnica Rudnik 2 
Knjižnica Ig 7 
Knjižnica Šiška 42 
Knjižnica Šentvid 4 

SKUPAJ 117 
 
 

5.2 Učni center MKL 

 
Znanja, ki jih pridobivamo knjižničarji skozi redno šolanje in delovne izkušnje, ne zadoščajo 
za kakovostno in učinkovito opravljanje dela skozi vse delovno obdobje, zato smo knjižnico v 
celoti usmerili v permanentno učečo se organizacijo z različnimi oblikami izobraževanja 
zaposlenih. V Učnem centru za izobraževanje knjižničarjev bomo v letu 2017 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. 
 
Pripravili bomo prijavo v okviru mobilnosti zaposlenih Erasmus+ za leto 2018 (druga polovica 
leta 2017) s ciljnimi vsebinami (uporaba orodij za načrtovanje mreže, e-storitve, starejši v 
knjižnici, različne oblike pismenosti) ter iskali potencialne knjižnice gostiteljice. 
 

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: mednarodne konference (ALA, 

Next Library, QQML, IFLA), Posvetovanje ZBDS, Knjižnica - igrišče znanja in zabave, 
knjižni sejmi, letni posvet o izobraževanju odraslih. 
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- Udeležba na strokovnem srečanju potujočih knjižnic v Puli na Hrvaškem. 
- Redna izobraževanja s področja varstva pri delu. 
- Obisk knjižnic z dobro prakso na posameznem segmentu dela v knjižnici (Maribor, 

Zagreb, mobilnost Erasmus+). 
- Izobraževanja za manjše skupine posameznikov, ki delajo na določenih nalogah in se 

bodo nanašala na sledeče vsebine: 
o delo z uporabniki, 
o delo s sodelavci v knjižnici (vodenje), 
o organizacija časa, 
o učinkovito obvladovanje stresa, 
o urjenje spomina, 
o delavnica na temo poslovnega pisanja (slog, lektorska vprašanja), 
o lutke in ura pravljic, 
o spletni viri, 
o avtorsko pravo, 
o mentorstvo prostovoljcem, 
o mentorstvo študentom na praktičnem usposabljanju, 
o vodenje bralnih skupin, 
o pridobivanje sponzorskih sredstev in 
o drugo, glede na individualne potrebe zaposlenih. 

 
Interna izobraževanja 
V letu 2017 bomo sodelavci pripravili in izvedli naslednja izobraževanja zaposlenih: 
- Računalniško opismenjevanje bo usklajeno s Katalogom znanj s področja IKT, potekalo 

bo v kombinaciji samostojnega učenja v e-učilnici ter izobraževanja v obliki delavnic: 
o Uvod v uporabo e-učilnice. 
o Uporaba spleta in brskalnika. 
o Priprava e-gradiv za nosilce predmetov v e-učilnici. 
o Krajša začetna izobraževanja (Windows, Word, Outlook, Excel, Publisher). 
o Krajša nadaljevalna izobraževanja za napredne uporabnike (Word, Excel, Outlook). 

- Delavnice in e-izobraževanje konverzacije angleškega jezika, s poudarkom na 
bibliotekarski terminologiji (konkretne situacije: vpis angleško govorečega uporabnika, 
predstavitev pogojev izposoje, predstavitev knjižnične mreže MKL). 

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

- Predstavitve nove sheme skupnih dokumentov. 
- Paket usposabljanj za delo z uporabniki na podlagi Kataloga znanj in postopkov za delo z 

uporabniki v MKL (postopki za enotno delo na izposoji). 
- Nadaljevanje delavnic: 

o Strategije iskanja knjižničnega gradiva, 
o Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici, 
o Uporaba Facebooka, 
o Biblos, 
o Oblikovanje tiskovin v knjižnici iz oblikovalskega vidika, 
o (Ne)formalna biblioterapija in 
o Napredovanja v bibliotekarstvu. 

- Izvedba novih izobraževanj na področjih: 
o Cobiss 3/Izposoja 
o 3D tiskanje, 
o digitalno opismenjevanje zaposlenih, 
o avtomatizirana izposoja z RFID, 
o osnove Cobiss izposoje za študente v času prakse v MKL, 
o predstavitev Oddelka za informatiko (delo in naloge, delovne obveznosti vsakega 

zaposlenega, projekte, pri katerih sodelujejo, kdaj in kako se za pomoč obrniti na 
oddelek za informatiko) in 
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o delo s starejšimi uporabniki. 
 
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 izobraževalni dogodek April v MKL 2017, na katerem bomo predstavili 
novosti in dobre prakse, ki smo jih v MKL uvedli v letih 2015 in 2016. 
 
Izobraževanja za izvajanje projekta Ciciuhec, ki je postal redna dejavnost na oddelkih za 
otroke in mladino v MKL: delavnice in strokovna predavanja za mentorje družinskega 
branja/vzgojitelje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, mladinske knjižničarje v splošnih 
knjižnicah in starše predšolskih otrok (Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju, 
Oblike motiviranja za branje v vrtcih in v družinah). Izobraževanja se bodo izvajala v MKL in 
v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 
 
Usposabljanje in izobraževanje srednješolcev za sodelovanje pri izvedbi ur pravljic. V okviru 
programa obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti bomo že tretje leto zapored 
povabili srednješolce, predvsem dijake Srednje vzgojiteljske šole, k stalnemu sodelovanju pri 
izvedbi rednih popoldanskih ur pravljic in jih za to ustrezno usposobili. 
 
Izvedba delavnice za pripravo in izvedbo ure pravljic v knjižnici, ki bo namenjena mladinskim 
knjižničarjem – pravljičarjem v MKL in ostalih splošnih knjižnicah, dijakom v programu 
izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti ter študentom, ki v MKL izvajajo ure pravljic. 
 
Strokovne srede 
45. sezona Strokovnih sred, se bo, poleg rednih tem informativnega dela (Ustanove in 
društva za dobro knjigo, MEGA kviz, Priročnik), v izobraževalnem delu posvetila problematiki 
različnih skupin uporabnikov (družinam, šolarjem, mladim in mladim odraslim …) ter v 
povezavi z njimi družinskemu, prostočasnemu, večgeneracijskemu, zahtevnejšemu branju, 
ob tem pa tudi knjižnemu gradivu oziroma izdajam, ki podpirajo različne oblike branja za 
različne skupine uporabnikov.  
 
Koledar Strokovnih sred v letu 2017: 
25. januar Družine kot skupina uporabnikov v splošnih knjižnicah. Družinsko branje. 
15. februar Šolarji kot skupina uporabnikov v splošnih knjižnicah. Prostočasno 

branje. 
22. marec Simpozij: mladostniški oddelki, knjižnična ponudba in knjižnično gradivo 

za mlade in mlade odrasle. Zahtevno branje. 
13. september Ustanove in društva za dobro knjigo 
11. oktober Predstavitev 12. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza 
15. november Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017 
 

5.3 Mentorstvo 

 
V Mestni knjižnici Ljubljana se zavedamo povezanosti med teoretičnimi izhodišči, ki jih 
dobivajo študenti v okviru do- in po-diplomskega študija, in strokovnim delom v organizaciji. 
V ta namen bomo v letu 2017 izvajali mentorske programe za študente bibliotekarstva in 
drugih študijskih smeri ter za knjižničarje regije. Tudi v letu 2017 bomo torej namenili 
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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 kadrovsko situacijo v knjižnici bomo izvajali mentorske programe za novo 
zaposlene in prostovoljce. 
V sklopu mobilnosti ERASMUS+ bomo ob zanimanju tujih študentov in knjižničarjev zanje 
izvajali prilagojene programe mobilnosti.  
V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico bomo v letu 2017 opravili obisk v 
Mariborski knjižnici.  
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2017 opredeljen v tem programskem sklopu glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 

6 DOMOZNANSKA DEJAVNOST 

 
Strateške usmeritve 
- Vzpostavitev in razvoj izobraževalnih vsebin za mlade o dediščini mesta kot storitev v 

prostorih knjižnice in kot zabavna promocija dediščine v virtualnem okolju, ki je domače 
mladini. 

- Uravnoteženje dejavnosti vnosa novih zapisov v vzajemni katalog v smislu boljšega 
pokrivanja sodobnih vsebin v primerjavi s skrbjo za obdelavo starejših virov, skrb za 
kvalitetno domoznansko bibliografijo. 

- Krepitev vloge in prepoznavnosti Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL tudi na nacionalnem nivoju. 

 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2017 
 
- Izdaja šestega 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. 

- Z eno od načrtovanih knjižic v zbirki »Kulturna dediščina za družine« bomo (podobno 
kakor že lani) prestopili okvire mreže MKL in poskrbeli za udeleženost na nacionalnem 
nivoju. Knjižica je uvrščena v plan sekcije za domoznanstvo pri ZBDS kot obeležitev 
dvajsete obletnice delovanje te sekcije in bo vključevala več slovenskih knjižnic. S tem bo 
izvedena širša promocija zbirke KDZD in brenda Ljubljanske zgodbe iz SLK.  

- Stalno storitev Zbiranje spominov v SLK (ki je tudi fizična podpora Albuma Ljubljane za 
starejše uporabnike in podpora rednemu pripravljanju zgodb za portal Kamra) bomo 
vključili v širše dogajanje v okviru EU projekta Libraries as Publishing Centres, s katerim 
bomo okrepili lokalno pripovedovanje zgodb in možnost zapisa in izdaje spominov na 
prestolnico.  

- Skrbnik iz SLK v letu 2017 še naprej aktivno sodeluje s Službo za razvoj in območnost ter 
urednico spletne strani pri razvoju in dokončanju domoznanske podstrani »Ljubljanske 
zgodbe iz Slovanske knjižnice«.  

- Pripravili bomo virtualno domoznansko razstav za mlade in jo objavili na podstrani za 
mlade. 

- Postopamo bomo izdelali prioritetni načrt za digitalizacijo vseh domoznanskih gradiv v 
SLK. 

- Redno in kvalitetno bomo vnašali zaključene zgodbe na Kamro in v obliki virtualnih 
razstav tudi na spletno stran MKL predvidoma na dve temi: mestni župani in urbanistična 
dediščina oz. razvoj Ljubljane (skrbnik Kamre v SLK). 
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- Razvili bomo dediščinske učne ure na temo Ljubljane, pripravili terminski načrt aktivnosti, 
promocijska gradiva in nagovorili vsaj nekaj osnovnih šol na območju k sodelovanju. 

- Aktivno bomo sodelovali v drugi fazi dela delovne skupine pri NUK za pripravo 
metodologije koordiniranja obdelave člankov na nacionalnem nivoju (kot nadaljevanje 
bibliografije serijskih publikacij, opravljene  že v 2014). 

 
Pričakovani učinki 
- Redno potekajoča dejavnost učna ura o dediščini za srednješolsko mladino. 
- Razvoj svežih e-vsebin za mlade. 
- Določitev domoznanskih serijskih publikacij, za katere vnos člankov pripravlja MKL. 
- Prenovljena spletna verzija domoznanske bibliografije. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih »Ljubljanskih zgodbah iz 

SLK (2015: 3) 
- Število izvedenih dediščinskih ur v SLK (2015: 11) 
- Število kreiranih novih zapisov domoznanskega gradiva v SLK (2015: 1.328) 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2017, 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. 
V prvem letu izvajanja SN 2017-2021 se bo povečalo število novih projektov (17) in projektov 
v sodelovanju več OE, služb in centrov. V novem strateškem obdobju sta izpostavljeni dve 
ciljni skupini: mladi in starejši.  
 
Strateške usmeritve 
- Ponudba storitev za enostavnejšo in prijetnejšo izkušnjo uporabe knjižnice. 
- Dostopnost gradiva, storitev, ponudbe za vsakogar. 
- Nadgradnja storitev knjižnice s podporo IKT (izposoja gradiva prek sistema RFID, uvedba 

knjigomatov, izdelava aplikacij, razvoj e-storitev). 
- Krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in študij, tudi z vzpostavljanjem novih oblik 

prostorov za izobraževanje. 
- Izvajanje programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja za delo v knjižnicah. 
- Vzpostavitev spletne strani kot osrednje informacijske točke in učinkovitega orodja za 

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

- Oblikovanje digitalnih podatkovnih zbirk iz lastnega gradiva za promocijo lokalne 
zgodovine ter virtualne  razstave.  

- Podpora različnim oblikam prostovoljskega dela na posebnih projektih. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2017 
 
- Razvijanje prepoznavnega kulturnega programa: knjižnica je »tretji prostor« in postaja 

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

- Razvijanje storitev, ki umeščajo MKL v urbani prostor in v manjše, pretežno ruralne 
lokalne skupnosti. 
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- S posebej oblikovanimi storitvami knjižnica presega svoj fizični prostor (Plačljiva dostava 
in odvoz gradiva, Premična zbirka Igroteke MKL, Knjižnica na vodi, Knjižnica na vrtu, 
Popoldan s knjižnico, Mini City – Mini knjižnica). 

- Priprava smernic in izhodišč za boljše delo z uporabniki (uporabniška izkušnja in tipi 
uporabnikov kot osnova za pripravo in organizacijo prireditev za odrasle v knjižnici, 
smernice za prireditveno dejavnost, katalog znanj in postopkov za delo z uporabniki v 
MKL). 

- Uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo naročanja gradiva med knjižnicami v mreži 
MKL in dostave gradiva proti plačilu na dom, v službo. 

- Izvajanje projektov promocije branja za vse starostne skupine prebivalcev (Poletavci, 
Ciciuhec, Kobacajčki, NajPoletavci, Šola v družbi – hruškanje, metaFORA, Pravljična 
gibalnica, Mesto bere, Slovanski bralni projekt). 

- Priprava projektov, ki so namenjeni pripadnikom etničnih skupin in drugih narodov ter 
beguncem (Svet med nami, Tuja domačnost, Od daleč- domov, Multi-kul-praktik) in 
ljudem s posebnimi potrebami (Potujoča knjižnica na obisku – gluhi in naglušni otroci). 

- Priprava projektov, ki podpirajo različne oblike pismenosti: informacijska pismenost 
(Robinzonijada), medijska pismenost (Medijska pismenost za mlade), digitalna pismenost 
(»Biti digitalno pismen« - digitalno opismenjevanje zaposlenih), zdravstvena pismenost 
(Borza zdravja), glasbena pismenost (»Izposodi si in zaigraj«), dediščinska pismenost 
(Odkrivajmo Slovenijo za starejše). 

- Delovanje spletne strani knjižnice kot osrednje informacijske točke za dostop do e-vsebin 
za različne starostne skupine (otroci, mladi, odrasli in starejši). V letu 2017 bomo 
posebno pozornost namenili podstrani Ljubljanske zgodbe in zasnovi projekta Spletna 
radijska postaja MKL. 

- Ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine prek zbiranja in digitalizacije gradiva 
(Digitalizacija raritet Slovanske knjižnice), 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. 

- Vključevanje prostovoljcev v različne projekte in storitve knjižnice (bralne skupine, Multi-
kul-praktik, »Izposodi si in zaigraj«, Borza zdravja, Od daleč – domov). 

- Vključevanje osrednjih knjižnic regije v projekte MKL (Poletavci, NajPoletavci) in v 
izobraževalni program Učnega centra MKL.  

 
Uspešno so prešli v redno dejavnost MKL štirje, večletni projekti:  
1. Cicuhec, beremo z malčki: v šesti sezoni uspešni projekt promocije branja za otroke 2-6 

let v družinskem okolju in v VVO prehaja v redno dejavnost v mreži knjižnic MKL. 
2. Kobacajčki: projekt navajanja staršev na vsakodnevno branjem otrokom od 0-3 let s 

širitvijo v mrežo knjižnic MKL prehaja v redno dejavnost. 
3. Pomlad s knjigo: projekt širjenja bralne kulture, ki poteka od druge polovice marca do 

konca aprila (najpomembnejši mednarodni literarni dnevi) prehaja v redno dejavnost v 
mreži knjižnic MKL in tudi na zunanjih prizoriščih. 

4. Eko teden v Knjižnici Šentvid: projekt ozaveščanja o pomenu zdravega okolja in o skrbi 
zanj prehaja v redno dejavnost Knjižnice Šentvid. 

 
V strateškem obdobju 2013-2016 je prešlo v redno dejavnost skupaj 27 projektov, kar kaže 
na dobro načrtovanje projektov, njihovo učinkovito realizacijo in skrbno evalvacijo.  
 
V redno dejavnost knjižnice bodo v letu 2017 uvrščeni tudi trije publicistični projekti MKL:  
- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig: pregledna in sistematična predstavitev 

produkcije mladinskih knjig za leto 2016. 
- Ljubljana med nostalgijo in sanjami: z izdajo šestega letnika revije bomo z vsebinami o 

lokalni kulturno dediščini dosegli širši krog uporabnikov in promovirali »blagovno 
znamko« domoznanstva oziroma predstavljanja lokalne zgodovine v MKL. 
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- Kulturna dediščina za družine (izdaja dveh knjižic): prva knjižica bo posvečena 
domoznanskemu delovanju splošnih knjižnic in bo nastala v sodelovanju s sekcijo za 
domoznanstvo pri ZBDS (dvajseta obletnica sekcije); druga knjižica bo predvidoma 
posvečena temi Ljubljane v času protestantizma. 

 
Pričakovani učinki 
- Poudarek na promociji in razvijanju branja kot osnovni dejavnosti knjižnice z namenom 

boljše pismenosti in kulturne ozaveščenosti prebivalcev. 
- Posebna pozornost določenim skupinam ljudi: tujci, migranti, pripadniki etničnih manjšin, 

turisti, ljudje s posebnimi potrebami in omejitvami. 
- Večja prepoznavnost MKL kot ponudnika izobraževanj za uporabnike in knjižničarje. 
- Do leta 2021 bo spletno stran in vsebine, ki jih na skupnih portalih z digitalnimi vsebinami 

(Kamra, dLib) prispeva MKL, uporabljalo več članov, uporabnikov in drugih obiskovalcev 
kot v predhodnem strateškem obdobju.  

- Dodatni projekti in storitve knjižnice prek prostovoljskega dela. 
 

Kazalniki uspešnosti 
- Obseg izposoje knjižničnega gradiva (2015: 4.793.629) 
- Število obiskovalcev (2015: 2.239.499) 
- Število prostovoljcev (2015: 13) 
- Število ogledov spletne strani (2015: 653.811) 
- Število vpogledov v prispevke MKL na portalu Kamra (2015: 14.637) 
 
Unescov naziv Ljubljana – mesto literature (pridobljen v letu 2015) je trajen naziv, ki bo 
dolgoročno zaznamoval tudi storitve MKL za uporabnike na področju literature in branja ter 
usmerjal sodelovanje MKL s potencialnimi partnerji na tem področju. V letu 2017 se je 
povečalo število projektov za vse ciljne skupine, ki promovirajo branje in zbirko gradiva MKL. 
 
Evropska unija je določila leto 2017 kot leto za odpravo nasilja nad ženskami. 
 
Organizacija združenih narodov razglasila leto 2017 za mednarodno leto trajnostnega 
turizma za razvoj in spodbuja k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate 
dediščine različnih civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h 
krepitvi miru po svetu. 
 
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 povečano dostopnost knjižničnih storitev 
- Projekti za otroke 
- Projekti za mlade 
- Projekti za družine 
- Projekti za odrasle 
- Projekti za starejše 
 
 
Projekti za povečano dostopnost knjižničnih storitev 
 
1. Naročanje gradiva med knjižnicami v mreži MKL (SP 2, cilj 1: Storitve po meri 
uporabnikov) 
Izvajalec: Delovna skupina za izposojo, Služba za delo z uporabniki, Služba za nabavo in 
obdelavo gradiva, Oddelek za informatiko 
Trajanje: 2017-2021 
Cilji: dodatna ponudba pri uporabi knjižničnega gradiva, večji obrat in izposoja 
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Ciljna skupina: vsi člani knjižnice 
Opis: Ob uvedbi storitve vračilo gradiva v drugi knjižnici, pa tudi že prej, se je s strani članov 
pojavila želja po naročanju gradiva iz druge knjižnice znotraj mreže MKL , t.i. medoddelčna 
izposoja gradiva. V letu 2017 bomo preverili možnosti za izvedbo te storitve. 
 
2. Plačljiva dostava in odvoz gradiva – Halo knjiga (SP 2, cilj 1: Storitve po meri 
uporabnikov) 
Izvajalec: Delovna skupina za dostavo in odvoz gradiva, Služba za delo z uporabniki, Služba 
za nabavo in obdelavo gradiva, Oddelek za informatiko 
Trajanje: 2017-2021 
Cilji: povečan vpis novih članov, dodatna ponudba pri uporabi knjižničnega gradiva 
Ciljna skupina: odrasli člani in pravne osebe 
Opis: Do izvedbe storitve Halo knjiga, ki je bila predvidena že v letu 2015, ni prišlo zaradi 
drugih prednostnih nalog pri delu z uporabniki. V letu 2017 načrtujemo testno izvedbo 
storitve dostave in odvoza gradiva na dom in/ali v službo za člane MKL. Dostavo in odvoz 
gradiva po naročilu bomo izvajali predvidoma le za polnoletne člane z lastno, obstoječo 
kurirsko službo na naslovih znotraj MOL. Storitev spada med nadstandardne storitve in bo 
plačljiva. 
 
3. Spletna stran knjižnice kot osrednja informacijska točka (SP 5, cilj 1: Spletna stran 
knjižnice - osrednja informacijska točka knjižnice) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Delovna skupina za spletno stran MKL 
Trajanje: 2017 
Cilji: dostopnost in promocija gradiva in storitev, nadgradnje in izboljšave uporabniške 
izkušnje na spletu, dvig bralne kulture in informacijske pismenosti, enostavna in dostopna 
uporaba spletnih strani, promocija domoznanskih vsebin 
Ciljna skupina: uporabniki in obiskovalci knjižnice ter vsi prebivalci Ljubljane in okolice, širša 
zainteresirana javnost, mediji, zaposleni v MKL 
Sodelovanje: zunanji izvajalec 
Opis:  
- Ljubljanske zgodbe: prenova podstrani Slovanske knjižnice – centra za domoznanstvo s 

svežim in novim grafičnim pristopom. 
- Nadgradnja mobilne predstavitve spletne strani. 
- Nadgradnja kataloga izobraževanj Učnega centra MKL. 
- Nadgradnja priporočenega gradiva. 
 
4. Spletna radijska postaja MKL (SP 5, cilj 1: Spletna stran knjižnice-osrednja informacijska 
točka knjižnice) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča, Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in 
območnost, območne enote 
Trajanje: 2017 – 2021  
Cilji: multimedijski dostop do vsebin (gradiva) in dogodkov, ki se izvajajo v knjižnici (koncerti, 
pogovorni in literarni večeri …); zaščita, ohranjanje in promocija gradiva z digitalizacijo; 
vključenost MKL v utrip Ljubljane in okolice z novimi oblikami promocije; razvoj blagovnih 
znamk in založništva v MKL; približevanje knjižnice in knjižničnega fonda uporabnikom s 
posebnimi potrebami.  
Ciljna skupina: mladi, odrasli, ljudje s posebnimi potrebami, zamejci 
Sodelovanje/Partnerstvo: Radio Študent, Kiberpipa, RTV Slovenija, glasbeni ustvarjalci  
Opis: Projekt »Spletna radijska postaja MKL« zajema večino strateških področij MKL za 
strateško obdobje 2017-2021. Z novim vsebinskim in spletnim modulom bomo uporabnikom 
preko spleta približali vsebine oz. multimedijsko gradivo, ki ga hrani knjižnica. V smislu 
arhiviranja dogodkov bi bili dostopni posnetki koncertov, ki so se izvajali v prostorih ali v 
organizaciji MKL, posnetki okroglih miz, pogovornih večerov. Po svoji specifiki je projekt 
zastavljen dolgoročno in ima vse potrebne nastavke, da preraste v dodatno, sodobno 
knjižnično storitev in je razdeljen na tri faze. V prvi fazi je predvidena ustanovitev delovne 
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skupine, selekcioniranje in izbor gradiva in pričetek digitalizacije gradiva. Digitalizacijo bomo 
izvajali postopoma v lastni izvedbi brez zunanjih izvajalcev, uporabljena programska oprema 
mora zagotoviti kompatibilnost z bazami podatkov na spletu ter enostavno upravljanje s 
pridobljeno digitalno bazo za nadaljnjo uporabo. V drugi fazi bomo izvedli testno oddajanje 
signala, ki bo namenjeno seznanitvi udeležencev v projektu s programsko opremo ter z 
analizo zvokovnih kapacitet in razsežnosti. Tretja faza predvideva izvajanje prirejenega 
radijskega programa v trajanju do 240 ur na mesec, kjer bomo tudi določili optimalno 
časovno obdobje oddajanja, glede na število uporabnikov. V začetku bo program namenjen 
predvsem predvajanju kvalitetne glasbe ter promociji knjižničnega gradiva, postopoma pa mu 
bomo dodajamo tudi ostale bolj interaktivne vsebine, predvajanje prireditev v živo, tematske 
oddaje kot so branje poezije, recenzije knjig ipd. S spletnim radiom bo knjižnica ponudila  
nekaj, kar primanjkuje v slovenskem prostoru: promocijo kvalitetne, predvsem slovenske, 
glasbe in izobraževanja na področju, ki je še posebej zanimivo za mlade.  
 
5. Tuja domačnost (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Oddelek za prireditve - Služba za delo z uporabniki, Center za vseživljenjsko 
učenje, Služba za pridobivanje in obdelavo gradiva 
Trajanje: 2017 
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 in drugi pripadniki narodov, ki so v 
Ljubljani našli začasni ali stalni dom 
Sodelovanje: društva etničnih skupin, migranti, begunci, tujci živeči v Sloveniji, Slovenska 
filantropija, Zavod APIS, Begunski centri 
Partnerstvo: Ministrstvo za kulturo, Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice, 
Begunski centri, itd. 
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 sredstev EU (2014-2020), oblikovali smo predloge za pripravo razpisne dokumentacije 
novega razpisa na področju kulturne raznolikosti, ki bo financiran iz EU v obdobju 2014–
2020. Do sedaj smo pridobili že več knjižnih donacij. Sodelovali smo z različnimi društvi 
pripadnikov narodov in narodnosti bivše Jugoslavije ter v letu 2016 zaradi pereče begunske 
problematike sodelovali predvsem z Zavodom APIS (razstave, predavanja, izobraževalne 
delavnice). Z Zavodom APIS in podobnimi organizacijami v letu 2017 širimo sodelovanja v 
smeri dejavnosti, ki bodo namenjene begunski problematiki in pomoči pri integraciji teh ciljnih 
skupin v našem družbenem okolju. 
 
6. Študij uporabniške izkušnje v knjižnici (SP 2, cilj 1: Storitve po meri uporabnikov ) 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Služba za delo z uporabniki, Oddelek za 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF 
Trajanje: 2016-2017 
Cilji: razumevanje dimenzij uporabniške izkušnje in tipov uporabnikov kot osnova za pripravo 
in organizacijo prireditev za odrasle v knjižnici; ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje; 
smernice za načrtovanje in vrednotenje uporabniške izkušnje v splošnih knjižnicah. 
Ciljna skupina: odrasli uporabniki knjižnice 
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 
subjektivne ocene kvalitete in uporabnosti kot tudi privlačnosti, zanimivosti in emocij ob 
uporabi. Projekt s področja študij uporabnikov se je v letu 2016 osredotočil na analizo 
prireditev za odrasle, intervjuje s prireditveniki in obiskovalci prireditev, opredelitev person 
(tipičnih obiskovalcev prireditev) in pripravo anketnega vprašalnika za udeležence prireditev. 
V letu 2017 načrtujemo analizo anketnih vprašalnikov, razvoj instrumentov za vrednotenje in 
načrtovanje prireditev, poskus zajema neuporabnikov knjižnice in pripravo smernic. Rezultati 
študije uporabniške izkušnje v knjižnici so osnova za delovanje DS za prireditveno dejavnost. 
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7. Smernice za prireditveno dejavnost (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2017 
Cilji: priprava smernic za prireditve za odrasle v MKL, priprava koncepta koordinacije 
prireditev za odrasle v MKL, usklajevanje letnih načrtov za prireditve za odrasle vseh OE in 
KK MKL 
Ciljna skupina: odrasli uporabniki, zaposleni MKL 
Opis: MKL postaja vedno bolj prepoznavna kulturna ustanova v Ljubljani in okolici. 
Prepoznavnost si oblikuje tudi s kakovostnimi prireditvami, ki se bo še povečala, če bomo 
izoblikovali smernice za poenoteno oblikovanje prireditvenih vsebin z upoštevanjem 
posebnosti vsake knjižnice. MKL mora izdelati dokument s sodobnimi pogledi na organizacijo 
prireditev, z upoštevanjem vloge knjižnice v luči vseh zakonskih določil ter strokovnih 
priporočil in smernic. Podlaga za oblikovanje bo analiza obstoječega stanja, ki nastaja v 
sodelovanju med Oddelkom za bibliotekarstvo in informacijsko znanost Filozofske fakultete 
in MKL kot študija uporabnikov znotraj posebne delovne skupine. Z usklajevanjem letnih 
načrtov, prilagajanjem programa potrebam posameznih knjižnic, koordiniranjem terminskih in 
vsebinskih planov in s poenotenim pristopom do izvajalcev bomo izoblikovali učinkovit in 
ekonomičen program, ki bo dal prednost kakovosti in edinstvenosti. 
 
8. Katalog znanj in postopkov za delo z uporabniki v MKL (SP 3, cilj 3: Učni center MKL 

- nosilec izobraževalnih aktivnosti za splošne knjižnice) 
Izvajalec: Delovna skupina za izposojo, Služba za delo z uporabniki, Učni center 
Trajanje: 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 
Opis: Ob prenovljenem pravilniku o poslovanju in ob novem poslovanju v sistemu Cobiss/3 
bomo pripravili postopke za enotno delo na izposoji – priročnik, ki bo zajemal vse postopke 
pravilnika o poslovanju pri delu z uporabniki. Za katalog znanj bo pripravljen paket 
usposabljanj za delo z uporabniki, ki se bo izvajal predvidoma jeseni 2017. Na ta način bomo 
določili zahtevana znanja in sposobnosti zaposlenih na področju dela z uporabniki in 
ugotavljali možnosti za nove postopke in storitve. 
 
9. »Biti digitalno pismen« - digitalno opismenjevanje zaposlenih (SP 3, cilj 3: Učni 

center MKL – nosilec izobraževalnih aktivnosti za splošne knjižnice) 
Izvajalec: Učni center, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: 2017 – 2021  
Cilji: opolnomočenje strokovnih knjižničnih delavcev na področju digitalne pismenosti in znanj 
za uporabo storitev digitalne družbe; dejavno vključevanje v izvajanje nacionalne strategije 
razvoja informacijske družbe do leta 2020. 
Ciljna skupina: zaposleni MKL 
Sodelovanje: Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kulturo, slovenske knjižnice, MOL 
Opis: Projekt »Biti digitalno pismen« zajema cilje Evropske digitalne agende (2015) in 
slovenske Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020 (2016), ki v obdobju do leta 
2020 predvidevata niz aktivnosti za vključujočo digitalno družbo, ki se kažejo v ključnih 
poudarkih za razvoj družbe na področju izboljšanja digitalne pismenosti, e-kompetenc in e-
veščin prebivalstva, ozaveščanje in usposabljanje prebivalstva za varno in odgovorno rabo 
interneta, uporabe interneta pri razvoju učinkovite digitalne javne uprave, e-zdravja, e-
pravosodja itd., uporabe storitev, ki omogočajo delo na daljavo oz. od doma in večji e-
vključenosti. Tovrstna znanja morajo usvojiti tudi zaposleni v splošnih knjižnicah. V 
strateškem obdobju 2017-2021 se bo izoblikoval niz izobraževalnih sklopov za zaposlene, ki 
jim bodo pridobljena znanja v pomoč pri njihovem poklicnem življenju, predvsem pa bodo 
pridobili kompetence za pomoč uporabnikom za izboljšanje obsega uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije pri posameznikih na širokem področju dejavnosti (osebna 
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komunikacija, uporaba razvedrilnih vsebin, dostop do informacij, civilna in politična 
participacija, izobraževanje, e-zdravje, vodenje osebnih denarnih in uradnih zadev, e-
veščine, itd.). V letu 2017 bomo poiskali primerne partnerje in ustvarjalce, s katerimi bomo 
pripravili ustrezne programe in vsebine. 
 
10. Naredimo skupaj: vključevanje lokalnega okolja v načrtovanje vsebin v kreativnici 

Knjižnice Polje (SP 6, cilj 1: Prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju) 
Izvajalec: Knjižnica Polje 
Trajanje: oktober – december 2017 
Cilji: ustvariti stik s sedanjimi in prihodnjimi uporabniki nove Knjižnice Polje; približati vizijo 
nove knjižnice lokalnemu okolju; pridobiti predloge, na podlagi katerih bomo oblikovali 
ponudbo in opremo prostora kreativnice; identificirati potencialne partnerje - izvajalce 
izobraževalnih aktivnosti; spodbuditi obisk moških v knjižnici ter medgeneracijsko 
sodelovanje. 
Ciljna skupina: uporabniki knjižnice, prebivalci Polja 
Sodelovanje: posamezniki, ČS Polje, lokalna društva, Borza znanja MKL 
Opis: V letu 2018 načrtujemo odprtje nove Knjižnice Polje s prostorom za aktivno preživljanje 
prostega časa ter deljenje znanja in veščin – kreativnico. Pri konceptu kreativnice gre 
predvsem za neformalno in priložnostno učenje ter ustvarjanje po principu »naredimo 
skupaj«, ki ima prednost pred »naredi sam«. Ker bo ponudba aktivnosti v kreativnici v veliki 
meri odvisna od prostovoljne izmenjave znanja in veščin, nas zanima, katera od njih so tista, 
ki zanimajo uporabnike knjižnice  in nasploh prebivalce Polja, obenem pa tudi, katera znanja, 
ki jih imajo sami, so pripravljeni deliti z drugimi. Z usmerjenimi intervjuji izbranih 
posameznikov – predstavnikov ciljnih skupin ter povabilu prek komunikacijskih kanalov v 
lokalni skupnosti bomo ugotavljali interes uporabnikov po pridobitvi določenih znanj. Iskali 
bomo tudi posameznike, ki imajo znanja in so pripravljeni učiti druge. Ugotovitve nam bodo 
služile za nadaljnje aktivnosti pri oblikovanju možne ponudbe znotraj lokalnega okolja ter v 
nadaljevanju tudi širše pri iskanju ponudnikov v povezavi z Borzo znanja MKL. 
 
11. Mednarodni projekt Libraries as publishing centres for local and small editions 

literature (SP 4, cilj 1: Dediščinska pismenost)  
Izvajalec: MKL 
Trajanje: 2017-2021  
Cilji: spodbujanje različnih oblik pismenosti; povezovanje z lokalnim okoljem in omogočanje 
njegovega izražanja na način lokalnega »pripovedovanja zgodb«; ohranjanja spomina 
mesta; razvijanje novih funkcionalnosti knjižnice; omogočanje publiciranja v tiskani obliki in v 
e-obliki; sodelovanje s Kamro. 
Ciljna skupina: mladi in starejši na način medgeneracijskega sodelovanja 
Partnerstvo: Projekt koordinira Vantaa City Library, Finska, v njem bo sodelovalo predvidoma 
9 držav EU in Srbija (program Creative Europe 2014-2020).  
Vključevanje prostovoljcev: v različnih fazah razvoja projekta je predvideno vključevanje 
prostovoljcev 
Opis: Izvajanje projekta bo omogočalo: ustvarjanje modela uredniške in založniške podpore 
v knjižnici, namenjene različnim tipom piscev, ki v svojem lokalnem okolju sicer nimajo 
možnosti objave; delovanje v smeri spodbujanja lokalnih zgodb »local storytelling« in 
beleženja spominov na mesto v smislu domoznanskega delovanja in negovanja kulturne 
dediščine; izkoriščanje že obstoječih utečenih praks med različnimi partnerskimi knjižnicami 
in njihova izmenjava ter nadgradnja; razvijanje in omogočanje ustreznih IKT orodij za pisanje 
in urejanje nastajajočih besedil, variabilnost izdajanja v tiskani ali e-obliki; izgradnja e-zbirke 
posamezne knjižnice in njihova izmenjava med knjižnicami partnericami. 
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Projekti za otroke: 
 
12. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 2017/2018 (SP: 5; cilj 2:Digitalizacija 

gradiva in priprava e-vsebin) 
V šolskem letu 2016/2017 izvajanje 11. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA 
kviza z naslovom Naše malo veliko morje. 
V šolskem letu 2017/2018 pričetek 12. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA 
kviza. 
Izvajalec: Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo  
Trajanje: oktober 2017 – maj 2018 (12. cikel)  
Cilji: uvajanje sodobnih oblik učenja in poučevanja; spodbujanje ustvarjalnosti in 
inovativnosti; spoznavanje naravne in kulturne dediščine; dvig informacijske pismenosti; 
spodbujanje branja; povečan virtualni in dejanski obiski kulturnih ustanov. 
Ciljna skupina: učenci 2. in 3. triletja devetletke 
Partnerstvo: Sekcija za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije, vse 
splošne knjižnice v Sloveniji v sodelovanju z osnovnimi šolami, Skupnost muzejev Slovenije 
z vsemi muzeji in galerijami 
Opis: Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle. Dvanajsti cikel z vsemi 
petimi sklopi bo pripravljen in odprt za reševanje v oktobru 2017. Reševanje se zaključi 15. 
maja 2018. Kviz je dostopen na več načinov in ga je mogoče reševati v različnih medijih 
(spletna stran: www.megakviz.si). Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, 
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 videogradivom ter vrsto e-povezav. Vsak mesec bo pripravljen tudi mini strip v 
nadaljevanjih, ki bo služil kot motivacija za reševanje.  
 
13. Poletavci – poletni bralci (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: junij–september 2017 
Cilji: spodbujanje rednega branja, bogatenje besednega zaklada, spodbujanje rednega 
obiskovanja knjižnic, medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje knjižnic regije, RTV SLO 
Ciljna skupina: otroci 7–12 let 
Sodelovanje: OŠ v Mestni občini Ljubljana in njenih primestnih občinah, izvajalci pouka 
slovenskega jezika v tujini, slovenske splošne knjižnice, Knjigarna Konzorcij, donatorji 
Opis: Sedmo leto zapored bomo k sodelovanju vabili otroke, ki obiskujejo naše knjižnice in 
ostale splošne knjižnice v Sloveniji, 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 literatura (Ljubljana – Unescovo mesto 
literature).  
 
14. Literarni sprehodi po Ljubljani in 500 let protestantizma (SP 2, cilj 2: Branje vedno in 

povsod) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča in Pionirska-Center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo 
Trajanje: maj-junij in oktober 2017  
Cilji: orientacija po mestu; predstavitev zgodovine stare Ljubljane s pomočjo zgodbic in 
pesmic; spoznavanje literarne in kulturne zgodovine, zlasti predstavitev ustvarjalcev, ki imajo 
svoja spominska obeležja na literarni poti.  
Ciljna skupina: starejši predšolski otroci in otroci v prvi triadi OŠ  
Sodelovanje/partnerstvo: Trubarjeva hiša literature,Trubarjev antikvariat, Knjigarna Zvezdica 
Zaspanka 
Opis: Sprehod otrok (v spremstvu vzgojiteljev ali staršev) poteka po programu (2 uri), ki se 
predhodno določi glede na želje skupine, sicer pa ima več postankov. Začnemo v Knjižnici 
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Otona Župančiča, mimo RTV Slovenija do bivše Pionirske knjižnice na Komenskega ulici, ki 
je prava Pikina vila Čiračara. Pot se nadaljuje čez zmajski most s Kovičevo pravljico o zmaju 
Direndaju od tam pa do tržnice. Na tržnici spoznamo Valentina Vodnika (spomenik), se 
podamo do Lutkovnega gledališča in knjigarne Zvezdica Zaspanka. Pot nas naprej vodi 
mimo semeniške knjižnice proti Trubarjevemu antikvariatu, kjer spoznamo prve tiskane 
knjige, Primoža Trubarja in čas protestantizma. Naprej gremo do Trubarjevi hiši literature, 
otroci tam dobijo svoj ExLibris. Za konec spoznamo Prešerna, zapojemo Zdravljico in 
pomahamo Primičevi Juliji v slovo. V letu 2017 bo poudarek tudi na 500-letnici 
protestantizma.  
 
15. Multi-kul-praktik (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: januar 2017 - maj 2021 
Cilji: ozaveščanje mladih uporabnikov o drugih narodih, njihovih običajih, kulturi; promocija 
kulturne raznolikosti in spodbujanje kulturnega dialoga; aktivno interdisciplinarno sodelovanje 
z lokalnim okoljem; aktivno vključevanje aktualnih in potencialnih uporabnikov knjižnice ter 
različnih inštitucij s področja MOL k sodelovanju z našo knjižnico. 
Ciljna skupina: otroci in mladostniki od 4. do 15. leta 
Sodelovanje: osnovne šole in vrtci, srednje šole, fakultete, inštituti, kulturne, znanstvene in 
izobraževalne ustanove v MOL 
Vključevanje prostovoljcev: pomoč pri izvedbi ustvarjalnih delavnic (pomembno znanje tujih 
jezikov) 
Opis: Projekt se bo izvajal v obliki izobraževalnih delavnic, v katerih bodo otroci in 
mladostniki spoznavali tuje dežele in kulture sveta. Vsako leto bo posvečeno drugi državi. 
Vedenje bodo pridobili z jezikovnim tečajem, predstavitvijo značilnih narodnih pesmi ali 
pravljic, s predstavitvijo igrače oziroma igre, običaja, praznovanja, jedi, umetnosti ali 
znanstvenih dosežkov. Na ta način bodo dobili številne priložnosti za spoznavanje pomena 
aktivnega vključevanja v sodobno demokratično družbo. Poudarek bo na naslednjih 
vsebinah: kulturna raznolikost, strpnost in diskriminacija, trajnostni razvoj, nacionalna 
identiteta in pripadnost, zgodovina, kultura in književnost, znanost in umetnost, spodbujanje 
spoštovanja in varovanja okolja, spodbujanje razvijanje sposobnosti za izražanje lastnega 
mnenja, spodbujanje kritičnega in neodvisnega mišljenja. 
 
16. Potujoča knjižnica na obisku (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu; SP 6, cilj 1: Prepoznavnost 

knjižnice v lokalnem okolju;)  
Izvajalec: Potujoča knjižnica  
Trajanje: 2017- 2018 
Cilji: vključevanje specializiranih zavodov v izvedbo programov; zagotavljanje fonda knjig za 
ranljive skupine prebivalstva in dejavnosti za njihovo socializacijo; spodbujanje sodelovanja 
različnih institucij; prepoznavnost knjižnice v lokalnem in širšem okolju; promocija branja in 
kvalitetnega preživljanja prostega časa; medgeneracijsko povezovanje. 
Ciljna skupina: otroci 
Sodelovanje/Partnerstvo: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana http://www.zgnl.si/  
Opis: Projekt Potujoča knjižnica na obisku smo namenili gluhim in naglušnim otrokom, ki 
obiskujejo Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Zaposleni bomo osvojili in utrdili znanje 
slovenskega znakovnega jezika, pripovedovali bomo pravljice v slovenskem znakovnem 
jeziku in s tem približali branje knjig gluhim in naglušnim otrokom. Obiskali bomo postajališče 
v neposredni bližini zavoda in promovirali potujočo knjižnico MKL ter pridobili nove člane. V 
letu 2017 bomo opravili nekaj obiskov potujoče knjižnice na postaji pred Zavodom, 
ovrednotili projekt in v primeru dobrega sodelovanja bo projekt prešel v redno dejavnost, 
razširili bomo mrežo postajališč. 
 
17. Premična zbirka Igroteke MKL (SP 1, cilj 1: Aktualna in učinkovita knjižnična zbirka;  

SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad, Knjižnica dr. France Škerl 
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Trajanje: 2017-2019 
Cilji: pripraviti novo premično zbirko MKL; boljša prepoznavnost Igroteke znotraj mreže MKL; 
seznanjanje uporabnikov z Igroteko kot posebno knjižnično zbirko; navajati na odnos do 
igrač in do igre, kot skupinskega/družinskega druženja; povečanje članstva knjižnice. 
Ciljna skupina: otroci, odrasli, družine (medgeneracijsko, mladi, vključevanje tujcev, ranljive 
skupine). 
Opis: Za razvoj Igroteke, promocijo zbirke in prireditev MKL potrebujemo različne premične 
zbirke. Premična zbirka Igroteke bo namenjena predvsem zunanjim prireditvam MKL in bo 
vsebovala: izbor igrač, športnih pripomočkov in skupinskih iger, namenjenih starostnima 
skupinama: 1-5 let in 6-12 let; navodila za uporabo; promocijsko stojalo (npr. »Pigvin«) in 
promocijsko gradivo Igroteke. V naslednjem letu bomo pripravili še mobilno zbirko Igroteke 
za otroke za uporabo v drugih knjižnicah mreže MKL, ter zbirko družabnih iger za mlade in 
odrasle. Družabne igre so zaradi svoje narave medkulturne in primerne tudi za vključevanje 
tujcev in ranljivih skupin v družbo in v knjižnico. 
 
 
Projekti za mlade: 
 
18. NajPoletavci (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: junij–september 2017 
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: OŠ in SŠ v Mestni občini Ljubljana in njenih primestnih občinah, sodelujoče 
knjižnice pri projektu Poletavci – poletni bralci, Mladinski centri, Knjigarna Konzorcij, 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 jih mladi uporabljajo v vsakdanjem življenju. Poudarek bo na 
zanimivem, sproščenem počitniškem preživljanju prostega časa – branju in beleženju 
počitniških trenutkov. V septembru bomo projekt zaključili na prireditvi Dan za Poletavce in 
NajPoletavce, kjer bodo sodelujoči prejeli priznanje in majice ter sodelovali v nagradnem 
žrebanju.  
 
19. Šola v družbi – hruškanje (SP2, cilj 2: Branje vedno in povsod; cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča (OE KOŽ je partner pri projektu, ki ga sicer pripravlja 
Zavod Bunker) 
Trajanje: Šolsko leto 2017/2018 
Cilji: spodbuditi mlade (tretja triada OŠ in dijaki prvih letnikov SŠ) k branju in spoznavanju 
kakovostne literature; navdušiti mlade nad obiskovanjem knjižnice in jih naučiti samostojne 
uporabe knjižnice; vzgoja in razvijanje potencialnih uporabnikov in udeležencev vseh 
segmentov kulture (kino, gledališče, knjižnica, muzej, galerija). 
Ciljna skupina: zadnja triada osnovne šole, prvi letniki srednjih šol, nadarjeni učenci in dijaki. 
Partnerstvo: Zavod Bunker je nosilec in koordinator projekta. 
Opis: MKL (Knjižnica Otona Župančiča) je bila s strani Zavoda Bunker povabljena, da kot 
partner v šolskem letu 2017/2018 pristopi k projektu »Šola v družbi«. V projektu sodeluje 
večina javnih zavodov MOL na področju kulture (Kinodvor, CU Kino Šiška, Galerija Kapelica, 
Mestni Muzej). Manjše skupine mladih (največ 15) iz različnih koncev Slovenije spoznavajo 
kulturno krajino Ljubljane. Po principu »šole v naravi«, preživijo nekaj dni šole v družbi (v 
Ljubljani tudi prespijo). KOŽ je v svojo ponudbo za mlade, poleg predstavitve knjižnice, 
umestil delavnico »hruškanja«. Na njej bodo mladi spoznali, kaj dobro knjigo loči od 
povprečne. Mladim bomo predstavili kriterije za dobro knjigo kot so sporočilnost, estetika, 
izvirnost, jezik, slog, fabulativna prepričljivost, likovna podoba, tisk, postavitev besedila, 
prevod.  
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20. metaFORA – literarni natečaj kratke zgodbe (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod; cilj 

3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Trubarjeva hiša literature, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: november 2017 – marec 2018 
Cilji: spodbujanje mladih k branju, kreativnosti in ustvarjanju 
Ciljna skupina: mladi 15 – 25 let 
Sodelovanje/partnerstvo: Knjižnice grada Zagreba, Mladinska knjiga, LUD Literatura, L'mit, 
Mestna občina Ljubljana, Društvo slovenskih založnikov 
Opis: V sodelovanju z Knjižnicami grada Zagreb prevzemamo njihov projekt kreativnega 
pisanja. Namen natečaja je spodbuditi mlade k prebiranju in kreativnemu izražanju v 
povezavi z literaturo. Od sodelujočih se pričakuje, da bodo njihovi izdelki tematsko povezani 
z razpisano vsebino natečaja 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, MKL in THL pa objavita 
zmagovalno zgodbo na spletni strani. 
 
21. Robinzonijada v informacijski džungli na spletu (SP: 5, cilj 2:Digitalizacija gradiva in 

priprava e-vsebin) 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc in Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2017 (novembra 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; 
mladostniki postanejo izobraženi uporabniki informacijsko-komunikacijske tehnologije ter 
radovedni in kritični iskalci informacij; mladostniki doživijo knjižnico kot kulturno-umetniški 
prostor. 
Ciljna skupina: osnovnošolci v drugi in tretji triadi (od 9. do 15. leta) 
Sodelovanje: osnovne šole 
Opis: Reševalci preko spleta rešujejo različne sklope vprašalnikov, na podlagi katerih se 
učijo kritično vrednotiti informacije, pridobljene s spleta. Preko spletne strani MKL lahko 
dostopajo do bogate zbirke elektronskih baz (npr. Cobiss kataloga, EbscoHost, dLib, 
KAMRA, DEDI, Enciklopedije Britannice), s pomočjo iskanja pravilnih odgovorov pa brskajo 
tudi po drugih referenčnih elektronskih virih (npr. slovenskih knjigarn, strani slovenske in 
mednarodne športne zveze, MOL), do katerih jih vodijo namigi v kvizu. Kviz se bo leta 2017 
zaključil z zaključno prireditvijo novembra, v okviru dneva splošnih knjižnic, ko bodo 
izžrebanci prejeli nagrade. 
 
22. Medijska pismenost za mlade (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu; SP 3, cilj 1: Programi 

vseživljenjskega učenja) 
Izvajalec: Trubarjeva hiša literature, Center za vseživljenjsko učenje, Služba za razvoj in 
območnost 
Trajanje: 2017 – 2021 
Cilji: ozaveščanje mladih o pomembnosti medijske pismenosti, spodbujanje razvoja medijske 
pismenosti  
Ciljna skupina: mladi 15 – 25 let 
Sodelovanje/partnerstvo: Fakulteta za medije, Fakulteta za uporabne družbene študije Nova 
gorica, Fakulteta za družbene vede UL, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, 
Urad vlade za komuniciranje, Ministrstvo za kulturo – Direktorat za medije, Ministrstvo za 
javno upravo – Direktorat za informacijsko družbo, RTV Slovenija in Društvo ljubljanskih 
gimnazijcev  
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Opis: Namen projekta je ponuditi več različnih oblik dela (delavnice, predavanja, okrogle 
mize, pogovori ob knjigah, debate) s katerimi bomo izobraževali in ozaveščali mlade o 
pomembnosti medijske pismenosti za vsakdanje življenje. Medijska pismenost je povezana z 
vsemi vrstami medijev (televizija, kino, video, spletne strani, videoigre in virtualne skupnosti) 
s katerimi stopamo v vsakodnevni stik in je zaradi tega še toliko bolj pomembna veščina za 
prepoznavanje in vrednotenje. Ustrezna medijska pismenost pomeni zmožnost razbiranja, 
ovrednotenja in analiziranja medijev (tiskanih in elektronskih), in ta posamezniku omogoča 
možnost izbiranja kakovostne informacije, njeno kritično ocenjevanje in ne nazadnje tudi 
možnost aktivne udeležbe v življenju. Projekt se bo odvijal v celotnem strateškem obdobju 
SN 2017-2021. V  letu 2017 načrtujemo usklajevanje s predvidenimi partnerji ter izvedbo 
okrogle mize, dveh delavnic in dveh strokovnih predavanj. V nadaljnjih letih pa bomo 
oblikovali strnjen cikel dejavnosti, s pomočjo katerih bomo neformalno izobraževali mlade o 
pomenu medijske pismenosti. K snovanju vsebin bomo pritegnili tudi mlade, ki bodo 
sodelovali s svojimi predlogi in soustvarjali določen del vsebin projekta.  
 
23. »Izposodi si in zaigraj« (SP 3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča- Mediateka, mreža knjižnic MKL 
Trajanje: 2017-2021 
Cilji: krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in ustvarjanje (kreativnica); spodbujanje 
glasbene pismenosti; širitev dejavnosti in ponudbe ter promocija gradiva oddelka Mediateka; 
sodelovanje in povezovanje z drugimi ponudniki izobraževanja.  
Ciljna skupina: mladi, odrasli 
Sodelovanje/Partnerstvo: Borza znanja, Učni center, B.A.S.E. privatna glasbena šola, ostale  
izobraževalne ustanove na področje glasbe 
Vključevanje prostovoljcev: poučevanje inštrumentov in nauka o glasbi  
Opis: Projekt podpira usmerjenost MKL v novem strateškem obdobju 2017-2021 k razvijanju 
in izobraževanju za različne oblike pismenosti (informacijska, medijska, digitalna, 
zdravstvena, avdio-vizualna pismenost). Projekt, ki spodbuja glasbeno pismenost, je skozi 
celotno strateško obdobje 2017-2021 razdeljen na tri faze, ki se časovno prepletajo. Faza 1:  
akcija zbiranja rabljenih inštrumentov, ki jih želijo podariti knjižnici bodisi uporabniki bodisi 
partnerji pri projektu ter simboličen nakup nekaterih osnovnih glasbil iz lastnih sredstev; 
vključitev prostovoljcev z glasbenim znanjem; organizacija delavnic z vključitvijo 
prostovoljcev, ki bodo poleg učenja klasičnih inštrumentov izvajali tudi glasbeno 
opismenjevanje bolj sodobnih usmeritev, kot so spoznavanje in uporaba virtualnih 
inštrumentov ter osnove studijskega snemanja in produciranja glasbe. Faza 2: izposoja 
glasbil na dom članom, oziroma udeležencem delavnic proti simbolnemu plačilu ali po 
principu Igroteke - izposoje igrač. Faza 3: oblikovanje glasbene kreativnice (zvočna izolacija 
prostora) za individualno glasbeno opismenjevanje, možnost izdelave avtorskih izdelkov 
(spodbujanje in razvoj založniške dejavnosti v MKL). 
 
 
Projekti za družine: 
 
24. Mini City – Mini knjižnica (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP 6, cilj 1: 

Prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju; SP 6, cilj 2: Promocija novih storitev v 
javnosti)  

Izvajalec: Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2017–2018 
Cilji: prepoznavnost knjižnice v lokalnem in širšem okolju, promocija branja in kvalitetnega 
preživljanja prostega časa, promocija poklica knjižničar, medgeneracijsko povezovanje 
Ciljna skupina: otroci, odrasli 
Sodelovanje: Mini City Ljubljana http://minicity.si/, Mestna občina Ljubljana 
Opis: Mini City je kreativno malo mesto za otroke, ki se nahaja v BTC-ju. Obiskovalcem 
ponuja kvalitetno preživljanje prostega časa: v njem se predstavljajo različna podjetja in 
zavodi, kjer otroke (in odrasle) vodijo zaposleni animatorji in jim predstavljajo poklice, dela in 
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zanimivosti skozi igre, kvize in delavnice. Mini City je prostor učenja, interakcije in vsekakor 
prostor, kjer bi mini knjižnica lahko našla svoje mesto – sploh v Mestu literature. Z mini 
knjižnico bomo promovirali predvsem branje, vrste knjižnic in približali poklice v knjižnicah. V 
letu 2017 bomo preverili zanimanje za takšno ponudbo in ovrednotili projekt.  
 
25. Knjigolov (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: junij 2017 – september 2018 
Cilji: skozi igro navajati uporabnike na postavitve knjižničnega gradiva; družinsko 
obiskovanje knjižnic; promocija mreže MKL; promocija spletne strani. 
Ciljna skupina: družine, otroci, mladi 
Opis: V knjižnicah bi založili (narobe pospravili) gradivo. Na podlagi zemljevida knjižnice, 
objavljenega na spletni strani MKL in navodil, kje se nahaja založeno gradivo, bodo morali 
iskalci gradivo poiskati. Ob tem bodo zbirali točke. S prehajanjem med knjižnicami, bodo 
lahko zbrali več točk. V letu 2017 načrtujemo sodelovanje do štirih knjižnic. S projektom 
bomo pričeli pred poletnimi počitnicami. 
 
26. Filmobus pri vas (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod; cilj 3: Povsod v mestu; SP 6, cilj 

1: Prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju) 
Izvajalec: Potujoča knjižnica  
Trajanje: 2017- 2018 
Cilji: širitev programskega sodelovanja na lokalnem in regijskem nivoju; prepoznavnost 
knjižnice v lokalnem in širšem okolju; promocija branja in kvalitetnega preživljanja prostega 
časa; medgeneracijsko povezovanje. 
Ciljna skupina: družine 
Sodelovanje: primestne občine 
Opis: Pripovedovanje pravljic, ustvarjalno delavnico za otroke in ogled izbranih risanih filmov 
bomo pripravili na bibliobusu MKL. Projekt je namenjen predvsem družinam. Predstavitev in 
promocijo potujoče knjižnice bomo vključili v lokalno okolje, kjer že izvajamo osnovno 
dejavnost, prireditev bomo organizirali v sklopu kulturnih dogodkov v primestnih občinah. 
Obiskali bomo postajališča, kjer si želimo večjega obiska. 
 
27. Pravljična gibalnica (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča in Pionirska-Center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo 
Trajanje: šolsko leto 2016/2017  
Cilji: povezovanje gibanja (elementi pravljične joge) z bibliopedagogiko (pripovedovanje 
pravljic, petje in posredovanje poučnih vsebin, ki jih ponuja knjižnična zbirka)  
Ciljna skupina: predšolski otroci in otroci v prvem triletju OŠ ter njihovi odrasli spremljevalci/ 
starši, stari starši, družine 
Opis: Na pravljični gibalnici (eno uro vsak zadnji četrtek v mesecu, od oktobra 2016, do 
konca aprila 2017) bomo zgodbe, pravljice, pesmice in poučne vsebine doživeli na nov način 
– z gibanjem, ki temelji na pravljični jogi Urške Božič, namenjene predšolskim otrokom in 
šolarjem v prvem trimesečju OŠ ter njihovim odraslim spremljevalcem. Spoznavali bomo 
zabavni in igrivi svet živalskih asan (jogijskih položajev) in se učili pozornosti, ravnotežja ter 
sproščanja. Hkrati bomo družinam posredovali kakovostne leposlovne in poučne vsebine, ki 
jih ponuja izbrano knjižnično gradivo na mladinskem oddelku KOŽ in jim predstavljali 
knjižnične storitve, ki so namenjene zlasti družinam. Vadba je namenjena tako otrokom kot 
odraslim: očkom, mamicam, dedkom, babicam. 
 
28. Pravice živali (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Oddelek za prireditve - Služba za delo z uporabniki, kinološki kotiček v KŠ 
Trajanje: 2017 
Cilji: osveščanje o pomembnosti sožitja in pozitivnega odnosa do živali  
Ciljna skupina: družine 
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Sodelovanje/partnerstvo: Fakulteta za biologijo, Kinološka zveza Slovenije, Društvo proti 
mučenju živali, Zavetišča za živali, Veterinarska uprava RS, posamezna neformalna društva 
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. 
 
29. Knjižnica ob vodi (SP 6, cilj 1: Prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za odnose z javnostmi 
Trajanje: od julija do avgusta 2017 
Cilji: promocija knjižnične dejavnosti in branja, preživljanje kvalitetnega prostega časa, 
izvajanje ur pravljic za mlajše obiskovalce kopališč 
Ciljna skupina: družine, otroci, mladostniki, odrasli in starejši 
Sodelovanje: Zavod Šport Ljubljana, Plavalni klub Ilirija 
Opis: Knjižnica - oziroma premična zbirka MKL se v poletnih mesecih (v času poletne 
odprtosti knjižnic) seli na kopališči Kolezija in Kodeljevo in v letu 2017, če bo možno, še na 
kopališče Ilirija. Ob bazene bomo postavili manjšo knjižnico (knjižne police na koleščkih) in 
različnim skupinam obiskovalcev ponudili gradivo, izbrano izmed darov in izločenega gradiva 
iz zbirke MKL (knjige, serijske publikacije) ter promocijsko gradivo MKL. Obiskovalci si bodo 
gradivo lahko izposojali vsak dan, v času odprtosti bazena, brezplačno in brez članske 
izkaznice MKL. Dvakrat mesečno bo prisoten knjižničar, ki bo nudil informacije o knjižnici, 
izvajal uro pravljic ali druge dogodke (delavnice, nagradne igre) za otroke. V letu 2017 
načrtujemo nakup treh knjižnih vozičkov, ki bodo primerno opremljeni, namenjeni le projektu 
Knjižnica ob vodi. 
 
30. Knjižnica na vrtu (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Knjižnica Glinškova ploščad  
Trajanje: poletje 2017 
Cilji: aktivirati uporabo vrta knjižnice ter vključiti uporabnike v urejanje okolja; povezovanje 
mestnih otrok oz. prebivalcev z naravo; povabiti k uporabi knjižnice in vrta mimoidoče 
stanovalce naselja; v toplih mesecih mladim ponuditi mesto za druženje; razvijanje novih 
dejavnosti za uporabnike. 
Ciljna skupina: družine, prebivalci lokalne skupnosti 
Sodelovanje: ČS Posavje, vrtec, OŠ, lokalna društva 
Opis: Knjižnica Glinškova ploščad ima svoj vrt (vrednost dodatne opreme je opredeljena v 
načrtu investicij in nakupa opreme), ki ga za knjižnične namene trenutno ne uporabljamo. Vrt 
v poletnih mesecih spreminjamo v čitalnico za odrasle in igralnico za otroke. Pripravljali 
bomo ure pravljic in delavnice na temo spoznavanje narave, vrtičkarstva, ekologije.  
 
31. Popoldan s knjižnico (SP 6, cilj 1: Prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju ; SP 6, cilj 

2: Promocija novih storitev v javnosti ; SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: MKL – Knjižnica Bežigrad in vse krajevne knjižnice 
Trajanje: pet eno do tri dnevnih promocijskih dogodkov v Knjižnici Bežigrad in krajevnih 
knjižnicah (Knjižnica Črnuče, Knjižnica dr. France Škerl, Knjižnica Savsko naselje, Knjižnica 
Glinškova ploščad)  
Cilji: promocija posameznih knjižnic in MKL; projektov in dejavnosti; navezava novih stikov in 
vzdrževanje rednih v lokalnem okolju; povečanje članstva knjižnice; predstavitev knjižnic in 
širjenje dejavnosti zunaj prostorov (bližnje zelenice). 
Ciljna skupina: družine, odrasli, starejši, prebivalci lokalne skupnosti 
Sodelovanje: četrtne skupnosti, četrtni mladinski centri, lokalne iniciative, lokalni vrtci, 
osnovne šole, društva 
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Opis: Popoldan s knjižnico se bo odvijal v večini na zunanjih površinah v bližini knjižnice z 
namenom naše sosede spomniti in opozoriti na našo dejavnost (vrednost dodatne opreme je 
opredeljena v načrtu investicij in nakupa opreme). Z izbranim programom bomo potencialnim 
uporabnikom predstaviti naše redno delo (dejavnosti, ki se odvijajo čez leto v programu 
knjižnice) ter rednim obiskovalcem knjižnice ponuditi dodatno prireditev. Izvedba Popoldneva 
s knjižnico se bo prilagajala posebnosti lokalne knjižnice (Knjižnica Bežigrad bo dejavnost 
preselila v Severni mestni park; 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 s prireditvijo obogatila redno razstavo 
ilustracij). V Popoldan s knjižnico bomo vključili več lokalnih društev in inštitucij, s katerimi 
bomo vzajemno oglaševali naše dejavnosti. Projekt bomo razširili s povezovanjem dejavnosti 
na prostem in v knjižnici, ter ga glede na prostorske zmožnosti razširili tudi časovno.  
 
 
Projekti za odrasle: 
 
32. Mesto bere ... zgodbe južne Amerike (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Delovna skupina Mesto bere, zaposleni MKL 
Trajanje: 2016-2017 
Cilji: promocija branja, razvoj bralne kulture, izposoja kakovostnejšega gradiva, potencialno 
povečana privlačnost knjižnice, vpis in obisk. 
Ciljna skupina: člani MKL 16+ 
Sodelovanje: Mladinska knjiga, Konzorcij in druge založbe, FF  
Opis: V ospredje programa Mesto bere – bralnega projekta za spodbujanje branja v Mestni 
knjižnici Ljubljana – v sezoni 2016-17 postavljamo zgodbe južne in srednje Amerike. 
Promocijo kulture branja skozi literarno ustvarjanje, pisanje in strokovne refleksije v šesti 
sezoni knjižnega projekta osredotočamo na avtorje in avtorice Latinske Amerike. Iz nabora 
latinskoameriške literature smo izbrali 60 knjižnih naslovov iz različnih držav in tri zbirke 
poezije eminentnih avtorjev (Neruda, Paz, Mistral). Izbor tako vsebinsko pokriva literature 
različnih geografskih področij, raznolike pisave in teme, zajema zelo intimne zgodbe 
posameznikov in družbeno prelomne dogodke, ki so zaznamovali prostor juga ameriške 
celine. Namen našega bralnega projekta je aktivno sooblikovanje stanja na področju bralne 
kulture in bralnih navad prebivalcev Ljubljane, zlasti tistih, ki po literaturi morda manj 
posegajo. Z izborom vsebin in programskih sklopov promoviramo knjigo, branje in širimo 
znanje – tokrat s fokusom na zgodbah latinskoameriških avtorjev.  
 
33. Slovanski bralni projekt – promocija leposlovnih prevodov iz slovanskih jezikov 

(SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod)  
Izvajalec: Slovanska knjižnica, območne enote  
Trajanje: 2017 (en mesec predvidoma jeseni) 
Cilji: spodbujanje bralne kulture in pismenosti; povečana izposoja kakovostnejšega gradiva; 
promocija uporabe zbirke knjižnic MKL; promoviranje manj znanih in branih nacionalnih 
književnosti, ki so v Sloveniji zastopane z zbirko visoko kvalitetnih prevodov. 
Ciljna skupina: odrasli 
Sodelovanje/Partnerstvo: Forum Slovanskih kultur 
Opis: V prvi fazi projekta načrtujemo: enotno postavitev izbranih naslovov sodobne 
slovanske prevodne literature v izposojevalnih prostorih posameznih OE in SLK ter 
promocijo s kratkimi pisnimi predstavitvami na zgibankah in plakatih ter na LCD zaslonih; 
seznam okrog 30. primernih naslovov (vključena tudi zbirka 100 slovanskih romanov) bo 
pripravila SLK v sodelovanju z vodji OE in SPOK; FSK bo sodeloval pri pripravi promocijskih 
vsebin za posamezen naslov (možen literarni večer, ki zaokroži v več OE), pri dopolnjevanju 
zaloge, pri splošni promociji, pri enotni CGP projekta in pri nabavi enotnih stojal / regalov za 
postavitev izbranih naslovov. 
 
34. Borza zdravja (SP 2, cilj 1: Storitve po meri uporabnikov) 
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Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Služba za delo z uporabniki, Knjižnica Otona 
Župančiča 
Trajanje: 2017-2021 
Cilji: promocija zdravstvene in informacijske pismenosti med odraslimi uporabniki knjižnice; 
oblikovanje sklopa izobraževanj, predstavitev, aktivnosti in projektov, ki podpirajo 
zdravstveno pismenost in ozaveščajo o pomenu zdravja. 
Ciljna skupina: odrasli, starejši 
Sodelovanje: Centralna medicinska knjižnica UL, Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut 
za javno zdravje RS, Slovensko farmacevtsko društvo, Društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Društvo študentov medicine Slovenije 
Vključevanje prostovoljcev: pomoč pri organizaciji podpornih in promocijskih dejavnosti, 
vrstniška pomoč 
Opis: Ljudje potrebujejo pomoč pri iskanju kvalitetnih zdravstvenih informacij. Splošne 
knjižnice so naravno okolje za podporo zdravstveni pismenosti, saj promovirajo 
izobraževanje za splošno javnost in nudijo svojim uporabnikom prost dostop do 
znanja,  knjižničarji pa uživajo visoko stopnjo zaupanja pri uporabnikih in so visoko 
informacijsko pismeni. MKL bo v nov servis vključila že obstoječe aktivnosti: zdravstveni 
kotiček v KOŽ (promocijske brošure in letaki, merjenje krvnega tlaka, informacije o 
pomembnih datumih s področja zdravja), e-zdravje na spletni strani MKL (z e-zdravjem 
povezana tudi izobraževanja za uporabnike in zaposlene) ter razvila nove oblike (projekti za 
starejše,medgeneracijsko sožitje, vrstniška pomoč). 
 
35. Od daleč - domov (SP2, cilj: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Prežihov Voranc, Služba za pridobivanje in 
obdelavo gradiva, območne enot, zunanji sodelavci  
Trajanje: 2017 
Cilji: integracija v slovensko kulturno okolje; seznanitev s ponudbo in pogoji delovanja 
Mestne knjižnice Ljubljana; pridobivanje gradiva za učenje slovenščine, pridobivanje 
tujejezičnega gradiva z arabskega (farsi) govornega področja.  
Ciljna skupina: migranti, prosilci za azil, begunci, pripadniki manjšinskih skupnosti 
Sodelovanje/partnerstvo: Slovenska filantropija, Veleposlaništvo arabske republike Egipt, 
Zavod NUR 
Vključevanje prostovoljcev: poučevanje slovenskega jezika; organizacija in izvedba delavnic, 
prevajanje, pomoč pri izboru ustreznega gradiva 
Opis: Knjižnica kot odprt prostor za vse ljudi, s pomočjo Slovenske filantropije, pripravlja 
širok nabor storitev: brezplačen vpis, informacije o poslovanju v tujih jezikih (arabski, farsi, 
paštu, urdu, angleški). Ponujamo prostor za učenje slovenščine, didaktične pripomočke in 
družabne igre za aktivno preživljanje prostega časa. S pomočjo partnerjev bomo skušali 
pridobiti in obdelati čim več tujejezičnega gradiva (z govornega področja Arabskega 
polotoka) ter gradiva za učenje slovenščine. Za ozaveščanje družbe o problematiki beguncev 
bomo v KOŽ pripravili cikel migrantskih filmov (v sodelovanju s Festivalom migrantskega 
filma). Del projekta Od daleč - domov je tudi aktivno vključevanje migrantov v proces dela; 
ponuditi jim želimo možnost, da bodo sami, kot prostovoljci, izvajali delavnice, vodili bralne 
skupine, vodili tečaje tujih jezikov, predstavili svoje literarno ali drugo umetniško ustvarjanje 
(razstave, koncerti). 
 
36. Svet med nami / World among us (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Oddelek za prireditve - Služba za delo z uporabniki in knjižnice MKL 
Trajanje: 2017 
Cilji: celovita kulturna predstavitev držav, kulturno sodelovanje, preseganje predsodkov, 
spoznavanje drugačnih kulturnih prostorov 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane  
Sodelovanje/partnerstvo: Veleposlaništvo republike Irske, FF in FDV v Ljubljani, MZZ 
Slovenije, različna društva 
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Opis: V projektu Svet med nami / World among us, vsako leto pripravimo teden dogodkov 
posvečenih kulturi ene izmed držav. V zadnjih 6 letih so bile predstavljene Grčija, Japonska, 
Španija, Indija, Kitajska in Francija. V letu 2017 bomo predstavili Republiko Irsko kot deželo  
bogate zgodovinske, kulturne in naravne dediščine, ki jo krasi starodavno keltsko izročilo in 
slikovita srednjeveška arhitekturna in duhovna zapuščina. Irska je prispevala k razvoju 
evropske književnosti in kulture tudi vrsto literarnih klasikov kot so bili Oscar Wilde, James 
Joyce, Samuel Beckett, Bernard Shaw in s tem dodala pomemben prispevek razvoju 
evropske kulture in njene identitete. Keltske korenine bogatijo tudi zanimivo glasbeno 
tradicijo Irske. Pri organizaciji dogodkov in kulturni predstavitvi posameznih držav 
sodelujemo z veleposlaništvi teh držav, številnimi izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami 
RS, kulturnimi društvi in tudi 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, koncertov in literarnih dogodkov. 
Predstavitveni dogodki se bodo odvijali v celotni mreži knjižnic MKL.  
 
37. Razvoj Ljubljane (SP 4, cilj 1: Dediščinska pismenost; SP 5, cilj 2: Digitalizacija gradiva 

in priprava e-vsebin) 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Slovanska knjižnica 
Trajanje: januar-december 2017 
Cilji: 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. 
 
38. Znameniti ljubljanski župani (SP 4, cilj 1: Dediščinska pismenost; SP 5, cilj 2: 

Digitalizacija gradiva in priprava e-vsebin) 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Slovanska knjižnica 
Trajanje: januar-december 2017 
Cilji: digitalna zbirka izbranih znamenitih ljubljanskih županov; 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: Načrtujemo objavo več digitalnih zbirk o izbranih ljubljanskih županih. Ljubljana je 
pravico do volitve župana dobila leta 1504. Izmed vseh dosedanjih županov bomo izbrali 
nekaj pomembnejših (Matijo Maležiča, Jaka Avšiča, dr. Marijana Dermastjo, dr. Marjana 
Tepino) in jih predstavili v digitalnih zbirkah na portalu Kamra. Gradivo za zbirke bomo 
pridobili iz obsežnega fonda Slovanske knjižnice, del slikovnega gradiva pa s strani ustreznih 
javnih zavodov (ZAL, Mestni muzej Ljubljana). Gradivo bomo v obliki virtualne razstave 
objavili tudi na spletni strani MKL. 
 
39. Digitalizacija raritet Slovanske knjižnice (SP 5, cilj 2: Digitalizacija gradiva in priprava 

e-vsebin) 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Slovanska knjižnica 
Trajanje: februar 2017 – december 2017 
Cilji: omogočiti javni dostop v e-obliki do zbirke redkih in dragocenejših publikacij, ki 
predstavljajo knjižne kulturne spomenike in jih hranimo v fondih Slovanske knjižnice; 
dopolnjevanje zbirke vsebin, ki se navezujejo na zgodovino ljubljanskega območja in širše 
krajine. 
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Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane, širša javnost 
Sodelovanje: Narodna in univerzitetna knjižnica pri pripravi tehnične dokumentacije 
Opis: V letu 2016 smo v okviru izvajanja nalog območnosti pričeli z digitalizacijo 
dragocenejših publikacij, ki v slovenskem prostoru predstavljajo knjižne kulturne spomenike, 
torej izdane pred letom 1800 in jih hranimo v fondih Slovanske knjižnice. Digitaliziran je bil 
ožji izbor gradiva v skupnem obsegu 2.050 strani. Za leto 2017 načrtujemo obširnejšo 
digitalizacijo starejših gradiv in raritet, dragocenosti nacionalnega, kulturnega in 
raziskovalnega pomena iz obdobja med poznim 17. stoletjem in poznim 18. stoletjem v 
skupnem obsegu cca. 15.000 strani. Vsebine bodo v celotnem obsegu objavljene na portalu 
Digitalne knjižnice Slovenije in v obliki posebnih zbirk na domoznanskem portalu Kamra in 
domoznanski podstrani knjižnice. 
 
 
Projekti za starejše: 
 
40. Odkrivajmo Slovenijo (SP 4, cilj 1: Dediščinska pismenost) 
Izvajalec: Oddelek za prireditve - Služba za delo z uporabniki in knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: maj 2017  
Cilji: aktivno preživljanje prostega časa starejših, spoznavanje slovenske kulturne in naravne 
dediščine 
Ciljna skupina: starejši, odrasli 
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  
Opis: S ciklusom dogodkov iz projekta Odkrivajmo 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 mesecu maju 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: 
 
41. Projekt ICORN  
Izvajalec: MKL  
Trajanje: 2017 
Cilji: Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka sodelovanja s preganjanim 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.  
Mestna knjižnica Ljubljana je v svojo dejavnost vključila tudi sodelovanje z gostujočimi 
pisatelji iz mreže ICORN. Pisatelje in njihovo literarno ustvarjanje želimo vključiti v svoje delo 
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s ciljem, da bi širili vedenja o njihovi kulturi in jim tako pomagali pri vključitvi v javno kulturno 
življenje. Sodelovanje je v skladu s konceptom ICORN odvisno od interesov gostujočega 
pisatelja. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2017, 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 sodelovanje z vsemi vrstami knjižnic, drugimi 

kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami ter lokalnimi skupnostmi pri skupnih projektih. 
- Vključenost MKL v utrip Ljubljane in okolice z novimi oblikami promocije z namenom 

utrjevanja ugleda in javne podobe knjižnice. 
- Razvoj blagovnih znamk in založništva za večjo prepoznavnost knjižnice v javnosti ter 

trženje promocijskih izdelkov MKL za pridobivanje dodatnih sredstev.  
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2017 
- 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 v sklopu 
aktivnosti pri Unescovem nazivu Ljubljana – mesto literature. 

- Vzpostavitev sodelovanja in izmenjave dobrih praks s knjižnicami v tujini (Knjižnice grada 
Zagreba). 

- Nove oblike promocije knjižnice, ki presegajo fizični prostor knjižnice in se bodo odvijale 
na lokacijah, kjer se v prostem času zadržujejo prebivalci Ljubljane (Knjižnica ob vodi, 
Knjižnica na vrtu, Popoldan s knjižnico). 

- Načrtno pridobivanje partnerjev na osnovi smernic za boljše sodelovanje knjižnice z 
drugimi deležniki v lokalnem okolju in za vzpostavitev partnerstev pri pripravi inovativnih 
projektov. 

- Vzpostavitev notranjega zagovorništva – povečati vpliv, ki ga imajo sami zaposleni na 
vidnost in prepoznavnost knjižnice v okolju ter oblikovanje interne spletne strani. 

- 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 
- Enotna ureditev prostorov knjižnic in večja prepoznavnost v lokalnem okolju. 
- Podpora razvoju knjižnice prek sodelovanja v različnih partnerstvih. 
- Dobro sodelovanje z drugimi knjižnicami.  
- Prepoznavnost in razvoj novih storitev. 
- Boljše poznavanje storitev knjižnice med prebivalci.  
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Kazalniki uspešnosti 
- Število medijskih objav (2015: 272) 
- Število sledilcev na družbenih omrežjih (2015: 5.522) 
- Število marketinških aktivnosti ( 2015: 11) 
- Število objavljenih strokovnih in znanstvenih del ter referatov zaposlenih (2015: 43) 

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, Javnim skladom 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport, Ministrstvom za zdravstvo. 

- Sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo in 
Oddelkom za slovenistiko na Filozofski fakulteti Ljubljana, Pedagoško fakulteto Ljubljana, 
Akademijo za gledališče, režijo, film in televizijo. 

- Sodelovanje z Bralno značko Slovenije, Bralnim društvom Slovenije in Društvom 
slovenskih pisateljev, sekcijo za mladinsko književnost, Društvom slovenskih literarnih 
kritikov, Slovenskim sociološkim društvom in Slovenskim filozofskim društvom. 

- Sodelovanje s festivali, ki nastajajo pod okriljem JAK ali MOL, kot na primer Zlati čoln, 
Vilenica, Pranger, Fabula in Bobri. 

- 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 osrednjimi 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, 
različne nevladne organizacije, popotniški klubi, jezikovne šole, turistična društva, 
študijski krožki, festivali. 

- Sodelovanje s četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi dni sosedov. 
- 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. 
- Sobivanje v isti stavbi in sodelovanje z Zavodom EnKnap. 
- Sodelovanje pri promociji blagovnih znamk MKL (Knjigarna Zvezdica Zaspanka, 

Knjigarna Konzorcij). 
- Sodelovanje s Strip.ART.nico pri pripravi razstav s prepoznavnimi stripovskimi avtorji. 
- Sodelovanje z Društvom UNICEF Slovenija pri projektu Varne točke. 
- Sodelovanje s Slovensko filantropijo na področju prostovoljskega dela. 
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- 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. 

- Sodelovanje z Andragoškim Centrom Slovenije. 
- Sodelovanje v različnih strokovnih komisijah in žirijah (nagrada Večernica, Cankarjevo 

tekmovanje, Evropa v šoli). 
- Sodelovanje z občinskimi glasili MOL in v občinah pogodbenih partnericah ter 

nacionalnimi mediji. 
- Sodelovanje s posamezniki, ki podpirajo knjižnično dejavnost. 
 
Mednarodno sodelovanje  
- Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami (Luisenbad, Berlin; 

Knjižnica Il était une fois , Luksemburg – knjižnica organizira kotičke za otroke do 12. leta 
starosti v 19 jezikih, od leta 2015 tudi v slovenskem jeziku).  

- Sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba pri različnih projektih (v letu 2016 podpisan 
dvostranski sporazum o sodelovanju med MKL in KGZ). 

- Sodelovanje MKL kot partnerske knjižnice v mednarodnem projektu Libraries as 
publishing centres, ki ga koordinira finska knjižnica Vantaa City library.  

- 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 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). 
- Strokovno sodelovanje z Mednarodno mladinsko knjižico v Münchnu.  
- Sodelovanje z BNF Centre national de la litèrature pour la jeunesse La Joie par les livres, 

Clamart. 
- Sodelovanje z društvom Ruslo in Ruskim centrom znanosti in kulture v Ljubljani. 
- Sodelovanje s Forumom slovanskih kultur in predvidoma sodelovanje s Knjižnico 

Rudomino v Moskvi. 
- Povezovanje s tujimi predstavništvi in kulturnimi centri v Sloveniji. 

8.2 Promocija knjižnice 

V letu 2017 bomo poglobili vključenost MKL v utrip Ljubljane in okolice z novimi oblikami 
promocije, z namenom utrjevanja ugleda in javne podobe knjižnic. Z različnimi promocijskimi 
dogodki na ljubljanskih ulicah, parkih in v četrtnih skupnostih (Dan MKL, Filmobus, Knjižnica 
na vrtu, Popoldan s knjižnico, Dan za Poletavce in Knjižnica ob vodi na ljubljanskih 
kopališčih) ter s sodelovanjem v skupnih projektih MOL bomo pripomogli k živahnejšemu 
utripu Ljubljane.  
 
Načrtno bomo izvajali promocijo z objavami na spletni strani MKL, družbenih omrežjih 
(Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, Pinterest), v medijih, z oglaševanjem, s 
promocijskimi gradivi ter s snemanjem promocijskih filmov MKL v lastni produkciji za različne 
ciljne skupine. 
 
Prepoznavnost MKL med potencialnimi uporabniki ter sodelovanje z različnimi partnerji bomo 
načrtno razvijali z različnimi aktivnostmi, ki jih zaposleni MKL izvajajo na sejmih, 
konferencah, srečanjih ter z objavami v različnih promocijskih in strokovnih publikacijah.  
 
Skrbeli bomo za stike z novinarji v različnih medijih, pozornost pa bomo namenili tudi 
oglaševanju v mestu ter rednemu zbiranju medijskih objav.  
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K večji prepoznavnosti knjižnice v javnosti bomo pripomogli z razvojem novih blagovnih 
znamk in lastnega založništva. 
 
V letu 2017 bomo več pozornosti namenili prepoznavnosti knjižnic v lokalnih skupnostih, tudi 
s postavitvijo usmerjevalnih tabel MOL ter s promocijskimi tiskovinami in izdelki razvijali 
prepoznavnost slogana knjižnice »Povsod v mestu«. 
 
Preoblikovali bomo interno spletno stran – intranet MKL, saj zaposleni pri svojem delu 
potrebujejo čim več sprotnih, strokovnih informacij.  
 
Zunanja promocija: Predstavili bomo ponudbo in dejavnosti MKL na naslednjih sejmih in 
festivalih: Kulturni bazar, Festival za tretje življenjsko obdobje, Festival Bobri, Arena mladih 
2017 in Slovenski knjižni sejem. 
 
Izdelava informacijskih gradiv: Pripravilo bomo mesečni napovednik prireditev in 
izobraževanj (10 številk), priložnostne zloženke, bralne priporočilne sezname, obvestila za 
uporabnike, plakati, letno poročilo, ipd. 
 
Promocijski izdelki: Pripravili bomo majice, bombažne torbe, baloni, kazalke, skodelice ipd. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2017, 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 

 
Igor Andrin 
-  član delovne skupine za oddaljen vpis na IZUMu  
 
Matjaž Bizjak 
-  član Sveta delavcev MKL 
 
Barbara Cesar 
-  predsednica Stepišnikovega sklada pri ZBDS 
-  članica Strokovnega sveta MKL 
 
Tanja Curhalek 
-  članica Izvršnega odbora DBL  
-  redna delegatka DBL na občnih zborih ZBDS  
 
Marisa Čebular 
-  članica področne delovne skupine za film in avdiovizualno kulturo Zavoda RS za šolstvo 
-  sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Marija Čeh 
-  podpredsednica Sveta delavcev MKL 
 
Jelka Gazvoda 
-  predsednica strokovnega sveta Osrednje knjižnice Celje 
-  predsednica Nadzornega odbora portala KAMRA 
- članica Nadzornega sveta portala Dobreknjige.si 
-  članica sveta Javne agencije za knjigo RS 
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Vanja Grabner 
-  članica Strokovnega sveta MKL 
-  članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Mira Juršič 
-  sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
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 programskega odbora za pripravo skupnega posvetovanja slovenskih in hrvaških 

splošnih knjižnic 2017 
 
Darja Lavrenčič Vrabec ‐  članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
-  članica projektne skupine »Rastem s knjigo« pri JAK, 
-  članica Delovne skupine za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj bralne 

pismenosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
 
Mateja Ločniškar Fidler 
-  članica Komisije za katalogizacijo pri NUK 
-  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 Obadič 
-  član žirije nagrade večernica 
 
Lili Ozim 
-  predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Kristina Picco 
-  koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL  
-  članica Strokovne komisije za knjigo in literarni festival (MOL, Oddelek za kulturo)  
-  članica UO Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 
 
Simona Prednik Plantev 
-  članica Sveta delavcev MKL 
 
Jagoš Repanović 
-  član Sveta delavcev MKL 
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Simona Resman 
-  članica Delovne skupine za pripravo koncepta kompetenčnih centrov pri NUK 
-  članica Izvršnega odbora DBL 
-  članica odbora za pripravo posvetovanja ZBDS 2017 
 
Veronika Rijavec Pobežin 
-  članica komisije za podelitev Čopovih priznanj, diplom in plaket 
-  članica Nadzornega sveta DBL 
-  članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za pripravo nacionalnega razpisa 

Branju prijazna občina 
 
Marijan Špoljar 
-  član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
-  predsednik uredniškega sveta revije Knjižnica 
- član ožje DS splošnih knjižnic za COBISS 
 
Vesna Trobec 
-  članica PR kolegija MOL 
 
Miro Tržan 
- Vodja delovne skupine za enotno nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva pri Združenju 

splošnih knjižnic 
 
Slavica Vinčec 
-  članica Sveta delavcev MKL 
 
Veronika Vurnik Škrabec 
-  članica uredniškega odbora portala Dobreknjige.si 
 
Vojko Zadravec 
-  član žirije za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 
 
Ana Zdravje  
- članica delovne skupine za strokovna priporočila za splošne knjižnice 
 
Boris Zgonc 
-  član Sveta delavcev MKL 
 
Teja Zorko 
-  predsednica Sveta MKL  
-  članica IO Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino ZBDS 
- članica delovne skupine za pripravo strokovnih izhodišč in metodologije za popis 

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

 
Miha Žitko 
-  član delovne skupine sistemskih administratorjev območnosti pri NUK 
 
Pripravili: 
- Simona Resman, pomočnica direktorice za strokovno delo,  

s sodelovanjem vodij območnih enot in strokovnih služb; 
- Marta Blažič, Služba za splošne, pravne in kadrovske zadeve; 
- Marijan Špoljar, bibliotekar analitik; 
- Jelka Gazvoda, direktorica 
         mag. Jelka Gazvoda 

       Direktorica 



89 
 

PRILOGA 1: KADROVSKI NAČRT 2017 
 
 
1. Zaposleni, ki jih 
financira  
Mestna občina 
Ljubljana 

I. – IV. 
tarif. 
skup. 

V. tarif. 
skupina

VI. tarif. 
skupina 

VII. 
tarif. 
skupina

VIII. tarif. 
skupina 

IX. 
tarif. 
skupin
a 

Skupaj 

Št. zaposlenih na 
dan 30. 9. 2016 

4,5 45 26,5 120 / / 196 

1. Št. zaposlenih na 
dan 1.1.2018 (a+b) 

4,5 45 26,5 122 / / 198 

a) Št. zaposlenih za 
določen čas 

/ / / / / / / 

b) Št. zaposlenih za 
nedoločen čas 

4,5 45 26,5 122 / / 198 

Leto 2017        
Št. zaposlenih  s 
krajšim del. časom  

2 3 1 5 / / 11 

Število napredovanj 
znotraj tarifne 
skupine 

2 18 6 52 / / 78 

Število napredovanj 
v višjo tarifno 
skupino (navedite v 
tarifni skupini pred 
napredovanjem) 

/ / / / / / / 

Število premestitev / / / / / / / 
Število upokojitev / 1 / 1 / / 2 
Število nadomestnih 
zaposlitev zaradi 
upokojitev 

/ 1 / 1 / / 2 

Št. odpovedi 
pogodb o zaposlitvi 
zaradi poslovnega 
razloga 

/ / / / / / / 

 
2. Št. zaposlenih, ki 
so financirani iz 
drugih virov, na dan 
1.1.2018, navedite 
vir: 

0,5 6,5 
 

3 
 

13 
 

/ / 23 

 
3. Skupaj št. 
zaposlenih  
1.1.2018  (1+2) 

5 51,5 29,5 135 / / 221 

 
Pregled števila zaposlenih po letih: 
4. Zaposleni, ki jih 
financira  
Mestna občina 
Ljubljana 

I. – IV. 
tarif. 
skup. 

V. tarif. 
skupina

VI. tarif. 
skupina 

VII. 
tarif. 
skupina

VIII. tarif. 
skupina 

IX. 
tarif. 
skupin
a 

Skupaj 

Št. zaposlenih na 
dan 1.1.2015 

5,5 47 27,5 118 / / 198 

Št. zaposlenih na 4,5 45 26,5 120 / / 196 
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dan 1.1.2016 
Št. zaposlenih 
 na dan 1.1.2017 

4 45,5 25,5 121 / / 196 

Št. zaposlenih 
 na dan 1.1.2018 

4 45,5 25,5 123 / / 198 

 
 
 
Obrazložitev kadrovskega načrta: 
V letu 2017 naj bi se pričela gradnja novega poslovno-stanovanjskega kompleksa Polje IV, v 
katerem bo nove prostore imela tudi Knjižnica Polje. V ta namen smo v kadrovskem načrtu 
za leto 2018 predvideli zaposlitev 2 strokovnih sodelavcev VII. tarifne skupine (št. zaposlenih 
na dan 1.1.2018, VII. tarifna skupina).   
 
Ad 2) Št. zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, na dan 1.1.2018 
 
I.- IV. tarifna skupina:  
Lastna sredstva: 0,5 
 
V. tarifna skupina 
Občina Brezovica 1,5 
Občina Dobrova Polhov Gradec: 0,5 
Občina Horjul: 0,5 
Občina Ig: 1 
Občina Velike Lašče: 0,5 
Občina Škofljica: 1,5 
Občina Vodice: 1 
 
VI. tarifna skupina: 
Lastna sredstva: 1  
Občina Velike Lašče: 1 
Občina Škofljica: 1 
 
VII. tarifna skupina: 
Občina Brezovica 2 
Občina Dobrova Polhov Gradec: 1 
Občina Ig: 2 
Občina Škofljica: 1 
Občina Vodice: 1 
Ministrstvo za kulturo: 2 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 3 
 
 
 
 
 
         mag. Jelka Gazvoda 

         direktorica 
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PRILOGA 2: REDNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
 
 

Knjižnica Vrsta investicije oz. 
nakupa opr. 

Obseg Obrazložitev  Vrednost  
skupaj 

Delež 
MKL 
ali 
projekt
na 
sredst
va 

Delež 
MOL 

Delež 
drugih 
občin 

Redno 
mesečno 

Vzdrževanje dvigal   9.000  9.000

 Vzdrževanje akvarijev   1.080  1.080
 Sprotna popravila in 

druga redna 
vzdrževalna dela 

  15.134  15.134

Skupaj 
MKL 

   25.214  25.214

KOŽ Prenova steklenega 
dela kavarne – 
odstranitev pulta, 
beljenje, zaprtje 
inštalacij 

 Zanemarjen del 
KOŽ 

13.000 6.500 6.500

 odpiranje WC-ja na 
Urbano za člane MKL 

 Omejitev uporabe 
wc-ja za člane MKL 

900 450 450

 Presaditev in ureditev 
rastlin v knjižnici 

 Celostna presaditev 
rastlin v KOŽ 
(obrezovanje, 
menjava zemlje…) 

500 250 
 

250

Skupaj 
KOŽ 

   14.400 7.200 7.200

Bežigrad Pregled strehe  KB ima ravno 
streho, ki je stara 
15 let, potrebno je 
izvesti pregled, da 
ugotovimo stanje, 
ter kdaj bo 
potrebna menjave 

500 250 250

 Obrezovanje dreves  Potrebno je 
obrezati drevje pri 
Knjižnici Bežigrad 

700 350 350

 Sanacija vlage v kleti  V kleti Knjižnice 
Bežigrad kjer je 
dovod toplovoda v 
stavbo se je zopet 
pojavila vlaga in 
plesen. Potrebno je 
sanirati 

1.000 500 500

Glinškova 
ploščad 

Beljenje prostorov  knjižnica ni bila 
beljena že več kot 
desetletje, stene so 
umazane, omet 
zaradi večkratnih 
zamakanj ob oknih 
in v stranišču 
odpada. Tudi 
ugotovitev 
kontrolnega 
pregleda 2016. 

2.500 1.250 1.250
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 Ureditev pravljične 
sobice/sobe za 
prireditve 

dograd
iti 
steno 
do 
stropa 
in 
names
titi 
prava 
(po 
možno
sti 
protihr
upna) 
vrata 

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

3.000 1.500 1.500

Črnuče Beljenje  pleskanje celotne 
knjižnice 

2.500 1.250 1.250

 brušenje in lakiranje 
parketa na oddelku za 
odrasle 

 Pohodne površine 
so obrabljene 

1.500 750 750

F. Škerl ureditev kroženja 
zraka v igralnici 

 rešetke za dvoja 
vrata in okenske 
rešetke, kar bo 
omogočilo redno 
zračenje zaradi 
nevarnosti plesni. 

500 250 250

 Ventil za vodo in 
ekspanzijska posoda 

 V knjižnici ni 
možnosti, da se 
zapre vodo, ker so 
ventili v 
stanovanjskem 
bloku poleg 
knjižnice, do 
katerega nimamo 
dostopa. To 
pomeni, če želimo 
opraviti kakršnokoli 
delo v zvezi z vodo 
( menjava kotlička), 
je potrebno zapreti 
vodo celotnemu 
bloku. Nevarnost 
poplave – ne 
moremo zapreti 
ventila. 

1.500 750 750

 Sanacija sanitarij  Sanitarije so 
neprimerne, 

10.000 5.000 5.000
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grajene v 70tih 
letih. Bele dotrajane 
ploščice, nadometni 
vodi, iz stranišč se 
širi neprijetni voj. 
Oprema je 
dotrajana. 

Skupaj 
KB 

   23.700 11.850 11.850

KJM Popravilo omar v 
igralnici – menjava 
fronte in ključavnice 

 Se ne zaklepajo, 
poškodovano 

300 150 150

 Sanacija zamakanja 
na stropu -  stopnišče 
zgoraj  

 Odluščena strop in 
stena 

1.000 500 500

Fužine Prenova električne 
napeljave 

 Dotrajanost, 
nevarno 

13.000 6.500 6.500

Zadvor barvanje stene ob 
kavomatu 

 Umazana stena 100 50 50

Skupaj 
KJM 

   14.400 7.200 7.200

KPV Obrezovanje dreves 
pred knjižnico 

  700 350 350

 Namestitev črk na 
objekt ob Tržaški 

 Plastika (prvotni 
bakreni napis je bil 
ukraden) 

1.000 500 500

 Pleskanje prostora 
knjižnice: osrednji del, 
oddelek za odrasle, 
oddelek za otroke in 
mladino) 

 Umazane stene 3.000 1.500 1.500

 Zunanji priključek za 
vodo in elektriko 

  700 350 350

 Tapete s filmsko in 
glasbeno tematiko 

  200 100 100

 Pleskanje prostorov v 
prizidku 

  2.000 1.000 1.000

 Dekoracija sten v 
pravljični sobi 
(beljenje, fototapeta) 

  500 250 250

 Bodičaste grmovnice  
in nasip zemlje med 
prizidkom in garažami, 
kjer se zadržuje 
problematična 
mladina.  

  1.000 500 500

 Večja betonska korita 
z nasadom 
bodičastega grmovja 
pri prizidku, kjer se 
zadržuje 
problematična 
mladina. 

  1.000 500 500

 Ureditev betonskih 
okrasnih korit, za 
knjižnično stavbo (novi 
nasadi) 

  500 250 250

Rudnik Montaža zaščitnih 
plastik pod klimatske 
naprave 

  500 250 250
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 Zaprtje stopnic za na 
podest z lesonit ploščo 

  150 75 75

 Zaprtje internega 
prostora s predelno 
steno iz iveral plošče  

  100 50 50

 Izdelava ohišja za 4 
električne omarice v 
knjižnici 

  400 200 200

 Zamenjava 
polomljenih žaluzij na 
vhodnih vratih 

  1.000 500 500

Brezovica Pleskanje knjižnice   500  500
Ig Poslikava stene   150  150
 Žaluzije   200  200
Skupaj 
KPV 

   13.600 6.375 6.375 850

Slovansk
a 

Sanacija kletnega 
prostora 

 Pojav plesni zaradi 
vlage 

10.000 5.000 5.000

 Dodatne vtičnice za 
priklop prenosnikov v 
čitalnicah SLK 

  500 250 250

Skupaj 
SLK 

   10.500 5.250 5.250

Šiška Popravilo vlažilnega 
sistema v klimatu 
 

 Sistem za vlaženje 
v klimatu je 
popolnoma 
zamašen in ne 
deluje 

8.000 4.000 4.000

 Ureditev klimatizacije v 
študijski čitalnici 
 

 V študijski čitalnici 
ne deluje 
klimatizacija; 
uporabniki se 
dnevno pritožujejo 
zaradi tega, prejeli 
smo tudi kar nekaj 
pisnih pritožb 
zaradi tega 

5.000 2.500 2.500

 Predelava oken v 
pritličju 

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

950 475 475

 popravilo/zamenjava 
talnih oblog  
 

 na posameznih 
delih knjižnice so 
talne obloge precej 
izrabljene in so 
potrebne 
zamenjave 

1.200 600 600

Gameljne namestitev 
termostatskih ventilov 
 

 Menjava zaradi 
zastarelosti in 
omogočiti lažjo 
dostopnost 

1.000 500 500

Vodice Senčila za vetrolov  v vetrolovu v 
Vodicah je 
potrebno urediti 
senčenje, saj sta  
steni, ki gledata 
proti V in J v celoti 

800  800
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stekleni 
Skupaj 
KŠ 

   16.950 8.075 8.075 800

 
SKUPAJ 
 

   118.764 45.950 71.164 1.650

 
Poleg naštetih potreb bi bila nujna prenova fasade in menjava oken v Knjižnici Glinška ploščad 
(20.000 EUR)  in  Knjižnici Črnuče (15.000 EUR), menjava oken v KPV (10.000 EUR), menjava 
svetlobnega parka v razstavnem prostoru KPV (10.000 EUR), vendar je sredstev premalo. 
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PRILOGA 3: INVESTICIJE IN NAKUP OPREME  
 
 

Knjižnica Vrsta investicije oz. 
nakupa opr. 

Obse
g 

Obrazložitev  Vrednos
t  
skupaj 

Delež 
MKL ali 
projektna 
sredstva 

Delež 
MOL 

Delež 
drugih 
občin 

Skupaj 
MKL 

Stroj za zavijanje 
knjig 

2 Stroja pokvarjena, 
nadomestnih delov 
ni 

10.200  8.710 1.490

      
KOŽ menjava stolov na 

evidenci izposoje, 
na leposlovju in 
stroki 

8 
kom 

Dotrajani stoli  1.150 400 1.150 

 Mobilno stojalo za 
zloženke  

1 Zdravstveni kotiček 
za projekt Borza 
zdravja 

400 950  

 Postaja za kolesa 1  950 150  
 Mikrovalovna 

pečica 
1 Priprava malic v 

internem prostoru 
za zaposlene 

150   

Skupaj 
KOŽ 

   2.650 1.500 1.150 

Bežigrad nastavljive mizice 
za prenosne 
računalnike 

6 V knjižnici smo 
uredili več kotičkov 
s kavči in fotelji, 
potrebujemo še 
mizice 

900 900  

 stoli za zaposlene 15 Stoli so iztrošeni, 
primerni za odpis, 
potrebno jih je 
nadomestiti 

2.200  2.200 

 kuhinjski pult v čajni 
kuhinji 

 Pult je iztrošen, 
potrebno ga je 
zamenjati 

500 500  

 hladilnik v čajni 
kuhinji 

1  260 260  

 Košarice za gradivo 20  200  200 
 pano, blazine, 

manjše zložljive 
mize 

 oprema za projekt 
Popoldan s 
knjižnico 

700  700 

Glinškova 
ploščad 

Premične predelne 
stene 

4 premične predelne 
stene, uporabne 
tudi za razstave in 
razpostavljanje 
gradiva 

2.000 2.000  

 Pohištvo za 
pravljično 
sobo/prireditveni 
prostor 

 omare za igrače, 
mize za otroke in 
za odrasle, ter stole 
za otroke in za 
odrasle 

7.000 7.000  

 počivalniki, omarice 
za knjige, klop, 
stojala za kolesa 

 opreme za projekt 
Knjižnica na 
prostem 

1.000  1.000 

Črnuče izposojevalni pult  pult je star in 
dotrajan. Večkrat je 
bil že saniran in 
nevarno je, da se 

7.000  7.000 



97 
 

dvignjeni del 
odlomi. 

 preproge  pri pultu za izposojo 
za zaščito parketa 

1.000 1.000  

F. Škerl Pohištvo za 
pravljično 
sobo/prireditveni 
prostor 

 2 omari za igrače z 
možnostjo 
zaklepanja, nišo za 
stole, zatemnitev 
oken, mize za 
otroke ter odrasle, 
ter 15 stolov za 
otroke 

5.000 5.000  

 omare za igrače ? omare z globino 60 
cm 

7.000 7.000  

Skupaj 
Bežigrad 

   34.760 23.660 11.100 

KJM Knjižni regali  5 
oboje
stran
skih  

Leposlovje odrasli – 
prestavitev oddelka  
v drug prostor 

5.000 3.000 2.000 

 Knjižni regali  5 
oboje
stran
skih  

Stroka odrasli – 
zamenjava 
razmajanih in 
neujemajočih 

5.000 3.000 2.000 

 Mediateka 
nadgradnja regalov 
– zaprti del nad 
policami 

1 kos 
330x
90x3
0 
1 kos 
330x
60x3
0 
1 kos 
330x
50x3
0 

Shranjevanje DVD  1.000 1.000  

 Centralni pult za 
izposojo 

1 Obrabljenost, 
prevelik glede na 
prostor, 
neergonomski 

5.000 5.000  

 Regali za periodiko 
Stoječi 
obojestranski 

za 
108 
revij 

Sprostitev prostora 
v 1.nad. (zdaj nizki 
široki boksi) 

4.500 4.500  

 Udobno sedežno 
pohištvo 
2x dvosed 
4x naslanjač 

 Čitalnica, mladinski 
in otroški oddelek 
za uporabnike 
prijazno, zdaj 
nimamo 

600 600  

Zalog Blazine na 
otroškem oddelku 
(Tapetdecor) 

 dopolnitev 840 840  

 2 večji okrogli mizici 
(Orion) 

2 Dopolnitev - tunel 1.000 1.000  

Skupaj 
KJM 

   22.940 18.940 4.000 

KPV voziček za prevoz 
gradiva 
 

1 Na oddelku za 
odrasle nujno 
potrebujemo lahek 
voziček za razvoz 
vrnjenega gradiva 

300  300 
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po knjižnici.  
 nabiralnik za knjige 

 
1 V času zaprtosti bi 

bralcem omogočili 
vračilo gradiva.  

200  200 

 pohištvo za 
shranjevanje igrač 
 

1 V pravljični sobi 
potrebujemo 
namensko pohištvo 
za shranjevanje 
didaktičnih igrač.  

500 500  

 nov izposojevalni 
pult za 2 delovni 
mesti za oddelek za 
film in glasbi in 
mladinski oddelek 
 

1 Nova postavitev 
predvideva 
združitev dveh 
delovnih mest, kar 
bomo rešili z 
združitvijo dveh 
pultov. Bolj 
estetsko in 
funkcioanlno pa bi 
bilo, če bi v prostor 
umestili nov pult za 
dve delovni mesti.  

2.500 2.500  

 korita za velike in 
male slikanice 
 

2 Postavitev slikanic 
za otroke v koritih 
je po meri otrok, 
zato bi na ta način 
radi postavili tudi 
skupino Slikanice+, 
ki je sedaj 
zapostavljena. 

1.000 1.000  

 mehki sedeži/fotelji  
 

2 Za pravljično sobo, 
kjer starši zelo radi 
vzamejo otroka v 
naročje, da skupaj 
bereta. 

1.000 1.000  

 gugalnik 
 

1 Za pravljično sobo 
za uporabnike in 
zaposlene na uri 
pravljic. 

500 500  

 obojestranski visoki 
regali s policami  
(zamenjava) 
 

54 Na oddelku za 
odrasle je še nekaj 
regalov, ki so stari 
toliko kot stavba 
knjižnice. So 
dotrajani in 
nestabilni, zato 
ogrožajo varnost 
uporabnikov in 
zaposlenih, saj 
obstaja možnost, 
da se razlomijo ali 
prevrnejo.  

16.200 8.100 8.100 

 omara za 
antikvarno prodajo 
 

1 Z opaznješim 
pohištvom, ki bi 
omogočalo tudi 
večjo kapaciteto 
razstavljenih knjig, 
bi lahko pospešili 
že tako uspešno 
antikvarno prodajo 
gradiva.  

500 500  
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 glavni izposojevalni 
pult in pult za 
informatorja 
 

1 Obstoječi pult ne 
omogoča optimalne 
organizacije dela v 
izposoji, ni 
ergonomičen, ne 
zagotavlja varstva 
osebnih podatkov, 
predsvem pa je 
premajhen. 
Potrebovali bi nov 
pult z možnostjo 
vgraditve RFID 
sistema.  

5.000 5.000  

 signalizacijske table 
 

 S poenotenimi, 
dobro vidnimi 
signalizacijskimi 
tablami bi se bralci 
veliko lažje 
orientirali v 
knjižnici.  

2.000 2.000  

Rudnik korito za slikanice 
 

1 Zaradi novega 
šifranta MKL in 
preureditve oddelka 
z otroke in mladino 
je potrebno 
dodatno pohištvo.  

500 500  

 nadgradnja že 
obstoječih korit za 
slikanice 
 

1 Nadgradnja korit za 
male slikanice je 
potrebna zaradi 
novega šifranta 
MKL.  

500 500  

 lesen stolček za 
doseganje višjih 
polic za otroke 
 

1 Na oddelku za 
otroke in mladino 
nekateri otroci ne 
dosežejo knjig na 
višjih policah, zlasti 
pri stroki.  

50  50 

 mikrovalovna 
pečica 
 

1 Za hitro pogrevanje 
hrane za zaposlene 

150 150  

Grba voziček za prevoz 
gradiva 
 

1 Nujno potrebujemo 
lahek voziček za 
razvoz vrnjenega 
gradiva na 
mladinski oddelek.  

300 300  

 regal za DVD-je na 
odraslem oddelku 
 

1 Odkar so DVD-ji na 
kovinskem regalu, 
je njihova izposoja 
močno poskočila. 
Da bi jih lahko še 
več postavili na 
vidno mesto, 
potrebujemo 
dodaten regal.  

500 500  

 nadgradnja korit s 
policami za male 
slikanice 
 

3 Zaradi novega 
šifranta MKL veliko 
več slikanic 
pospravljamo v 
korita, zato 
potrebujemo 

750 750  
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nadgradnjo še treh 
korit.  

 lesene police - 
dopolnitev v omari 
z DVD-ji 
 

2 Za preglednejšo 
postavitev zbirke. 

120 120  

 mize na kolesih za 
čitalnico 
 

4 Ob prireditvah 
moramo mize ves 
čas umikati, s čimer 
so postale noge že 
zelo majave. 
Mobilne mize bi bile 
enostavnejše za 
pripravo prostora.  

1.200 1.200  

 stojalo za strokovne 
novosti na oddelku 
za odrasle 

1  700 700  

 čitalniška omara za 
revije 

1  2.500 2.500  

 polkrožne police za 
knjižno gradivo 
okoli stebra v 
čitalnici 

4  500 500  

 korita za igroknjige 
 

3 Igroknjige moramo 
pospravljati v 
omaro, kar ni 
najbolj primerno za 
otroke.  

600 600  

Škofljica obojestranski 
knjižni regal (14 
polic) 
 

1 Za preglednejšo 
postavitev gradiva 
in posledično večjo 
dostopnost ter 
izposojo.  

750   750

 nabiralnik za knjige 1  200   200
 vrtljiv stol za 

zaposlenega za 
oddelek za otroke 
in mladino 
 

1 Stari stol je dotrajan 
in ne zadostuje 
ergonomskim 
standardom.  

200   200

 material in montaža 
projektorja in platna 
(novo platno, 
nosilec SMS Aero, 
napeljava kablov, 
vtičnic 
 

1 Zaradi lažje in 
kakovostenjše 
izvedbe predavanj 
bomo platno in 
projektor fiskirali.  

1.240   1.240

Brezovica obojestranske 
knjižne omare 
185x80x62 s 
policami za gradivo 
na oddelku za 
odrasle 
 

4 Za preglednejšo 
postavitev gradiva 
in posledično večjo 
dostopnost ter 
izposojo.  

1.480   1.480

 vrtljiv stol za 
zaposlene 

1 Stari stol je 
dotrajan. 

200   200

 omara s policami 
za CD-je 
 

1 Obstoječe pohištvo 
za CD- je zelo 
nepraktično in 
zavzema veliko 
prostora.  

200   200
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Notranje 
Gorice 

dvosed 
 

1 Obiskovalcem bi 
ponudili udobno 
namestitev ob 
zadrževanju v 
knjižnici.  

400   400

 preproga 
 

1 V otroške kotičku bi 
s preprogo prostor 
naredili še 
prijetnejši. 

300   300

Rakitna korito za slikanice 
 

2 Za preglednejšo 
razvrstitev slikanic.  

300   300

 omara s policami  
 

1 V območju 
izposojevalnega 
pulta bi umestili 
regerenčno 
gradivo. 

400   400

Ig regal s koriti za 
male slikanice 
 

1 Za preglednejšo 
postavitev gradiva 
po novem šifrantu 
MKL.  

400   400

 mini kuhinjski blok 
 

1 Knjižnica nima 
čajne kuhinje, zato 
bi en WC za 
zaposlene 
preuredili v čajno 
kuhinjo. Zaposleni 
bodo uporabljali 1 
Wc za uporabnike. 

1.000   1.000

 stenska klima 
naprave 
 

1 Stenske klima 
naprave niso bile 
dovolj zmogljive, 
zato so se skoraj 
vse pokvarile 
(skupaj 7). V letu 
2017 bi zamenjali 
tri naprave.  

3.000   3.000

Rob knjižne police 
 

4 Za preglednejšo 
postavitev gradiva 
bi dodali police v 
obstoječih omarah.  

100   100

Polhov 
Gradec 

sesalec 
 

1 Zaradi padajočega 
ometa je potrebno 
knjižnico ves čas 
sesati.  

200   200

Horjul knjižni regal na 
oddelku za otroke 
in mladino 

1  730   730

 mobilno korito za 
slikanice 

1  400   400

 stojalo za CD-je 
 

1 Prostora za CD-je 
primanjkuje.  

400   400

Skupaj 
KPV 

   49.970 29.420 8.650 11.900

Skupaj 
Slovansk
a 

prostostoječih 
premičnih (knjižnih) 
regalov 

6 za promocijsko 
postavitev bralnih 
projektov v vseh 
OE in SLK 

1.500  1.500 

Šiška Koš za smeti 8 Ločevanje 
odpadkov 

800 800  

 Pleksi ali steklen 1 Izposojevalni pult v 1.800 1.800  
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zaščitni pano na 
izposojevalnem 
pultu - cca 1m 
višine, 6m dolžine 
 

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

 regali  ureditev skladišča 
na TKS 8 

6.500 6.500  

 pregradna zavesa 
za pravljično sobo 
 

1 s pregradno zaveso 
bomo zakrili stole  
in ostale 
pripomočke, ki bi jih 
sicer vsakodnevno 
morali umikati in 
nositi nazaj. 

900 900  

Šentvid vozička za gradivo 
 

2 Ob knjigomatu 
potrebujemo za 
gradivo 2 vozička, 
trenutno sta tam 2 
vozička iz Šiške, ki 
ju bo potrebno tja v 
kratkem tudi vrniti 

800  800 

 split klimatska 
naprava 

1  500  500 

Skupaj 
Šiška 

   11.300 10.000 1.300 

Skupaj I.    133.320 83.520 36.410 13.390
      
 Licence in IKT 

oprema 
    

 osebni računalnik 
 

70 MSI AIO PRO 24 
2M -007 

57.400 57.400  

 čitalec črtne kode 
 

20 Datalogic 
Quickscan QD2130 

1.600  1.600 

 čitalec za inventuro 
gradiva 

2 Datalogic Scorpio 
X3 

3.700 1.850 1.580 270

 tiskalnik za nalepke 5 Zebra GK420 1.925 1.925  
 LED monitor 50 AOC e2430PHU 8.500 8.500  
 Platno, nosilec za 

projektor, montaža 
5  3.000 3.000  

 Mini PC za info 
galerijo 
 

6 Intel NUC kit, disk, 
spomin 

1.950 1.950  

 TV sprejemnik, za 
info galerijo, nosilec 
za TV, montaža 

6 PHILIPS 
50PUT6400/88 
LED 4K 

5.100 5.100  

 Dostopna točka za 
brezžični internet, 
napajanje, 
konfiguracija 

10 Cisco AIR 1702 
 

6.500 2.420 4.080 

 Tablični računalnik 10 Samsung Galaxy 
TAB S2 

5.000 5.000  

 Mobilni telefon 1 
razreda 

4 iz razpisa telefonija 430 430  

 Mobilni telefon 2 
razreda 

2 iz razpisa telefonija 240 240  

 Mobilni telefon 3 2 iz razpisa telefonija 730 730  
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razreda 
 Mobilni telefon 

tehnične službe 
1 iz razpisa telefonija 

 
240 240  

 Diskovno polje 1 HP 3PAR 50.000  42.690 7.310
 multifunkcijski 

tiskalnik 
3 Toshiba E-studio  13.500 13.500  

 naprava za 
poliranje DVDjev 

1  3.000  2.560 440

 Požarna pregrada 
 

2 Cisco ASA 5515-x  
 

20.600  17.600 3.000

 Stikala za območne 
enote 

6 Cisco Catalyst 
3850 

60.600 60.600  

 nadgraditev 
videonadzornega 
sistema Knjižnica 
Šiška 

1  3.500  3.500 

 nadgraditev 
videonadzornega 
sistema Knjižnica 
Otona Župančiča 

1  6.500  6.500 

 nadgraditev 
videonadzornega 
sistema Knjižnica 
Šentvid 

1  1.800  1.800 

 Radio MKL 
(mikrofoni, diski) 

1 Projekt MKL 2.000  1.710 290

 Varnostna vrata 
Bežigrad 

1 Opremljanje z RFID 12.000  12.000 

 Varnostna vrata 
Šiška 

1 Opremljanje z RFID 8.700  8.700 

 Knjigomat za 
izposojo  Knjižnica 
Zalog 

1 Opremljanje z RFID 
 

18.000 18.000  

 Knjigomat za 
vračanje s 
sortirnikom 
Knjižnica Zalog 

1 Opremljanje z RFID 
 

30.000 30.000  

 Namenska 
aplikacija za 
planiranje kadrov 

1 Programska 
oprema 
 

4.000  3.415 585

Skupaj II.    330.515 210.885 107.735 11.895
 
SKUPAJ 
 

   463.835 294.405 144.145 25.285

 
 
 
Tabela vsebuje vse trenutne potrebe po nabavi opreme. Sredstva MKL niso zagotovljena. Delež MOL 
in delež drugih občin je pričakovani delež. 
Oprema bo nabavljena v obsegu dejansko pridobljenih namenskih sredstev MOL in ostalih občin, kjer 
izvajamo knjižnično dejavnost. 
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PRILOGA 4: PROGRAM IZVAJANJA POSEBNIH NALOG OSREDNJE OBMOČNE 
KNJIŽNICE V LETU 2017 

 
 

Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice  
za leto 2017 

 
Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica Ljubljana 
Naslov (sedež): Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 
Odgovorna oseba: mag. Jelka Gazvoda 
Telefon: 01 6001 131 
Elektronska pošta: info@mklj.si 
 
Vsebine izvajanja posebnih nalog, ki jih knjižnica načrtuje1: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij   
Strokovna pomoč knjižnicam območja   
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva   
Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja   
 
Cilji in kratka vsebina programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 
20172: 
 Mestna knjižnica Ljubljana kot knjižnica glavnega mesta razvija svojo dejavnost na 

način, ki je izrazito razvojno naravnan. Velik del njenega rednega dela se  vklaplja tudi v  
program izvajanja posebni nalog osrednje območne knjižnice in pomeni dodano 
vrednost pri razvoju dejavnosti knjižnic na območju. Razvojno delo in izvajanje 
dejavnosti, ki se odražajo v prijavljenem programu,  tako presegajo izpolnjevanje 
zakonsko predpisanih štirih posebnih nalog osrednje območne knjižnice in so financirani 
s strani ustanoviteljice Mestne knjižnice Ljubljana. 

 
 Nabava elektronskih virov - v sodelovanju s knjižnicami območja bomo zakupili dostop 

do portala s pravnimi, finančnimi in davčnimi vsebinami, ter 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 skrbeli za skupni spletni portal učnih gradiv in vodičev za uporabo 
elektronskim podatkovnih zbirk, dostopnih v slovenskih splošnih knjižnicah. 

 Formalno in vsebinsko bomo obdelali in opremili gradivo, ki ga MKL prejema kot z 
Zakonom o obveznem izvodu določena depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer 

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

spletni strani:  

http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/page.php?id=141 
2 Prosimo vas za realno naravnano načrtovanje. Predvidena višina sredstev za izvajanje posebnih nalog za deset OOK v letu 2017 znaša 

891.400 EUR.  
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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.  

 V skladu s strateškimi smernicami (2017 – 2021) bomo spodbujali knjižnice območja k 
sodelovanju pri različnih projektih MKL. Posledično bodo knjižnice območja še v večji 
meri vključene v strokovne tokove, v katerih MKL često orje ledino.  

 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 bralne kulture 

za ciljne skupine uporabnikov, za otroke s projektom Poletavci, za srednješolce pa s 
projektom NajPoletavci.  

 Nadaljevali bomo izobraževanja za knjižničarje regije za nove naloge v knjižnicah po 
konceptu in programu Učnega centra MKL za leto 2017.  

 Praktično usposabljanje in promocijo vsebin Informacijske točke za e-gradiva javnih 
oblasti bomo izvajali na spletnih straneh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega 
območja. 

 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 stanja mrež knjižnic osrednjeslovenskega območja. V letu 
2017 načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2016 
(kontrola podatkov in analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK), kakor tudi 
izpeljavo pilotnega projekta študije uporabnikov s pomočjo orodja za prostorsko analizo 
PAM v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije in Centrom za razvoj 
knjižnic NUK.  

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

 Oblikovanje izhodišč za vzpostavitev skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic, kjer 
bi se na enem mestu združilo podatke, vsebine in informacije za različne ciljne skupine 
(strokovno javnost, splošno javnost, financerje, ipd.). Izhodišča za ta projekt bomo v letu 
2017 usklajevale Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja knjižnica 
Srečka Vilharja Koper in Osrednja knjižnica Celje, slednje tri bomo tako nadgradile tudi v 
letu 2016 začeti triletni projekt priprave navodil za vzpostavitev dinamičnih spletnih strani 
splošnih knjižnic. 

 Nadaljevanje programa izmenjave knjižničnih delavcev med Mariborsko knjižnico in 
MKL, ter 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 knjižnic kot permanentna 
storitev zbiranja spominov za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za takojšnjo 
digitalizacijo. 

 Nadaljevali bomo projekt »Moja ulica«, ki bo predstavljal ulično podobo mest in krajev 
osrednjeslovenske regije iz različnih zornih kotov. V okviru Moje ulice bomo v letu 2017 
oblikovali digitalne zgodbe o razvoju posameznih ljubljanskih območij ter o znamenitih 
ljubljanskih županih. 

 Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin. 
V letu 2017 načrtujemo skupno temo domoznanskih zgodb iz knjižnic regije: Pustne 
šege. 

 Izvedba projekta digitalizacije gradiv z domoznanskimi vsebinami iz 
osrednjeslovenskega območja. 
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 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.  
 V knjižnicah regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki 

so usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Dogovorili smo se 
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 prejemajo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi 
nacionalni knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. V kolikor 
knjižnice tovrstnih izvodov knjižnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih spodbujamo, da 
jih v koordinaciji z MKL posredujejo v NUK-ovo  arhivsko zbirko obveznih izvodov, če jih 
tam še ni. 
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Specifikacija programa in specifikacija stroškov3 izvajanja posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice za leto 2017 
 

1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 
informacij   

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

storitev za uporabnike na območju, je v primeru nakupa podatkovnih zbirk potrebno 
ohraniti tiste naslove, ki izkazujejo največjo uporabo, to so za naše območje zbirke s 
področja davčnih, finančnih in pravnih vsebin (IUS-INFO in FinD-INFO). Nabor 
vsebin nameravamo razširiti z dostopom do podatkovne zbirke PressReader, ki 
omogoča branje več kot 5.000 časnikov in revij iz celega sveta, med drugim tudi 
slovenskega Večera, Dnevnika in Nedeljskega dnevnika. Na voljo je tudi 90-dnevni 
arhiv. 

 Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva bomo OOK-ji v letu 2017 zagotavljali 
le z obveznim izvodom. 

 Formalno in vsebinsko bomo obdelali in opremili gradivo, 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.  

 Preko koncepta skrbnikov elektronskih virov bomo zagotavljali kontinuirano 
promocijo elektronskih virov knjižnicam območja. 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 urejamo skupni spletni 
portal učnih gradiv in vodičev za uporabo elektronskih podatkovnih zbirk, dostopnih v 
slovenskih splošnih knjižnicah. 

 Uporabnikom knjižnic osrednjeslovenskega območja bomo zagotavljali brezplačno 
medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva. 

 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. 

Javna dostopnost dokumentov 
(vpišite spletni naslov) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-
znacaja  

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

Letni načrt nakupa knjižničnega 
gradiva 

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

Navodila o izvajanju za uporabnike 
brezplačne medknjižnične izposoje  

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-
znacaja  

Načrtovano izvajanje brezplačne 
medknjižnične izposoje znotraj 
območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Medknjižnična izposoja je OOK→OK OK→OOK OK→OK 

                                                 
3 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo  v prilogi. 
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brezplačna za uporabnika    
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost) 
 IUS-INFO in FinD-INFO (dostop na daljavo za vse knjižnice območja, okvirna cena: 

11.664,71 EUR) 
 PressReader (dostop na daljavo za vse knjižnice območja, vključno z uporabo 

namenske aplikacije za tablične in pametne mobilne naprave, cena: 2.950,00 EUR) 
 
 
 
 

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

načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih 
sistemov, 

 organizirali bomo do dva informativna sestanka splošnih knjižnic območja, ki sta po 
svoji obliki svetovalne in posvetovalne narave, 

 izvajali bomo redakcijo, organizacijo in koordinacijo dela na portalu Kamra za 
potrebe regije, in zagotavljali redno komunikacijo s knjižnicami regije (program 
aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra je zajet v prilogi 1). 

2.1.1  strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 
Nadaljevali bomo izobraževanja strokovnih delavcev na območju ter izobraževanje za 
nove naloge v knjižnicah, predvsem na področju: 
 poznavanja tehnologije in poslovnih modelov za podporo vpeljevanju elektronskih 

knjig v splošne knjižnice, 
 vaje iz formalne obdelave gradiva in UDK za knjižničarje območja, 
 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, 

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

 za lokalne vnašalce na portal Kamra bomo organizirali skupinska in individualna 
izobraževanja, 

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

 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 nadaljevalna izobraževanja za uporabo najpogosteje 

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

programa Erasmus+, KA 1 in KA2. 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. 

 Izvajanje programa izmenjave knjižničarjev med osrednjimi knjižnicami območja in 

                                                 
4 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik). 
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osrednjo območno knjižnico - projekt Mobilnost kadrov v regiji (priloga 2) 
 Izobraževanja v okviru Programa izobraževanj koordinacije OOK pri NUK (priloga 3).
 Organizacija in izvedba 45. sezone Strokovnih sred, rednih izobraževanj mladinskih 

in šolskih knjižničarjev, ki se bo, poleg rednih tem (Priročnik, MEGA kviz ipd.), 
posvetila problematiki različnih skupin uporabnikov (družinam, šolarjem, mladim in 
mladim odraslim) ter v povezavi z njimi družinskemu, prostočasnemu, 
večgeneracijskemu, zahtevnejšemu branju, ob tem pa tudi knjižnemu gradivu 
oziroma izdajam, ki podpirajo različne oblike branja za različne skupine uporabnikov. 

 Pripravili bomo izobraževalni dogodek April v MKL 2017, na katerem bomo 
predstavili novosti in dobre prakse, ki smo jih v MKL uvedli v letih 2015 in 2016. 

2.1.2  promocija območnosti 
 Promocija modula za prispevke uporabnikov Album Slovenije na Kamri za 

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

zaposlenim v MKL, 
 predstavitve digitalnih vsebin na dLib-u in Kamri širši javnosti, 
 pripravili bomo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, ki bo potekal na 

regionalnem nivoju, najboljše bomo opremili s fotografijami in objavili na portalu 
KAMRA, 

 objavljanje seznama novega gradiva, pridobljenega v okviru izvajanja nalog OOK, na 
spletnih straneh MKL (http://www.mklj.si/gradivo/novosti), 

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

 uporaba v letu 2014 pripravljenih smernic za poenoteno strukturo spletnih strani 
knjižnic OSR, 

 omogočanje dostopa do vsebin informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti MKL v 
obliki povezave na spletnih straneh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja , 
ki bo hkrati služila kot izhodišče za usposabljanje njihovih uporabnikov in 
permanentno (samo)izobraževanje njihovih zaposlenih. 

2.1.3  sodelovanje z nacionalno knjižnico 
 redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK, 
 sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK - v 

okviru skupine bomo sodelovali z Oddelkom Slovenska nacionalna bibliografija pri 
NUK, za potrebe gradnje slovenske bibliografije bomo 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. 

 v okviru koordinacije domoznanske dejavnosti bomo s pomočjo anketnega 
vprašalnika izvedli dopolnitev podatkov o stanju domoznanskega gradiva v knjižnicah 
območja, 

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

 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 OOK, država) 
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK  
(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 
Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja 
projekte, ki jih preko sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes 
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razširja na uporabnike osrednjeslovenskega območja: 
 Model beleženja posredovanih informacij, 
 Aplikacija za izterjavo gradiva, 
 Knjižnica za družine, 
 Strategija pridobivanja sponzorjev, 
 Knjižnica in socialna omrežja, 
 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz, 
 Spremljanje prireditev in izobraževanj, 
 Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami, 
 Informacijska točka e-gradiv javnih oblasti, 
 Katalog znanja s področja IKT, 
 E-priročnik za pripravo strateškega načrta, 
 Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov, 
 Medijsko opismenjevanje mladostnikov, 
 Uvajanje videoiger v knjižnico, 
 Mesto bere, 
 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi, 
 Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice, 
 Poletavci in NajPoletavci. 

 
 Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2014 pričeti projekt 

vzpostavljanja Informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti smo v letu 2016 v 
okviru izvajanja nalog OOK pričeli s praktičnim izvajanjem predstavitev uporabnosti 
informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti, ki je bila postavljena na spletni strani 
osrednje območne knjižnice (http://www.mklj.si/infotocka-e-gradiv), v letu 2017 pa 
bomo vsem zainteresiranim splošnim knjižnicam območja nudili dostop do 
dopolnjenih in redno nagrajevanih vsebin . 

 Objava in predstavitev smernic za načrtovanje in vrednotenje uporabniške izkušnje v 
splošnih knjižnicah na primeru prireditvenih dejavnosti. 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 
(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 
 Projekt Dan zbiranja spominov prehaja v redno dejavnost knjižnic kot permanentna 

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

 Nadaljevali bomo projekt »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 2017 oblikovala digitalne zgodbe o razvoju posameznih ljubljanskih 
območij 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 (priloga 4).  

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

 Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom 
vsebin pri pripravi in izvedbi projektov v njihovih knjižnicah. V letu 2017 načrtujemo 
skupno temo domoznanskih zgodb iz knjižnic regije: Pustne šege. Na temo Albuma 
Slovenije bomo pripravili praktične predstavitve za različne ciljne skupine 
uporabnikov. 

 Posebno izpostavljamo nadaljnje sodelovanje na področju spodbujanja bralne kulture 
za ciljne skupine uporabnikov, za otroke s projektom Poletavci, ter skupni bralni 
projekt za mladostnike - NajPoletavci. 
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2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 
(projekte obrazložite v posebni prilogi) 
 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). 
 Sodelovanje pri projektu spletnega portala Dobreknjige.si s priporočilno kakovostno 

literaturo. 
 Nadaljevanje sodelovanja v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK 

NUK.  
 V sodelovanju s slovenskimi osrednjimi območnimi knjižnicami bomo skrbeli za 

urejanje skupnega spletnega portala učnih gradiv in vodičev za uporabo elektronskih 
podatkovnih zbirk, dostopnih v slovenskih splošnih knjižnicah. 

 Oblikovanje izhodišč za vzpostavitev skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic, 
kjer bi se na enem mestu združilo podatke, vsebine in informacije za različne ciljne 
skupine (strokovno javnost, splošno javnost, financerje, ipd.). Izhodišča za ta projekt 
bomo v letu 2017 usklajevale Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Ljubljana, 
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Osrednja knjižnica Celje (priloga 6), 
slednje tri bomo tako nadgradile tudi v letu 2016 začeti triletni projekt priprave navodil 
za vzpostavitev dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (priloga 7). 

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

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

na delu v okviru skupine za COBISS). 
2.2.4  skupni projekti mednarodnega sodelovanja 
 Sodelovanje z 12 partnerji v evropskem projektu »Libraries as Publishing Centers for 

local and small editions literature« (program Kreativna Evropa): Vantaa City Library 
(Finska, koordinator projekta), County library of North Trøndelag (Norveška), 
Gradska knjižnica Marka Marulića (Hrvaška), Cork City Libraries (Irska), Roskilde 
Bibliotekerne (Danska), Limbažu Galvenās bibliotēkas (Latvija), Ciudad Real city 
council (Španija), Gradska Narodna biblioteka »Žarko Zrenjanin« (Srbija), Bibliotheek 
Kris Lambert (Belgija), Kulturstiftung Sibirien (Nemčija), ”Christian Tell” Gorj County 
Library (Romunija), Municipal Library of Prague (Češka) in Mestna knjižnica, 
Ljubljana (Slovenija). 

 Nadaljujemo s pripravo koncepta bralnega projekta za mlade, ki ga bo MKL pripravila 
v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba, ki bo lahko služil kot dobra praksa za 
delo v knjižnicah območja. 

2.3     sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem 
območju OOK ali v vsej državi  
 Dostop na daljavo preko protokola EZProxy. 
 Aplikacija za beleženje informacij. 
 Aplikacija Izterjave – evidenca neizterjanih terjatev. 
 Infotočka e-gradiv javnih oblasti. 
 V sodelovanju s slovenskimi osrednjimi območnimi knjižnicami koordiniramo pripravo 

skupnega spletnega portala učnih gradiv in vodičev za uporabo elektronskih 
podatkovnih zbirk, dostopnih v slovenskih splošnih 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 razvoja opreme IKT po slovenskih 
knjižnicah - usmerjanje k novim tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k 
novim e-storitvam. 

 Priprava zbirnika statističnih podatkov o knjižnicah območja za leto 2016. 
2.5     razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 
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 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 stanja knjižničnih mrež knjižnic osrednjeslovenskega 
območja. V letu 2017 načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreže 
na dan 31. 12. 2016 (kontrola podatkov koordinatorji OOK in koordinatorji - analiza 
dostopnosti na posameznih območjih OOK).  

 Izpeljava pilotnega projekta študije uporabnikov s pomočjo orodja za prostorsko 
analizo PAM v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije in 
Centrom za razvoj knjižnic NUK. 

2.7     izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s 
širšega območja OOK 
 Izvajanje oblikovanega regijskega programa »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 2017 načrtujemo mentorstvo za do 8 študentov Oddelka za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL. 

 Nadaljevanje izvajanja programa izmenjave knjižničarskih delavcev med Mariborsko 
knjižnico in MKL, ter 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!) 

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

 Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2017/2018. 
 Nadaljevanje projekta Poletavci – poletni bralci: regionalni projekt, ki sega že preko 

meja Slovenije, spodbuja bralne navade med osnovnošolskimi otroki med poletnimi 
počitnicami, z nagradami in zaključno prireditvijo, kakor tudi njegovo nadgradnjo za 
mladostnike - NajPoletavci. 

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

partnerskimi organizacijami. 
 V okviru priprave smernic za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR je bil 

dan poudarek na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. 
 Predvidevamo pričetek sodelovanja s Knjižnico slepih in slabovidnih Minke 

Skaberne, ki je v letu 2016 pridobila koncesijo za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne. 

2.10    sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 
 Nadaljevanje izvajanja programa izmenjave knjižničnih delavcev med Mariborsko 

knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana. 
 Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalimi 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. 

                                                 
5 Bibliopedagoško delo pomeni načrtno delo za izobraževanje in motiviranje za uporabo knjižnice, njenega gradiva in 
informacijskih virov ter razvijanje branja in bralne kulture. Bibliopedagoške aktivnosti so tudi svetovanje in pomoč posamezniku 
za samostojno izbiro in uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih virov. 
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 Sodelovanje pri projektu spletnega portala Dobreknjige.si s priporočilno kakovostno 
literaturo. 

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

 Omogočanje brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika med vsemi 
splošnimi knjižnicami na območju celotne Slovenije. 

 Nadaljevanje projekta priprave navodil za izdelavo dinamičnih spletnih strani splošnih 
knjižnic (v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo 
knjižnico Celje). 

 V letu 2017 bomo pripravili izhodišča za vzpostavitev skupnega spletnega portala 
slovenskih splošnih knjižnic in posledično dostop do vseh informacij glede delovanja 
in ponudbe splošnih knjižnic na enem mestu (priloga 6). 

 Sodelovanje pri preostalih skupnih projektih vseh slovenskih OOK. 
2.11    koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 
 
2.12    usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah na 
območju OOK 
 Svetovali bomo knjižnicam območja pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in 

urejanju lokalnih informacijskih sistemov (oddelek za informatiko MKL). 
 Letno posodabljanje podatkov o opremi IKT (na podlagi tabel popisa za leto 2013, 

dogovor o spremljanju podatkov na ravni države). Stanje za predhodno leto bo 
podlagalo pri prijavah na pozive Ministrstva za kulturo in za druge morebitne dodatne 
vire financiranja. 

 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

Program je koordiniran z nacionalno knjižnico (15. člen Pravilnika). 
 

3.1  načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na 
območju OOK  
 Nadaljevali bomo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij 

iz obveznega izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni 
list RS 69/2006 in 86/2009) ter se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje 
morebitnih normativnih rešitev problematike ravnanja s knjižnično kulturno dediščino.

3.2   informiranje zavezancev za obvezni izvod  

 Dejavnost izvajamo v povezavi s Službo za pridobivanje knjižničnega gradiva v NUK 
v sklopu svoje redne dejavnosti. 

3.3    posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

 Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne 
knjižnice o morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z 
ustreznimi postopki in zakonskimi določili. 

3.4   seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, 
zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK 
 Načrtujemo predstavitve domoznanskega portala Kamra in naših zbirk, dostopnih na 

javnih portalih zainteresirani strokovni javnosti. 
 Projekt Dan zbiranja spominov prehaja v redno dejavnost knjižnic 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 Slovenije. 

 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 
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OOK 

 Sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK.  
 Uskladitev obdelave člankov na ravni Slovenije, splošnih knjižnic in NUK za potrebe 

Slovenske bibliografije. 
 Domoznanstvo v splošnih knjižnicah: popis stanja na dan 31. 12. 2016. 
3.6     izvajanje normativne kontrole  

 V letu 2017 nameravamo v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in 
specialne humanistične zbirke MKL še nadalje kreirati in popravljati domoznanske 
normativne zapise. 

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 2017 bomo nadaljevali z izvajanjem digitalizacije knjižničnega gradiva iz naših 

knjižnic (priloga 8). 
 

4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 

4.1      Ali zagotavljate stalno hrambo 
uradnih publikacij s svojega 
območja? 

DA           NE 
                 

4.2      Ali izvajate usmerjanje 
izločenega gradiva? 

DA           NE 
                 

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

DA           NE 
                

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

DA           NE 
                 

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

DA           NE 
                 

 
Načrtovane dejavnosti v zvezi z odpisovanjem oz. izgradnjo knjižnične zbirke, pomembne za 
širše območje OOK:  
• V knjižnicah regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki 

so usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Dogovorile smo se 
o internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije.  

• Glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva z 
osrednjeslovenskega območja  bomo tako izvajali v skladu z navodili, ki so bila sprejeta 
leta 2010 ter 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), revidiranima v letu 2013.  

• V splošnih knjižnicah 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 knjižnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih spodbujamo, da jih 
v koordinaciji z MKL posredujejo v NUK-ovo arhivsko zbirko obveznih izvodov, če jih tam 
še ni. 

 
Pripravila, naziv delovnega 
mesta: 

mag. Aleš Klemen, koordinator nalog območnosti 
in 
Mateja Lesar, območna koordinatorka 
domoznanske dejavnosti 
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  direktorica knjižnice 
 
 
 





  



118 
 

  



 

  

119 



120 
 



 

  

121 



122 
 

Osrednja območna knjižnica:  Mestna knjižnica Ljubljana 

 
Priloga 1: Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 
 
Prosimo naštejte naloge, ki jih izvajate v sklopu območnega uredništva po posameznih segmentih: 

Območno uredništvo 

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

- Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin. V letu 
2017 načrtujemo skupno temo domoznanskih zgodb knjižnic regije: Pustne šege. 

- Še naprej bomo knjižnicam regije nudili pomoč pri vnosu vsebin. 

- Uredništvo bo še naprej tesno sodelovalo s Slovansko knjižnico, ki je Center za domoznanstvo 
in specialne humanistične zbirke MKL. 

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

- 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. Predvidene vsebine knjižnic regije: 

o znameniti  ljubljanski  župani  (Matija Maležič,  Jaka  Avšič,  dr. Marijan  Dermastia,  dr. 
Marjan Tepina), 

o razvoj posameznih ljubljanskih območij s poudarkom na ljubljanskih soseskah,  
o predstavitev življenja in dela Vikija Grošlja, 
o družina čebelarjev Dobnikar, 
o ljudsko izročilo z Dušico Kunaver, 
o petstoletnica cerkve svete Marjete v Žlebeh in 
o kamniški tiskar Anton Slatnar. 

- Pripravili bomo natečaj za najboljšo zgodbo  iz  lokalnega okolja, ki bo potekal na regionalnem 
nivoju. Prijave na natečaj bodo skupaj z zgodbami zbirale osrednje knjižnice ter jih po preteku 
roka za oddajo posredovale v Mestno knjižnico Ljubljana, kjer bomo naredili  finalni  izbor  ter 
najboljše  nagradili.  Najboljše  zgodbe  bomo  opremili  s  fotografijami  in  objavili  na  portalu 
KAMRA.  

- Projekt  Dan  zbiranja  spominov  je  prešel  v  redno  dejavnost MKL  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. 

- Permanentno bomo ažurirali seznam potencialnih ustvarjalcev gradiv, primernih za  lokalno  in 
območno domoznansko zbirko, ter komunicirali z njimi. 

 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

- Za  knjižnice  osrednjeslovenskega  območja  bomo  pripravili  usposabljanja  za  samostojno 
vnašanje vsebin na Album Slovenije ter svetovali uporabnikom pri samostojnem vnašanju. 

- Ker  je  v  2017  predvideno  vseslovensko  srečanje  vnašalcev  Kamre,  bomo  usposabljanja  za 
lokalne vnašalce digitalnih zgodb organizirali po potrebi. 

Promocija 
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 Izvajali bomo načrt promocije vsebin objavljenih na portalu Kamra.  

 Zasnovali  bomo  Zgodbe  s  Kamre,  sklop  štirih  dogodkov,  pripravljenih  na  podlagi  naših 
digitalnih  zbirk.  K  sodelovanju  bomo  povabili  tudi  knjižnice  osrednjeslovenske  regije,  da 
predstavijo svoje digitalne zbirke. Knjižnicam bomo nudili vso potrebno podporo pri izvedbi. 

 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. 

 Pripravili bomo predstavitve na strokovnih sejmih, festivalih in okroglih mizah. 

 
Datum:   2. 11. 2016  Pripravil:  Mateja Lesar 
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Priloga 2 ‐ Program mentorstva v osrednji območni knjižnici  
 
Namen  
Program  mentorstva  v  osrednji  območni  knjižnici  (OOK)  seznanja  udeležence  z  nalogami  OOK, 
organizacijo  in  delovanjem  OOK  ter  s  storitvami,  servisi  in  dejavnostmi,  ki  jih  kot  vzorčne  ali 
nacionalno pomembne  razvija OOK. Program mentorstva v osrednji območni knjižnici  je namenjen 
vsem zaposlenim v knjižnicah osrednjeslovenske regije, ki se želijo informirati o nalogah območnosti.  
Mentorski program je zasnovan v trajanju največ treh delovnih dni in je individualno prilagojen glede 
na potrebe vsakega posameznega udeleženca. 
 
Nabor vsebin mentorskega programa6 
 
Naloge osrednje območne knjižnice 
• Predstavitev osrednje območne knjižnice (organiziranost, mreža, itd.)  
• Funkcija splošnih knjižnic v primerjavi z drugimi vrstami knjižnic  
• Naloge osrednje območne knjižnice  
• Predstavitev Osrednjeslovenske regije  
• Predstavitev splošnih knjižnic Osrednjeslovenske regije  
• Projekti v okviru nalog območnosti  
 
Organizacija MKL 
Služba za razvoj in območnost 
• Organizacija MKL in temeljni dokumenti 
• Razvojni oddelek  
• Knjižničarska zakonodaja – poudarek na Pravilniki o osrednjih območnih knjižnicah  
• Čitalnice in meritve 
• Knjižnična mreža 
• IKT in izposoja gradiva 
• Informacijski sistem MKL in kartica Urbana 
• Izterjava 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
• Spletna stran in družbena omrežja 
• Medknjižnična izposoja 
• Prireditvena dejavnost 
• Delo z otroki 
• Dostava gradiva na dom 
• Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo  
 
Izobraževanje uporabnikov in knjižničarjev 

 Center za vseživljenjsko učenje 
• Borza znanja  
• Borza dela  
• Središče za samostojno učenje  
• Učni center MKL   
 

                                                 
6  Začetek predstavitev je vsak dan ob 8h, večji vsebinski sklopi trajajo 1 – 2 uri, delovnik traja 8 ur in vključuje 
čas  za malico,  ki  naj  bo  okvirno med  10:00  in  10:30.  Osnovni  nabor  vsebin  se  lahko  nadgradi  glede  na 
specifične potrebe udeleženca, npr. s področja varovanja osebnih podatkov, zaposlovanja, varstvo pri delu, 
delo s prostovoljci, družbeno koristno delo in javna dela, ipd. 
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Služba za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva 
• Upravljanje s knjižnično zbirko 
 
Organizacija dela v izposoji (Knjižnica Otona Župančiča) 
 
Obisk območnih enot 
• Knjižnica Bežigrad 
• Knjižnica Šiška 
• Slovanska knjižnica 
 
Obisk krajevnih knjižnic 
• Knjižnica Šentvid,  
• Knjižnica Polje,  
• Knjižnica Jarše,  
• Knjižnica Zadvor  
• Potujoča knjižnica (obisk terena po dogovoru izven programa)  
 
 
KONTAKTNA OSEBA  
mag. Aleš Klemen, koordinator nalog območnosti 
ales.klemen@mklj.si   
01/6001 343 
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Priloga 3 ‐ Program izobraževanj koordinacije OOK pri NUK 
 
Predavanja  in  delavnice  bodo  namenjene  usposabljanju  udeležencev  za  strokovno  delo  v OOK  in 
knjižnicah na območju. Načrtujemo 4  samostojne vsebinske  sklope usposabljanj ali  izvedbe v  sklopu 
sestankov delovnih skupin: 

 za pripravo in uporabo spletnih vodičev za spodbujanje uporabe podatkovnih zbirk (Rastem z e 
viri) 

 za predstavitev in prenos dobrih praks in izmenjavo gradiv. 
 
Vsebinski sklopi usposabljanj (ni upoštevan čas trajanja, zato bodo področja združena v istem dnevu ali 
pa bodo del sestanka):  

1. Usposabljanje in predstavitev novosti ter prenos dobrih praks (tudi med posameznimi OOK na 
različnih področjih knjižničn dejavnosti) 

2. Rastem z e‐viri  ‐ spletni vodiči  
3. Predstavitev nacionalne Strategije lokalne samouprave 
4. Predstavitev nacionalne Strategije razvoja bralne pismenosti (delovna skupina za pripravo pri 

MIZŠ) 
5. Predstavitev  rezultatov raziskave PIAAC  ‐ mednarodna  raziskava o kompetencah odraslih v 

letu 2017 za splošne knjižnice (ACS dr. Petra Javrh, Estera Možina) 
6. Pravilnik o pogojih za  izvajanje knjižnične dejavnosti kot  javne službe  ‐ analiza – Eva Kodrič 

Dačić 
7. Analiza finančne vzdržnosti izvajanja knjižnične dejavnosti v lokalnih skupnostih – (Inštitut za 

ekonomska raziskovanja ‐ IER) 
8. Varna raba interneta – Arnes 
9. Delo z migranti – Mirjam Milharčič Hladnik in dobri primeri prakse 
10. Skupni posvet hrvaških in slovenskih splošnih knjižnic na Hrvaškem 

 
Predvideni stroški na posamezno OOK 

 
Dejavnost bo izvedena v skladu z razpoložljivimi finančnimi in kadrovskimi viri. 
 
   

Predvideni stroški programa  Stroški na OOK 

Stroški usposabljanj OOK (80 EUR na OOK ‐ ne glede na število udeležencev)  80 €



127 
 

Priloga 4 ‐ Nadaljevanje projekta: »Moja ulica« 

 
Projekt Moja ulica, ki smo ga zasnovali v  letu 2010, bo  tekel  tudi v  letu 2017. V njegovem okviru s 
knjižnicami  osrednjeslovenske  regije  objavljamo  vsebine,  s  katerimi  predstavljamo  ulično  podobo 
mest  in krajev osrednjeslovenskega območja. Projekt  smo v preteklih  letih  razširili z  raziskovanjem 
življenjskih zgodb znamenitih lokalnih oseb ter zgodovino zanimivih lokalnih točk.  
 
V Mestni  knjižnici  Ljubljana  bomo  digitalizirali  razstave,  ki  so  del  domoznanske  dejavnosti  v MKL. 
Poleg  tega načrtujemo  sklop digitalnih  zbirk na  temo  razvoja  Ljubljane, nadaljujemo pa  tudi  sklop 
digitalnih zbirk o znamenitih  ljubljanskih županih. Prav  tako bomo redno dopolnjevali že objavljene 
digitalne zbirke.  
 
Predvidene vsebine knjižnic regije: 

1. predstavitev življenja in dela Vikija Grošlja, 
2. družina čebelarjev Dobnikar, 
3. ljudsko izročilo z Dušico Kunaver, 
4. petstoletnica cerkve svete Marjete v Žlebeh in 
5. kamniški tiskar Anton Slatnar. 

 
Pričakovani učinki: 
Takšne zgodbe bodo nadaljevanje cikla  izobraževanja  lokalne skupnosti  in osrednjeslovenske  regije 
ter  slovenske  javnosti.  Knjižnice  bomo  z  digitalnimi  zbirkami  ohranjale  kulturno  dediščino  krajev, 
ljudi, običajev ter domoznansko dejavnost kot eno izmed pomembnejših dejavnosti v knjižnici.  
 
Časovna izvedba projekta: 
januar – december 2017 
 
Partnerji: 
Splošne knjižnice osrednjeslovenske regije  
Zunanji partnerji                                                                                        
 
Predvideni uporabniki:  
obiskovalci knjižnic, občani mest, krajev, učenci in dijaki ljubljanskih šol in šol iz osrednje Slovenije. 
 
Oblike predstavitve projekta javnosti: 
digitalne zbirke na Kamri, predstavitve v knjižnicah 
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Priloga 5 ‐ Načrt promocije vsebin Mestne knjižnice Ljubljana objavljenih na portalu Kamra 

Za promocijo portala Kamra kot celote je kot upraviteljica portala odgovorna Osrednja knjižnica Celje. 
Vsaka  regija pa k promociji  lastnih vsebin na portalu v večji ali manjši meri pripomore  tudi  sama  ‐ 
tako  knjižnica,  kjer  se  nahaja  regijsko  uredništvo,  kot  tudi  posamezne  organizacije,  ki  na  Kamro 
vnašajo svoje vsebine. V Mestni knjižnici Ljubljana želimo promovirati predvsem vsebine, ki  jih sami 
prispevamo na portal, ter Album Ljubljane. 
Portal bomo promovirali kot vir za vseživljenjsko učenje, šolarjem pa kot pomemben dodaten vir v 
učnem procesu, nepogrešljiv pri izdelavi domačih in seminarskih nalog. Učitelje in šolske knjižničarje 
bomo seznanjali s portalom Kamra in njegovo uporabnostjo kot dodatnega vira v učnem procesu, da 
ga  bodo  predlagali  svojem  varovancem  v  uporabo.  Za  osnovne  in  srednje  šole  bomo  izvajali 
predstavitve portala Kamra  in Albuma  Ljubljane  ter  tematske delavnice  vnašanja  vsebin na Album 
Ljubljane  (termini  in  kraj  izvajanja  po  dogovoru).  Iskali  bomo  nove  načine,  da  bi  šole  pritegnili  k 
sodelovanju.  Šolarjem  bomo  portal  Kamra  ter  Album  Ljubljane  poskušali  približati  tudi  v  okviru 
projekta  Rastem  s  knjigo  ob  obiskih  šolarjev  v  lokalnih  enotah  knjižnice,  učiteljem  in  šolskim 
knjižničarjem pa periodično na Strokovnih sredah. 
Ostalim  ciljnim  skupinam  bomo  predstavitve  portala  Kamra  in  Albuma  Ljubljane  ter  delavnice 
vnašanja  vsebin  na  Album  Ljubljane  ponudili  v  prostorih  Mestne  knjižnice  Ljubljana  v  vnaprej 
določenih terminih. Za morebitne zaključene skupine bo prijava možna tudi na termin po dogovoru. 
Redno bomo objavljali teaser‐je v obliki notice z nekaj fotografijami na displejih LPP, novosti pa bomo 
objavljali  tudi  na  spletni  strani  MOL  ter  v  glasilu  Ljubljana.  Za  objavo  tovrstnih  notic  se  bomo 
poskušali dogovoriti tudi z revijami PIL, National Geographic Junior, History Illustrated ter Nepozabna 
zgodovina. Izbrano zbirko (ali več zbirk) bomo v obliki članka poskušali objaviti v tiskanih medijih (npr. 
v Delovi prilogi Panorama, v Dnevniku, Naši ženi, Jani, prilogi Financ Ljubljančanki). 
Redno bomo objavljali novosti v  zvezi  z našimi vsebinami na portalu Kamra  ter promovirali Album 
Ljubljane na profilih MKL na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest). V ta namen 
bomo pripravili letni načrt objav. 
Zasnovali bomo  t.i. Zgodbe  s Kamre, sklop  štirih dogodkov pripravljenih na podlagi naših digitalnih 
zbirk. K sodelovanju bomo povabili  tudi knjižnice osrednjeslovenske  regije  in  jim  tako dali možnost 
predstavitve svojih digitalnih zbirk.  
Pripravili bomo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, ki bo potekal na regionalnem nivoju. 
Prijave na natečaj bodo skupaj z zgodbami zbirale osrednje knjižnice ter jih po preteku roka za oddajo 
posredovale nam v Mestno knjižnico Ljubljana, kjer bomo naredili finalni izbor ter najboljše nagradili. 
Najboljše zgodbe bomo opremili s fotografijami in objavili na portalu KAMRA. 
Pripravili bomo natančen terminski načrt promocije. 
 
Kazalniki uspešnosti promocije: 
1.  Št. obiskov portala Kamra 
2.  Št. obiskov promoviranih digitalnih zbirk 
3.  Št. novih fotografij na Albumu Ljubljane 
4.  Št. udeležencev na predstavitvah in delavnicah 
 
Časovna izvedba projekta: 
januar – december 2017 
 
Partnerji: 
Splošne knjižnice osrednjeslovenske regije  
Zunanji partnerji                                                                                        
 
Ciljne skupine:  
občani mest, krajev Osrednjeslovenskega območja, učenci  in dijaki  ljubljanskih šol  in šol  iz osrednje 
Slovenije.   
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Priloga 6 ‐ Projekt skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic 
 
V okviru delavnic, ki so bile izvedene v letih 2013 in 2014 na temo »Strategija OOK 2014 – 2020« so 
bila  izoblikovana strateška področja, ki smo  jih udeleženci delavnic prepoznali kot ključna za razvoj 
splošnega knjižničarstva.   
V  okviru  strateškega  področja  »Sodelovanje  +++«  se  je  izoblikoval  cilj  2,  ki  predvideva  predvsem 
okrepitev komunikacij med splošnimi knjižnicami, najprej med OOK‐ji, nato še med OOK‐ji  in OK‐ji. 
Kot aktivnost za dosego tega cilja je predvidena skupna, javnosti zaprta knjižnična platforma.  Cilj 4 v 
okviru  tega  strateškega  področja  predvideva  obveznost  deljenja  vseh  primerov  dobrih  praks, 
uspešnih projektov in znanj, pridobljenih s sredstvi Ministrstva za kulturo.  
V okviru strateškega področja »Knjižnice v e‐okolju« se je pojavilo vprašanje smiselnosti vzpostavitve 
skupnega portala,  ki bi  z  enega mesta omogočal boljšo preglednost  in dostopnost do  e‐storitev  v 
slovenskih splošnih knjižnicah, portal pa bi moral biti dosegljiv tudi za mobilne naprave. 
 
V smislu Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013‐2020 (ZSK) bi skupno spletno stran lahko 
umestili  v  okvir  Strateškega  področja  1  (Organizacija,  delovanje  in mreža  SIK),  strateškega  cilja  2 
(Stabilna,  učinkovita  in  racionalna  organizacija  mreže  SIK),  ukrepov  2b  (vpeljava  novih  skupnih 
strokovnih in razvojnih rešitev)  in 2c (povezovanje knjižnic, racionalizacija delovanja). 
Na  osnovi  komunikacij  v  okviru  tima OOK,  predvsem  po  obisku  v  Zagrebu,  sklepamo,  da  obstaja 
potreba po skupnem portalu splošnih knjižnic, ki bi bil skupna vstopna točka do aktualnih vsebin.  
 
Če predpostavimo, da skupni portal splošnih knjižnic je potreben, se postavi vprašanje kakšen naj bo:  

 Katere vsebine naj vsebuje? 

 Kako naj bodo vsebine organizirane? 

 Komu (katerim javnostim) naj bo portal namenjen?  

 Kdo bo skrbel za vsebine?  

 Kakšne so možnosti za financiranje portala? 

 Je smiselno kreirati nov portal ali preoblikovati morda katerega od obstoječih? 

 Kakšna naj bo tehnična izvedba portala (sem spada tudi sistem za poizvedovanje)?  

 Kateri je najprimernejši izvajalec (verjetno zunanji profesionalni) za tehnično izvedbo?  
 
Preliminarno  je  članica  pripravljalne  skupine  pregledala  že  nekaj  različnih  knjižničnih  portalov  po 
svetu. Po vsebini  in pristopu  se  razlikujejo predvsem glede na  to, kdo  jih ustvarja. Veliko portalov 
izdajajo  društva  knjižničarjev,  različna  združenja,  konzorciji  (ki  so  oblikovani  kot  podjetja),  pa  tudi 
razne  državne  službe  (ministrstva  ali  nacionalne  knjižnice).  Posebno  izpostavlja  finski 
portal  http://www.libraries.fi/. Zdi se  ji raznolik, prijazno strukturiran, obrnjen k uporabniku, hkrati 
pa profesionalen.  
  
V  okviru  našega  skupnega  projekta  bomo  morali  odgovoriti  najprej  na  osnovna  vprašanja  in  si 
podrobne naloge razdeliti šele v drugi fazi.  
Razmisliti bo potrebno: 

 Katere vsebine naj portal vsebuje in kako naj bodo strukturirane (uporabniški vidiki…) 

 Kakšna  naj  bo  tehnična  osnova  in  možnosti  vzpostavitve  delovanja  (izgradnja  portala  iz 
začetne točke ali nadgradnja že obstoječe spletne strani, denimo Združenja splošnih knjižnic) 

 Kakšne  so možnosti  (tudi  dolgoročnega)  financiranja  projekta  in  v  kolikšni meri  bi  ga  bilo 
možno vzdrževati in nadgrajevati v okviru koordinacije območnosti. 

 
Primarno bi vključeval dostop do vseh  informacij glede delovanja  in ponudbe splošnih knjižnic ki so 
pretežno  e‐narave  na  enem mestu.  Ideja  o  skupnem  portalu  z  informacijami  za  različne  javnosti 
(uporabnike, knjižničarje, ustanovitelje  in  financerje) bi bila v Sloveniji zelo koristna, saj bi kdorkoli 
lahko dostopal do podatkov, ki se trenutno nahajajo na različnih mestih, npr.: 
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 podatki o mreži splošnih knjižnic (CeZaR, COLIB, ZSK), 

 ključni  statistični podatki  in  kazalci delovanja  splošnih  knjižnic  (za potrebe primerljivosti  in 
vizualne predstavitve ustanoviteljem, financerjem in Ministrstvu za kulturo), 

 informacije  in  novosti  na  področju  povezovanja  knjižnic  (ZSK,  ZBDS  in  pristojne  sekcije, 
predstavitev OOK in izvajanje posebnih nalog), 

 adresar  odgovornih  oseb  v  splošnih  knjižnicah  (iskalni,  podobno  kot  pri  primerljivih  tujih 
portalih), 

 predstavitev projektov, lahko tudi po tematikah, 

 predstavitev skupnih portalov (Kamra, dobreknjige.si, ZnaniSlovenci.si, dLib.si…), 

 predstavitev posebnosti knjižnic (npr. domoznanske zbirke…), 

 novice in informacije o zanimivih razpisih, projektih, konferencah, izobraževanjih, 

 skupna  vstopna  točko  za  oddaljen  dostop  do  vseh  e‐podatkovnih  zbirk  (možnost  uporabe 
skupnega metaiskalnika po e‐podatkovnih zbirkah), 

 podstran  z  e‐učnimi  gradivi  (za  informacijsko  pismenost,  uporabo  e‐pod.  zbirk,  e‐uprave, 
varno uporabo interneta, spoštovanje avtorskih pravic, varovanje osebnih podatkov, ipd.), 

 podstran za projekt poenotenih spletnih predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic 
(projekt OOK 2016‐2018, nosilci: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Mestna knjižnica 
Ljubljana, Osrednja knjižnica Celje), 

 podstran za poročanje Ministrstvu za kulturo o prizadevanjih knjižnic  
o na področju bralne kulture in informacijske pismenosti na nacionalni ravni za potrebe 

trenutno aktualnega Nacionalnega programa za kulturo in vseh nadaljnjih programov 
(Potrebno  bi  bilo  evidentirati  prav  vse  projekte,  programe  in  dejavnosti  bralne  in 
informacijske  pismenosti),  ki  jih  knjižnice  izvajajo  v  svojih  okoljih;  določiti  začetno 
leto izvajanja in podatek o tem, ali gre za enoletni ali večletni (stalni) projekt; določiti 
doseg projekta:  lokalno, regionalno, nacionalno; določiti ciljne skupine uporabnikov 
(otroci,  mladina,  odrasli,  družine,  medgeneracijski,  uporabniki  s  posebnimi 
potrebami, etnične skupine in narodne skupnosti: Romi, Madžari, Italijani); financerji: 
občine, MK, MIZŠ, JAK, medresorski projekti, ipd.  

o na področju dela za uporabnike s posebnimi potrebami. 
 
V prvi  fazi  (leto 2017) nameravamo  izsledkom naših predhodnih projektov, dodati ustrezne analize 
(npr.  analizo  razpoložljivih  kadrov),  za  katere bi ugotovili, da nam manjkajo. Nato bomo preverili, 
katere  vsebine bi  že  zdaj  lahko  združili  (npr.  z  linkanjem) oz.  se dogovorili  za postopen  razvoj po 
korakih.  
Pripravili bomo konkretno analizo stanja, izhodišča in idejno zasnovo, po možnosti izbrali izvajalca in 
domislili financiranje, v drugem letu pa bi vzpostavili delovanje portala.   
 
Razvoj in nadgradnja portala v sodelovanju z univerzo 
Pri  skupnem  portalu  splošnih  knjižnic  se  zdi  ključen  tudi  razvoj  sistema  za  poizvedovanje,  ki  bi 
primerno agregiral vse za portal relevantne vsebine, ki so že sedaj objavljene na različnih spletiščih.  V 
tej fazi bi bilo dobro v projekt vključiti univerzo – člani delovne skupine bi pripravili vsebinski načrt 
strani, študentom bibliotekarstva bi (npr. v okviru priprave mag. del) zaupali načrtovanje sistema za 
poizvedovanje  (metapodatki,  iskalnik,  interoperabilnost...),  izbrana  računalniška  fakulteta  pa  bi 
prevzela programsko izvedbo. 
 
Priprava projekta: 

 Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 

 Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje 

 Anka Rogina, Mariborska knjižnica 

 Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana 
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Priloga 7 ‐ Predloge dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic 
 
Vse  slovenske  splošne  knjižnice  se  svojim  uporabnikom  predstavljajo  preko  svetovnega  spleta, 
večinoma  le  preko  spletnih  strani.  Na  njih  uporabnikom  in  zainteresirani  javnosti  posredujejo 
informacije o svojem delovanju, kakor  tudi pogojih za uporabo svojih servisov  in storitev. Sodobne 
inovativne spletne tehnologije ponujajo knjižnicam tudi nove priložnosti upravljanja  in organiziranja 
svojih vsebin  in dejavnosti. V knjižnični ponudbi zavzema vse pomembnejše mesto neknjižno, zlasti 
elektronsko  gradivo,  dostopno  na  daljavo.    Dobra  spletna  organizacija  in  predstavitev  tovrstnega 
gradiva  je ključnega pomena za obseg/uspešnost njene uporabe. V virtualno okolje se seli  tudi del 
izobraževalnih in drugih storitev za uporabnike, slednji tudi sicer pričakujejo vse večjo interaktivnost s 
ponujenimi spletnimi vsebinami.  
 
Večina spletnih strani slovenskih splošnih knjižnic je portalske narave in posledično precej preprosta 
za upravljanje ter dopolnjevanje z dinamičnimi vsebinami. Dobršen del se pri gradnji spletnih strani 
poslužuje  sistemov  za  upravljanje  vsebin  (CMS),  zaradi  cenovne  ugodnosti  je  med  njimi 
najpopularnejša programska rešitev Joomla!. Joomla! je odprtokodni sistem za upravljanje vsebin  in 
zelo močno ogrodje  za  izdelavo  spletne  strani  ter eden  izmed najzmogljivejših  in najpopularnejših 
sistemov za upravljanje s spletnimi vsebinami v svetovnem merilu. Napisana  je bila v programskem 
jeziku  PHPju  za  shranjevanje  podatkov,  ki  jih  uporabljajo  podatkovne  baze  MySQL.  Joomlino 
uporabnost  lahko  povečamo  z  raznimi  razširitvami  kot  so  komponente, moduli,  vtičniki,  predloge 
(angl.  templates),  jezikovne  datoteke.  Vse  razširitve  najdemo  na  Joomla!  Extensions  Directory, 
nekatere so plačljive, večinoma pa so brezplačne, saj so objavljene pod licenco GNU/GPL, ki dovoljuje 
prosto  razmnoževanje,  urejanje  kode  in  izboljševanje  programa,  pod  pogojem,  da  ta  ostane 
odprtokoden. 
 
Za  triletno obdobje 2016‐2018  tri osrednje območne knjižnice – Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 
Koper,  Mestna  knjižnica  Ljubljana  in  Osrednja  knjižnica  Celje  –  načrtujemo  skupno  pripravo 
vsebinskih, tehničnih in aplikativnih rešitev za pripravo enotnih predlog (angl. templates) – temeljnih 
gradnikov  spletnih  strani  splošnih  knjižnic,  ustvarjenih  z  orodjem  Joomla.  Predloge  skrbijo  za  stil, 
izgled in vizualni izgled spletnih strani, ter jim dajejo strukturo.  
 
Oblikovane  enotne  spletne  predloge  bodo  brezplačno  na  razpolago  vsem  splošnim  knjižnicam. 
Prednosti tako načrtovanih enotnih spletnih predlog se zlasti  kažejo v: 

 razbremenitvi knjižnic, zlasti manjših, ki same nimajo dovolj strokovnega kadra  in  finančnih 
sredstev da bi jih pripravile, vzdrževale in sprotno razvijale.  

 Zagotavljale  bi  osnovno  poenotenost  nabora  vsebin,  ki  jih  slovenske  splošne  knjižnice 
objavljamo  na  svojih  spletnih  straneh  in  tako  olajšale  primerljivost  podatkov  med 
posameznimi knjižnicami, kakor tudi izboljšale uporabniško izkušnjo,  

 pripomogle bi k enakomernejšemu razvoju vseh splošnih knjižnic, zlasti v virtualnem okolju. 
 
Knjižnice, ki bi se  teh predpripravljenih predlog spletnih strani poslužile bi same poskrbele  le še za 
grafični del spletne strani (v skladu z njihovo celostno grafično podobo), pri slednjem bi jim lahko bile 
v pomoč v zadnji fazi projekta tudi OOK. 
 
ČASOVNICA PROJEKTA 
2016 

1. Pregled stanja spletnih strani slovenskih splošnih knjižnic, 
2. Pregled tujih dobrih praks (zlasti Danske), 
3. Priprava nabora vsebin na treh nivojih: 

 temeljne  vsebine,  vezane  na  poslanstvo  in  delo  splošnih  knjižnic  in  Zakon  o  dostopu  do 
informacij javnega značaja, 
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 vsebine vezane na podajanje naprednejših informacij in uporabo multimedijskih vsebin, 

 portalske vsebine z dostopom do podatkov in informacij, ki so prilagojene za različne ciljne in 
posebne  skupine  uporabnike,  z  osnovami  za  nadaljnje  nadgradnje  strani  z  zahtevnejšimi 
spletnimi dodatki, gradniki in aplikacijami. 

 
2017 

4. Izvedba  vseh  treh  nivojev  nabora  vsebin  v  obliki  predlog  (templatov)  za  spletne  strani, 
zgrajene z odprtokodno rešitvijo Joomla. 

 
2018 

5. Nadgradnja ponudbe predlog z zahtevnejšimi rešitvami, tudi plačljivimi. 
6. Pomoč OOK  knjižnicam  na  območju  pri  izvedbi  ustreznih  grafičnih  rešitev  spletnih  strani, 

postavljenih v Joomli. 
 
2019 ‐ ... 

7. Kontinuirano posodabljanje spletnih predlog, v skladu z novimi, nenehno spreminjajočimi se 
potrebami uporabnikov, zahtevami širšega okolja in dosegljivostjo novih tehnoloških rešitev. 

 
Predloge bodo oblikovane ob  sočasnem upoštevanju  tako namena, poslanstev  splošnih  knjižnic  in 
zakonskih  predpisov,  kot  tudi  standardov,  smernic  in  priporočil  za  oblikovanje  spletnih  strani, 
najnovejših  tehnoloških možnosti  in potreb/značilnosti  tipičnih  ciljnih  skupin uporabnikov  splošnih 
knjižnic.  Poleg  sprotnih  evalvacij  razvojnih  rešitev  bo  po  dokončnem  oblikovanju  izvedeno  še 
celovitejše vrednotenje uporabnosti spletnih predlog s kombinacijo ekspertne in uporabniške študije. 
  
TEHNOLOŠKA PODPORA 
 
Tehnološko podporo delovanju dinamičnih spletnih strani bodo nudile storitve javnega zavoda Arnes, 
ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture. 
Predvidena  je  uporaba  sledečih  storitev,  ki  so  glede  na  poslanstvo  Arnesa  za  slovenske  splošne 
knjižnice brezplačne: 

 Dinamično gostovanje  (PHP/MySQL) upravičenim organizacijam omogoča pridobitev  lastnega 
virtualnega  strežnika  (tudi v povezavi  s  storitvijo Strežnik po meri)  in  tako na Arnesu gostijo 
njihove  dinamične  spletne  strani  (PHP/MySQL)  in  aplikacije  (CMS  ‐  sistem  za  upravljanje 
spletnih strani, Moodle …). V okviru ponudbe  zagotavljajo hitre, zanesljive in varne strežnike, 
dovolj diskovnega prostora, neomejen prenos podatkov, brezplačno  registracijo  .si domen  in 
nadzor strežnikov. 
Poudarek  bo  seveda  na možnosti  nameščanja  CMS  Joomla  z  uporabo  spletnega  vmesnika 
Ajenti. 
Za naprednejše uporabnike (večje knjižnice) s kadrom, ki že obvlada aplikacije, vendar ti nimajo 
časa  za  vzdrževanje  sistema, ponujajo  tudi paket Asistenca. Ponudba  vključuje  zagotavljanje 
gostovanja spletnih aplikacij, kot so sistemi za upravljanje z vsebinami, spletne učilnice, forumi, 
skratka  vse  tipične  spletne  aplikacije,  ki  temeljijo  na  tehnologiji  PHP/MySQL.  Paket  je 
namenjen uporabnikom  z  večjimi  zahtevami  in določenim  tehničnim predznanjem,  saj bodo 
spletne  aplikacije  popolnoma  v  upravljanju  knjižnic,  Arnes  pa  bo  le  vzdrževal  strežnik. 
Aplikacije  se  lahko  namešča  tudi  s  pomočjo  SCP‐,  SSH‐  ali  FTP‐odjemalca,  podatkovne  baze 
ureja  s  spletnim  vmesnikom  phpMyAdmin,  na  voljo  je  tudi  spletni  urejevalnik  datotek 
eXtplorer.  Arnes  skrbi  za  vzdrževanje  in  posodabljanje  operacijskega  sistema  in  strojne 
opreme, knjižnica pa za svoje aplikacije (CMS, LMS). 

 FTP  strežnik  s katero  lahko Arnesovi uporabniki naših  storitev  shranjujejo datoteke na naših 
strežnikih. Poleg tega nudimo tudi javni FTP‐servis, na katerem zrcalimo tudi bolj znane javno 
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dostopne  FTP‐strežnike. Med  seznami  zrcaljenih  strežnikov  v  ponudbi  je  potrebno  posebej 
izpostaviti OpenOffice, MySQL, Squid proxy cache in SSH – Secure Shell. 

 Arnes Analitika  je  spletno  orodje,  ki  omogoča  vpogled  v  podatke  o  obiskovalcih    spletnega 
mesta.   Z njim ugotovljamo, katere vsebine so najbolj obiskane, od kod prihajajo obiskovalci, 
kje se  izgubijo …  in temu primerno se  lahko ustrezno optimizira   spletne vsebine. Pri uporabi 
Arnes Analitike podatkov analize ne prihaja do deljenja podatkov    s  tretjimi osebami  (kot  to 
počne Google Analytics), kar pomeni, da se ohranja  popoln nadzor nad podatki, posledično pa 
je  tudi  pridobivanje  privoljenja  za  piškotke  s  strani  obiskovalcev  vaše  spletne  strani 
enostavnejše in v skladu z evropskimi direktivami.  

 Registracija  .si  domene  za  organizacije,  ki  uporabljajo  storitve  Arnesa  –  organizacije,  ki  so 
upravičene do storitev omrežja ARNES (v skladu s kriteriji, ki jih je sprejela vlada RS), lahko ob 
uporabi drugih Arnesovih storitev neposredno pri Arnesu brezplačno registrirajo oz. podaljšajo 
domene .si. Organizacije, ki registrirajo domeno preko Arnesa, morajo registracijo podaljševati 
enkrat  letno.  Registracija  .si  domene  je možna  le  v  kolikor  že  uporabljate/boste  uporabljali 
katero od storitev Arnesa (dostop, gostovanje ...). 
Z domenami povezano  je  tudi njihovo upravljanje. Arnes  za  svoje  stranke vpisuje domenske 
strežnike  v DNS, prav  tako pa  tudi preusmeri domeno na gostovano  statično  (www2) ali na 
dinamično (gvs) spletno stran. Na Arnesu je možno gostovanje primarnega in/ali sekundarnega 
domenskega strežnika za vašo domeno in za reverzne preslikave. 
 

Na ponudbo se navezujejo tudi sledeče brezplačne storitve, ki lahko še razširijo prisotnost slovenskih 
splošnih knjižnic v virtualnem okolju:  

 Strežnik po meri je zelo praktična in sodobna rešitev, ki omogoča najem virtualnega strežnika, 
ki  si ga  lahko uporabnik po  lastnih potrebah prilagaja. S  tem  je problem vzdrževanja  strojne 
opreme  v  ustanovi  odpravljen,  poskrbljeno  pa  je  tudi  za  redundanco.  Zelo  praktično  za 
knjižnice,  ki  nimajo  previsokih  zahtev.  Osnovna  konfiguracija  strežnika  pa  se  lahko  po 
argumentiranem dogovoru tudi do neke mere poveča. 

 Arnes  shramba  je  gostovanje  v  oblaku,  zelo  primerno  za  arhiviranje  podatkov  ali  zgolj 
povečanje  dostopnosti.  Namenjena  je  hrambi  varnostnih  kopij  na  sekundarni  lokaciji,  kar 
pomeni, da lahko knjižnice podatkovni strežnik povežejo z oddaljenim diskom in nanj odlagate 
drugo varnostno kopijo svojega sistema. Za hrambo varnostnih kopij navadno dodeljujejo do 1 
TB prostora, vendar se je možno dogovoriti tudi za povečanje kvote. 

 Spletne  konference  VOX  omogočajo  zelo  enostavno  in  uporabniku  prijazno  medsebojno 
videokonferenčno komunikacijo z več uporabniki hkrati, vključevanje dodatnih multimedijskih 
vsebin, interaktivnih predstavitev in orodij za sodelovanje na daljavo. Sklenili smo, da bomo do 
naslednjega  sestanka  skušali  realizirati  delovanje  aplikacije,  z  namenom,  da  bomo  v 
prihodnosti  lahko  imeli  tudi  kot  skupina  administratorjev  lahko  občasno  skupne  spletne 
konference. Spletne konference pa  lahko uporabljamo tudi za tekoče prenašanje dogodkov v 
knjižnici. Posnetki se hranijo na Arnesovih strežnikih in so lahko javno dostopni. Lahko jih tudi 
pripnemo  na  svojo  spletno  stran  ali  kasneje  prenesemo  na  nek  javni  strežnik  za  video 
predstavitve. 
Pogoj za uporabo VOX je uporabniško ime v Arnes AAI federaciji, ki se ga pridobi s prošnjo na 
Arnesovo e‐pošto .  

 Moodle – Arnes omogoča  tudi centralno postavitev spletnih učilnic Moodle, ki se vedno bolj 
uveljavljajo  kot  sodoben  način  izobraževanja  uporabnikov,  hkrati  pa  lahko  služijo  tudi  kot 
podpora za morebitne knjižnične MOOC, t.i. množične odprte spletne tečaje. 
 

Priprava projekta: 

 Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 

 Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana 

 Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje   
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Priloga 8: Projekt digitalizacije raritet Slovanske knjižnice 
 
Publikacije v slovenskem jeziku do 1800 (dragocenosti nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega  pomena) 
 
KASTELEC, Matija, 1620‐1688 
        Bratovske buqvice s. roshenkranza : v' kúp sloshena visha, tá psalter, ali roshenkranz s' tèmi petnaistimi 
skriunostmi moliti: tudi kakú se more enimu bolniku k' isvelizkanîu [!] pomagati : molitve prèd spuvidjo, inu s. 
obhajlam, fol. 149. [et] 211 / vkupai sloshenu skusi Matthia Castelza .... ‐ Stiskanu u' Lublani : skusi Joann. Bapt. 
Mayerja ..., 1682. ‐ [6], 459 [i. e. 461], [5] str. : ilustr., bakrorezi, note ; 8° (14 cm) 
1. del, Bratovske buqvice s. roshenkranza, do str. 178, je natančen ponatis 1. izd. iz 1678 z novo naslovno stranjo 
in brez  frontispisa  z bakrorezom.  ‐ Podatek na nasl.  str. 1.  izd.: Tu  je preloshenu  s' nemshkiga,  lashkiga,  inu 
latinskiga na crainsko bessédo.  ‐ Boh.  ‐ Str. 177‐178 dvakrat štete.  ‐ Vsebuje tudi: Modus pronunciandi aliqua 
nomina  in  idiomate Carniolico: str. 177‐178  ; Modus  juvandi agonizantes: str. 177  [i. e. 179]‐459  [i. e. 461].  ‐ 
Izvodu manjkajo str. 451 [i. e. 453] do konca; nadomeščene so s kseroksnimi kopijami: NUK: 153126.  ‐  Izvodu 
manjka naslovna stran: SLK: KRAB20 
1682; Slovanska 6K RA B 20 (najstarejša publikacija SLK v slovenščini, ena prvih natisnjenih slovenskih knjig po 
protestantih,  prva  namenjena  laikom:  vsebuje  ilustracije  in    raznovrstna  besedila:  molitve  premišljevanja, 
pesmi,  notne  zapise;  pomembna  za  analizo  razvoja  slovenskega  jezika, muzikologijo  in  druge    zgodovinske  
vidike) 
COBISS.SI‐ID 54321920 

 
TOBIOVE bukve tu  je Suetiga pisma stariga testamenta historia suetih navukov polna od tiga stariga Tobia, 
inu niegoviga synu na crainski  jesik suestu preloshena  ... sdei pervizh udruk dana, s'kratkim podvuzheniam 
usetim s'lete historie : h'timu so se perdiale ene lepe vishe nu manjere Bogu slushiti, nu sveti ray si saguishat, 
sa  gmain,  ali  kmetiske  inu  deloune  ludy  vsete,  nu  posnete,  s'enih  nembshkih  bukviz  /  skusi  mujo  eniga 
mashnika s'gorenske crainske strani. ‐ U'Lublani : skusi Adama Friedricha Reichardta, 1733. ‐ 307, [3] str. ; 16° 
(12 cm) 
1733,  Slovanska  6K  RA  A  6  (Biblia  v.  t.,  Tobijeva  knjiga,  prevod  F. Mihaela  Paglovca:  prva  prevedena  in 
natisnjena  svetopisemska  knjiga  (ena  izmed  knjig  Stare  zaveze  (v.t.) po Dalmatinu  ‐  če  odštejemo  katoliška 
berila,   Evangelia  inu  lystovi, ki so  jih prirejali za potrebe bogoslužja na osnovi Dalmatina. Med Paglovcem  in 
Dalmatinom  je  bil  prevajalec  celotnega    Svetega  pisma Matija  Kastelec,    torej  tudi  Tobijeve  knjige,  vendar 
njegov prevod ni izšel v tiskani obliki. Publikacija je velikega pomena v zvezi z razvojem slovenskega knjižnega 
jezika in za teorijo prevajanja Biblije kot teorijo prevajanja nasploh). 
COBISS.SI‐ID 57451776 

 
SCUPOLI, Lorenzo 
        Sveta voiska, to je: Svetu podvuzhenie, koku ima ta zhlovik zhes sourashnike te dushe se shtritat, inu usse 
hude  shelle  premoistriti,  skusi  to  se  h'  pravi  brumnosti  pousignit  /  po  navuku  R.  Lorenza  Scupuli  ordna  s. 
Cajetana  ;  is  lashke sprahe v' crainsko spraho prestaulenu, skusi enga Mashnika  is Gorenske Crainske strani, 
sdej na pervu v' druk danu. ‐ Labaci : typis, Adami Friderici Reichhardt ..., 1747. ‐ [8], 250, [6] str. ; 8° (16 cm) 
1747,  Slovanska 6K RA B 117  (Prevod  Scupolijevega Duhovnega boja, enega najpomembnejših del  katoliške 
duhovnosti.  Prevajalec je Franc Mihael Paglovec) 
COBISS.SI‐ID 86819328 

 
PAGLOVEC, Franc Mihael, 1679‐1759 
        Svesti tovarsh enga sledniga Christiana, katiri skusi ta Catechismus, ali potrebni kershanski navuk niemu 
kashe  to pravo pot pruti nebessam,  inu  skusi  te  Tobiove bukve,  ali Historio od Tobia  :  inu  skusi dvanaist 
regelze  ga  vuzhy  po  tajsti  prou  hoditi,  inu  skusi  ene,  inu  druge molitve  sa  Boshjo  pomuzh  prossiti  k'nuzu 
mladim, inu starim, ledig, inu sakonskim, gmein, inu delounim ludem / ukup sloshene, inu pobulshane v' druk 
dane. skusi eniga masknika is gorenske Crainske strani. ‐ Labaci : typ. Jo. Frid. Eger ..., 1767. ‐ [1] f., 198, [4] str. ; 
8° (16 cm) 
Avtor  Franc Mihael  Paglovec  po  katalogu NUK.  ‐ Nasl.  str.  v  črnem  in  rdečem  tisku.  ‐  3.  izd.;  1.  izd., manj 
obsežna, je izšla 1733 pod naslovom Tobiove bukve, 2. izd. 1742. ‐ Boh. ‐ Na praznem listu pred nasl. str. rokopis 
s konca 18. ali zač. 19. stol: Molitu k' te zhesheni Materi Boshje na Svet Gor'; izvod iz knjižnice Ivana Vrhovnika: 
NUK: 43470. ‐ Izvod iz knjižnice Žige Zoisa: NUK: 10217 
Privezano k: Synopsis catechetica ... / v'kup sbrane skusi Paula Francisca Clapsheta: NUK: 10217 
1767, Slovanska 6K RA B 43 (Tobijeva knjige iz Biblije V. T. z razlagami) 
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COBISS.SI‐ID 59163904 

 
         HITRA inu glatka pot, pruti nebessam. Tu je: Kratki inu lahki navuki, tudi vse potrebne andohti se eno 
Dusho, katera shely po temo reunimo shiuleino enkrat tu Nebeshko veselje dosezhi. ‐ Se naidejo v' Mahrburgi 
: per Frantzu Piterich, Buquarju, 1770. ‐ 301 str. ; 12° (15 cm) 
Boh. ‐ Privezano: Sveta masha inu kristiansku premishluvanje / [F. P. Mesenguy]. ‐ V' Lublani, 1808: NUK: 53992 
1770, Slovanska 6K RA B 25 (duhovni priročnik protijanzenistične smeri) 
COBISS.SI‐ID 6646531 

 
      HITRA  inu glatka pot, pruti nebessam,  tu  je Kratki  inu  lahki navuki,  tudi  vse potrebne andohti  sa eno 
dusho,  katera  shely  po  temo  reunimo  shiuleino  enkrat  tu  nebesko  vesselje  dosezhi.  ‐  Sdei  snovizh  ...  k' 
drugimu  u'  druk  dana  is  slushbo  praezhistiga  [!]  spozhetja, Marie  Divize  inu  drugih molitu  pogmirana.  ‐  V 
Mahrburgi : se najdejo per Frantzu Piterich  ..., 1767 (v Graczi  : pritizkana pri Widmonstetarzkih  ...).  ‐ [2], 336 
str. ; 12° (14 cm) 
1767, Slovanska 6K RA C 26 (duhovni priročnik protijanzenistične smeri) 
COBISS.SI‐ID 85889536 

 
GORIUP, Frančišek Ksaverij 
           Zirkounu  leitu ali Evangelski navuki sa usse nedele  inu prasnike zeliga  leita / poprei na slovenski  jesik 
ukup  spissani  inu per  altariu naprei nesseni od  ...  Francisca  Xav. Goriuppa  ....  ‐  Labaci  :  impensis Michaelis 
Promberger,  1770  (Labaci  :  literis  Egerianis).  ‐  [16],  448,  [8]  str.  ;  17  cm 
Nasl. stran tiskana rdeče in črno. ‐ Uvodna besedila v lat. ‐ Boh. 
1770,  Slovanska  6K  RA  B  38  (Goriupove  pridige,  prva,  izvirna  izdaja. Govori  o  slovenskem,  ne  »kranjskem« 
jeziku, Pohlinovega vpliva v njegovih besedilih ni. ) 
COBISS.SI‐ID 65303808 

 
REPEŽ, Filip Jakob 
        Romarsku drugu blagu, Tu je: 24. s. pesem, katere se zhes zeilu leitu tukei na krishni gori pojo, kir so od vse 
sorte materije Jesusove, inu tudi v' enih le od vezh gnad vkupei, katire so romarji tu sadobili : de bi se she vezhi 
zhast  Boshja,  inu  andaht  gmirala,  so  sdei  lete  pesme  od  tiga  vikshiga  tam  naprei  imenovaniga  Duhovnika 
Poglavarja na svitlobo,  inu drukat dane : narsadei  je she ena perloshena pesem,  inu ena potrebna molitu ene 
prave serzhne grevenge / letu vse ukupei je sloshenu, inu sturjenu skusi taistiga, kateri je popreid te perve inu 
te druge Bukvize popisov. ‐ Labaci : typis Joannis Friderici Eger, 1770. ‐ 134, [2] str., [1] f. pril. (frontispic) ; 8° 
(16 cm) 
Avtor Jakob Filip Repež iz posvetila na 11. str. ‐ Boh. ‐ Izvodu je priložen listič z rokopisom konca 18. ali zač. 19. 
st. ter z žigom licejske knjižnice: NUK: 21908 
1770, Slovanska 6K RA B 118 (cerkvena, romarska, slovenska ljudska pesem) 
COBISS.SI‐ID 104002560 

 
Nova  krajnska  pratika  V'  Lublani  :  se  najde  per  Ignaz. Merku,  [17‐‐?]‐<1844>.  ‐  Zv.  :  ilustr.  ;  16°  (10  cm) 
Popis po l. 1798. ‐ Pratika je izhajala od 1726 in vsaj do druge polovice 19.st. in je večkrat nekoliko spremenila 
nasl.  ‐  Po  podatkih  g.  Branka  Reispa  v  faksim.  izd.  Nove  crainske  pratice  v  letu  1966,  obstaja  najstarejši 
ohranjeni izv. iz leta 1741. ‐ Ohranjenih 19 zv.: SLK: K RA A 7 
Ohranjena vsebina: 
Slovanska 6K RA A 7/1774 – 32 str.? 
Nova krajnska pratika na tu lejtu 1798. ‐ [32] str. 
Krajnska pratika sa lejto 1799. ‐ V' Kleinmayerjovi shtazuni. ‐ [32] str. 
Nova krajnska pratika na lejto 1801. ‐ Per Leopold Egerj. ‐ [32] str. 
Nova krajnska pratika sa lęto 1803. ‐ Utisnenu per Leopold Egeri. ‐ [32] str. 
Nova krajnska pratika na prestopno lęjto 1804. ‐ Utisnenu per Leopold Egeri. ‐ [32] str. 
Krajnska pratika sa prestopno lejto 1808. ‐ Per Joannu Rezer. ‐ [32] str. 
Nova pratika sa leito 1814. ‐ [32] str. 
Nova pratika sa leito 1818. ‐ Per Joshefu Sassenbergu. ‐ [32] str. 
Nova pratika sa leito 1819. ‐ N. od Kleinmajer. [32] str. 
Nova pratika sa prestopno léto 1820. ‐ N. od Kleinmajer. [32] str. 
Nova pratika sa navadno léto 1822. ‐ N. od Kleinmajer. [32] str. 
Nova pratika sa navadno léto 1823. ‐ N. od Kleinmajer. [32] str. 
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Nova pratika sa prestopno léto 1824. ‐ N. od Kleinmajer. [32] str. 
Nova pratika sa navadno léto 1826. ‐ N. od Kleinmajer. [32] str. 
Nova pratika sa navadno léto 1827. ‐ N. od Kleinmajer. [32] str. 
Nova pratika sa navadno léto 1829. ‐ N. od Kleinmajer. [32] str. 
Nova pratika sa navadno léto 1830. ‐ N. od Kleinmajer. [32] str. 
Nova pratika sa prestopno léto 1840. ‐ Rosalja Eger. [32] str. 
Nova pratika sa prestopno léto 1844. ‐ Rosalja Eger. [32] str. 
1774‐1844, Slovanska 6K RA A 7/1774‐1844, 20 primerov  (Prva slovenska pratika, velikost miniaturne knjige).  
COBISS.SI‐ID 2181235 

 
OSEM, inu shestdeset sveteh pesm, katire so na proshnje, inu poshelenje vezh brumneh dush ... na svitlobo 
dane. ‐ V' Lublani : se najdejo per Aloysio Raab ... : literis Egerianis, 1775. ‐ 225, [7] str. ; 8° (17 cm) 
Sestavljalec antologije Maksimilijan Redeskini ugotovljen po: F. Simonič: Slovenska bibliografija, Ljubljana 1903‐
1905. ‐ Boh. ‐ Manjkata naslovni in zadnji f.: 111123: NUK 
1775, Slovanska 6K RA B 42 (prva  izdaja: Radeskinijeva   zbirka umetnih pesmi, nabožnega značaja, prvi  izvod,  
na  dlib.si  že  izdaja  iz  1800,  podobna  vloga  kot  Repeževe  pesmi,  vendar  jezikovno  boljše  in  leksikalno  bolj 
izčrpne) 
COBISS.SI‐ID 36565504 

 
BRANJA,  inu evangeliumi  : na nedele,  inu prasnike zhes zelu  lejtu,  is Latinskiga na Kraynski  jesik svestu,  inu 
skerbnu prestavlene, popravlene, inu pogmirane. ‐ [Novi natis]. ‐ V' Lublani : skus Joan. Fridrika Egerja ..., 1777. 
‐ [16], 375 str. : ilustr. ; 8° (16 cm) 
Novejša (?) redakcija  izdaje  iz  istega  leta, narejene po  izdaji  iz 1772; vsebuje pravopisne popravke, že na nasl. 
strani in tudi v besedilu; 
Privezano: Sveti postni evangeliumi. ‐ U' Lublani : drukanu per Johan. Frideriku Egerju, 1773: NUK: 63941 
1777,  Slovanska 6K RA B 40 1777,  Slovanska 6K RA B 40 (Branja se postavljajo v vrsto slovenskih lekcionarjev, 
svetopisemskih besedil  za bogoslužno  rabo.   Nekateri prevod pripisujejo Pohlinu  (po  izdaji  l.1772), drugi  so 
mnenja, da gre za samostojno izdajo : vsebuje pravopisne popravke, že na nasl. strani in tudi v besedilu Vsebuje 
tudi molitve, pesmi, litanije, kratek katekizem.) 
COBISS.SI‐ID 105949440 

 
THOMAS a Kempis, ca. 1380‐1471 
        Thomasha Kempensaria bukve v' katireh je sapopadenu tu poduzhenje koku en sledne, bodi kakershnega 
stanu ozhe, ima, inu samore po Kristusovemu nauku, inu shivlenju svoje shivlenje pellati, vishat, rovnati, inu sa 
Kristusam  v'  pravi  brumnosti  hoditi  /  v'  to  Kraynsko  shpraho  skerbnu,  inu  svestu  prestavlene  skusi  dva 
mashneka Petrinarja, inu fajmashtra is gorenske kraynske strani, inu k' duhovnemu nuzu tem kraynzam na dan 
dane v'  lejtu 1745.  ‐ Sdej pak pobulshane,  inu k' drugemu malu na  svitlu dane.  ‐ V' Lublani  :  se najdejo per 
Aloysiu Raab, 1778 (v' Lublani : stiskane per Joh. Frideriku Egerju). ‐ [16], 349 str. ; 8° (17 cm) 
Izv.  stv.  nasl.:  De  imitatione  Christi.  ‐  Eden  od  prevajalcev  je  Franc  Mihael  Paglovec,  ki  se  je  podpisoval 
Fajmaşhter  is  gorenşke  Krajnşke  ştrani;  podatek  je  iz  Slovenskega  biografskega  leksikona.  ‐  Boh.  ‐  Zapisek, 
verjetno lastniški vpis (neugotovljen), na sprednjem spojnem listu: NUK: 31367 
1778, Slovanska 6K M B 3124 (Paglovčev prevod Kempčanove Hoje za Kristusom) 
COBISS.SI‐ID 87500288 

 
TA  velki  catekismus  s'praşhanjami,  inu  odgovarmi  sa  ozhitnu,  inu  posşebnu  podvuzhenje  te  mladoşti 
v'zeşsarşkih krajlevih dushelah. ‐ V' Lublani : vtişnene,  inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ..., 1779. ‐ [18], 
291 str. : vinjete ; 8° (17 cm) 
Vzpor. stv. nasl. na vzpor. nasl. str.: Der grosse Katechismus mit Fragen, und Antworten zu dem öffentlichen und 
privat  Unterrichte  der  Jugend,  in  den  kaiserl.  königl.  Staaten.  ‐  Erinnerung wegen  der  in  der  Uibersetzung 
vorkommenden Rechtschreibung / der Uibersetzer: str. [293‐294]. ‐ Prevajalec je Jurij Japelj (glej SBL I, str. 382; 
tu je tudi podatek, da je katekizem izšel v letih 1779, 1787, 1789, 1793, 1804, 1809; izdaji iz let 1779 in 1789 sta 
tudi v dvojezični obliki). ‐ Vzpor. nemško in slov. besedilo. ‐ Got. in boh. ‐ S podpisom Frana Levca: SLK: KRAB 159 
1779, Slovanska 6K RA B 159 (Katekizem, prevod Jurija Japlja) 
COBISS.SI‐ID 3411315 

 
TA veliki katechismus sprashanjam, inu s odgovoram sa zessarske kralove deshele inu sholle : is nemschkiga 
na slovinski jesik prepissan. ‐ V' Grazi : dobijo se per Johannesi Kaiseri, bukuvesarji, [po 1783]. ‐ 160 str. ; 13 cm 
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Pod lat. uvodom podpisan C. I. V. ‐ Obstaja tudi (verjetno zgodnejša) izd. z enako nasl. str. in impresumom (brez 
datuma izida), skoraj enakim besedilom, vendar z drugačno tipografijo. – Boh 
1780, Slovanska 6K RA A 5 (katekizem) 
COBISS.SI‐ID 97955584 

 
SCUPOLI, Lorenzo 
        Sveta voiska to je; Svetu podvuzhenje, koku ima ta zhlovek zhes sourashnike te dushe se shtritat, inu usse 
hude  shelle  premoistriti,  skusi  to  se  h'  pravi  brumnosti  pousignit  /  po  nauku  P.  Lorenza  Scupuli  ordna  s. 
Cajetana ; is lashke v' to Kraynsko spraho ... prestavlenu skusi enga Mashneka Petrinarja is gorenske kraynske 
strani ... na dan dane v' leitu 1747. sdej pak pobulshane, inu k' drugemu malu vtisnene. ‐ V' Lublani : se naidejo 
per G. Andrejo Clemens ..., 1783 (v' Lublani : stiskane per Ignatiu Aloysiu Kleinmayerju). ‐ XIII, [3], 246, [6] str., 
[1] f. pril. (frontispic) ; 8° (17 cm) 
Prevajalec  je Franc Mihael Paglovec; to drugo  izdajo  je pripravil Anton Conti: podatek  iz F. Simonič, Slovenska 
bibliografija,  Ljubljana  1903‐1905.  ‐  Boh.  .  ‐ Med  frontispicom  in  nasl.  listom  vlepljen  list  z  bakorezom;  iz 
knjižnice Frana  Levca, na  frontispicu  zapis: Poslal  Julij Slapšak, učitelj v  Lešah, dne 22.  III. 1901.  Levcu: NUK: 
40469 
1783,  Slovanska 6K RA B 41 (2. Izdaja Paglovčevega prevoda Scupolija) 
COBISS.SI‐ID 86819072 

 
WOLSTEIN, Johann Gottlieb 
           Bukuvze od shvinskih bolesni sa kmęteshke  ludy / od  Jannesa Gottlieba Wolstejna  ....  ‐ V' Lublani  : se 
najde blisu Shkofye per Mihelnu Prombergarju ..., 1784. ‐ [6], 63 str. ; 12° (14 cm) 
Prevajalec  (ali prireditelj?)  Jožef  Ignacij Fanton de Brunn.  ‐ Boh.  ‐  Iz knjižnice Frana Levca, ki  je na ovojni  list 
zapisal: "Podaril mi Gabriel Jelovšek na Verhniki, 18/8/1898. Fr.Levec"; "D.J. Fanton de Brunn, Jezičnik, XXII, 73". 
‐ Na ovojnem listu zapis v bohoričici: "Te bukuze sa jerneia Serneila [?] iz Stare verhenke dane" 
1784,  Slovanska 6K RA B 26 (velika redkost: veterinarski priročnik za kmete) 
COBISS.SI‐ID 88228608 

 
ZERKOVNE pesmi, litanie, inu molitve, per boshji slushbi / is Nemshkiga na Slovensku prestavlene. ‐ V' Lublani 
: skus Ign. de Kleinmayerja ..., 1788. ‐ 37, [2] str. ; 8° (17 cm)  
Prevajalec je Jurij Japelj. ‐ Boh. 
1788,  Slovanska 6K RA B 56 (Japljeva cerkvena pesmarica, prevod) 
COBISS.SI‐ID 2541427 

 
BONA, Joannes 
        Kratra [!] visha k' Bogu skus snotrejne, inu svunanje molituvze se povsdigniti / pervezh v' latinski sprahi 
popisane od Joanesa Bona ; sdej v' kraynsko spraho prestavlene od Maximiliana Redeskina .... ‐ Na pervolenje 
vikshe  ... gosposke pervezh vtisnene.  ‐ V'  Lublani  :  se najdejo per Andrejo Clemens  ...  :  litteris  Ignaty Merk, 
1789. ‐ [4], 269, [5] str. ; 12° (14 cm) 
Boh. ‐ Iz knjižnice Žige Zoisa: NUK: 13097 
1789,    Slovanska  6K  RA  A  2  (Radeskinov  prevod  znamenite  Bonojeve  duhovne  knjige  Pot  k  Bogu  oz. 
Lahka(kratka) pot k Bogu) 
COBISS.SI‐ID 81213184

 
        TA velki katekismus s' praşhanjami, inu odgovarmi sa ozhitnu, inu posşebnu podvuzhenje te mladoşti v' 
zeşsarskih krajlevih dushelah ... ‐ V' Lublani : vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ..., 1789. ‐ [20], 
291 str. ; 8° (17 cm) 
Na  vzpor.  nasl.  str.:  Der  grosse  Katechismus  mit  Fragen,  und  Antworten  zu  dem  öffentlichen  und  privat 
Unterrichte der  Jugend,  in den kaiserl. königl. Staaten; pred slov. nasl. str.  je še 5  listov, na prvem  je sprednji 
nasl.: Der grosse Katechismus, auf Befehl seiner  fürstl. Gnaden  ... übersetzt von Georg  Japel  ....  ‐ Vzpor. nem. 
besedilo (got.) in slov. prevod (boh.). ‐ Izvodu manjkajo strani 289‐291 (privezane so kopije teh strani po izvodu 
Semeniške knjižnice v  Ljubljani)  in 4  začetne  strani: NUK: 23535.  ‐ Na  sprednjem  listu  lastniški vpis  (podpis): 
1805 Agnes Viditz 1816: NMLJ: 1784 
1789,  Slovanska 6K RA B 125  (Katekizem,  prevedel J. Japelj) 
COBISS.SI‐ID 83890432 

 
LEONARDO da Porto Maurizio  
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           Pot svetiga Krisha / pervu v'Lashkim  jesiko od svelizhanga pater Leonaro a Portu Mauritio ... resloshen ; 
potler Nemshku, sdei pak Kransku k' zhasti Christusoviga terplenja od eniga drugiga Paterja taistiga Ordna na 
svetlobo dan. ‐ V' Lublani : per Joan. Fridr. Egerju, [1797‐1799]. ‐ 63 str., 14 f. pril. ; 8° (16 cm) 
Izv.  stv. nasl. Via  crucis.  ‐ Posvetno  ime avtorja Paolo Geronimo di Casanova.  ‐ Prevajalec  je Severus Sever  ‐ 
podatek iz SBL. ‐ Boh. ‐ Podatek o letu izida po katalogu NUK. ‐ Manjkajo str. 21, 22, 27, 28 in priloge, slike 7., 
10.  in 13. postaje; na nasl. str.  lastniški vpis  Ivana Vrhovnika; poškodovan  izvod z mnogimi kasnejšimi vpisi  in 
(otroškim?) čečkanjem: NUK: 66997. ‐ Manjkajo priloge: SLK: KRAB 39 
1797‐1799,  Slovanska 6K RA B 39 (Severjev prevod  knjige duhovnih premišljevanj Križev pot) 
COBISS.SI‐ID 92083712 

 
  LISTI  inu Evangelji, na vsse nedele,  inu prasnike  zeliga  lejta  /  ... po Novim  testamenti od  ...  Jurja  Japelna, 
korarja v' Zelovzi. i.t.d. prestavlenim. ‐ V' Lublani : per Vidovi Teres. Eger, 1800. ‐ [8], 402, [110] str. : ilustr. ; 8° 
(18 cm)  
Nasl. str. v rdečem in črnem tisku. ‐ Boh. 
1800, Slovanska 6K RA B 158 (lekcionar) 
COBISS.SI‐ID 6605827 
 
SKUPAJ: 6.613 str in folio 
 
Publikacije  ‐  kulturni  spomeniki,    ki  se  vsebinsko  ožje  navezujejo  na  Ljubljano    oziroma  njeno  zgodovino 
(dragocenosti, pomembne za zgodovino in domoznanstvo Ljubljane ali Slovenije nasploh) do 1800, vključno 
neslovenske publikacije (v glavnem nemške), natisnjene v Ljubljani 
 
SCHÖNLEBEN, Janez Ludvik 
           Joann. Ludovici Schönleben Carnioli Labacensis ... Dissertatio polemica de prima origine augustissimae 
domus Habspurgo‐Austriacae:  in qua viginti diversae opiniones authorum ventilantur, et vera origo a Carolo 
Magno  imperatore ejusque maioribus Franco‐Germanis cum multiplici praerogativa participati sanguinis, ante 
alios  Europaeos  principes,  ostenditur,  &  solidè  probatur  :  prolegomenon  ad  annum  sanctum  Habspurgo‐
Austriacum in quo per singulos anni totius dies quingenti sancti, beati, & venerabiles utriusq; sexus Habspurgo‐
Austriacis sanguinis & cognationis nexu illigati proponentur. ‐ Labaci : sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ..., 
1680. ‐ [16], 212, 312, [21] str., [1] f. pril. (frontispic), [4] f. pril. : vinjete, rodoslovne tabele ; 2° (37 cm) 
Nasl.  str.  v  rdečem  in  črnem  tisku.  ‐ Na  nasl.  str.  dodaten  podatek  o  letu  izida: Anno Aemonae  seu  Labaci 
conditae  MM.DCCCCIII.  ‐  Izvod  vezan  v  bel  pergament;  iz  knjižnice  in  z  ekslibrisom  Franca  Wilhelma  pl. 
Zergollern; manjka frontspic; namesto naslovne str. tipkopis nasl. str.: SLK: K RA F 9. ‐ Izvod vezan v rjavo usnje; 
grbi  izrezani  in uvezani med tekstom: SLK: K RA F 10.  ‐  Izvod vezan v bel pergament  (34 cm);  iz knjižnice  in z 
ekslibrisom Jožefa Kalasanca Erberga: NMLJ: 1612. ‐ Izvod vezan v rjavo usnje; supralibris (kranjski deželni grb): 
NMLJ: 1613. ‐ Frontispic uvezan za nasl. str.; pril. uvezane za prvimi [16] str.; manjka prvih [10] str. kazala na 
koncu knjige; na nasl.  str.  lastniški vpis: Colli... 1882: NMLJ: 1614.  ‐ Na hrbtu pergamentne vezave  s  črnilom 
zapisan naslov: Vera origo domus Habspur. Austriac.; na nasl. str. lastniški vpis: Sum Henrici Schweiger: NUK: III 
7087 
1680,  Slovanska 6K RA F9 in F10 (zgodovina Habsburžanov, rodoslovje, avstrijsko cesarstvo)  
COBISS.SI‐ID 102356224 

 
METASIO, Peter (!) : METASTASIO, Pietro 
        Artaxerxes = Artaserse : musicalisches schau spil : trama per musica / die poësie ist von dem hern Peter 
Metasio ; die Musicalische Composition ist von dem hern Johann Adolph Hasse. ‐ Laybach ; Lubiana : gedruckt 
von Adam Fridrich Reichardt : nella Stamparia di Adamo Frid. Reichardt, 1740. ‐ 47, [40] str. ; 19 cm 
Nemško besedilo v gotici.  
1740, Slovanska 6K RA B 10 (operni libreto Pietra Metastasia, izšel v Ljubljani,  ob ljubljanski izvedbi dela, ko je 
služil kot »gledališki list«)  
COBISS.SI‐ID 2506099 

 
GOLDONI, Carlo 
        Il Mercato di Malmantile : drama giocoso per musica di Poliseno Fegeio pastor Arcade da rapresentarsi 
nell' Augusta  citta  di  Lubiana  il  Carnevale  del  1763. Deducato  all'  Illustrissime  ed  ecellentissime  dame  e 
cavalieri della sudetta cita. / [Carlo Goldoni] ; [Domenico Fischietti]. ‐ Lubiana : Gioani Georgio Heptner, 1763. ‐ 
[4], 53 str. ; 16 cm .  
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Nagovor Angela Mingottija je preveden v nem. (got.): str. [3]. ‐ Prva uprizoritev dela l. 1758 v Benetkah. 
1763, Slovanska 6K RA B 8 (libreto uglasbene spevoigre, opere buffa, Malmantilski trg, gledališki list ob izvedbi 
dela v Ljubljani v času karnevala (na pust?) leta 1763) 
COBISS.SI‐ID 2533235 

 
GALUPPI, Baldassare, 1706‐1785 
        Der in alle Frauenzimmer sich verlibende Liebhaber : ein Lust‐ und Singspiel von Ageo Liteo. Vorgestellet 
in  der  Schaubühne  der  Hauptstadt  Laybach  in  Krain, wehrender  Herbstzeit  des  1766sten  Hahrs.  Aus  dem 
italiänischen  in deutsch  angebundene Rede übersetzt  von  J.J.C.H. Gewidmet  Einer  Excellenz der  frau  ,  Frau 
Gräfinn v. Auersperg/ Geborne Gräfinn von Rothall = L amante di tutte : dramma giocoso per musica / di Ageo 
Liteo. ‐ Laybach : Johann Friderich Eger, 1766. ‐ 127 str. ; 16 cm 
Na vzpor. nasl. str. : L' Amante di tutte. Dramma giocoso per musica di Ageo Liteo da rapresentarsi nel teatro 
nuovo di Lubiana, L'Autumno dell' Anno 1766.Dedicato a sua eccelenza la contessa D' Auersperg, nata contessa 
de Rothall.  ‐ Vzporedni besedili v  italijanskem  in nem.  (got.)  jeziku.  ‐ Zadnja stran  je označena s številko 271 
(napačen vrstni red). ‐ 
1767, Slovanska 6K RA B 6 (libreto oz. gledliški list ob izvedbi dela v Ljubljani) 
COBISS.SI‐ID 2529651 

 
RITUALE Labacense : ad usum Romanum accomodatum, authoritate et jussu Celsissimi ... Leopoldi Josephi .... ‐ 
Labaci : typis Joannis Friderici Eger, 1767. ‐ [8], 416 str. : note ; 4° (22 cm) 
1767,  Slovanska  6K  RA  C  54  (»Ljubljanski  ritual«,  rimski  obrednik  razkošne  izdelave,  ilustriran,  notni  zapisi, 
iluminacije, ipd…, vsebuje tudi manjše dele s slovenskim besedilom) 
COBISS.SI‐ID 86167296 

 
GOLDONI, Carlo 
           Der Ritter  von dem  Federbusche  : ein  Lustiges  Singspiel  von dem Herrn Carl Goldoni, welches  in der 
Haupt‐Stadt  Laybach  auf  dem  neuen  Landschaftlichen  Theater  von  der  Compagnie  des  Joseph  Bustelli  in 
Fasching 1769.  Jahrs ausgeführet werden wird =  Il Cavaliere della piuma.  ‐  Laybach  :  Johann Friderich Eger, 
1769. ‐ 165 str. ; 17 cm 
Orig. nasl.:La Cameriera  spiritosa. Dramma giocosa per musica. Prvič  izvedena  l. 1766 v Milanu.  ‐ Vzporedni 
besedili v italijanskem in nem. (got.) jeziku. ‐ Na vzpor. nasl. str.: Il Cavaliere della piuma del sig. dottore Carlo 
Goldoni. Da representarsi nel uovo teatro provinciale nel Carnevale del Anno 1769. dalla Compagnia di Praga di 
Giuseppe Bustelli 
1769,   Slovanska 6K RA B 7 (libreto oz. gledliški  list ob  izvedbi komične opere v Ljubljani v predpostnem času 
leta 1769) 
COBISS.SI‐ID 2532979 

 
GRISELINI, Francesco, 1717‐1787 
           Erste Sammlung nützlicher Unterrichte / herausgegeben von der Kaiserlich Königlichen Gesellschaft des 
Ackerbaues, und nützlicher Künste  im Herzogthume Krain ; [Franz Griselini]. ‐ [Laybach : gedruckt bey Johann 
Friedrich Eger ...], 1770. ‐ [16], 152 str., [1] f. pril. (frontispic), [25] zganj. f. pril. ; 26 cm 
Got. ‐ Avtor podpisan pod uvodnim besedilom. ‐  Impresum ob koncu besedila. ‐ Naslovna stran  je privezana k 
"Zweite Sammlung." in obratno. ‐ Iz knjižnice in z ekslibrisom Jožefa Kalasanca Erberga: NMLJ: 5130 
1770,  Slovanska  6K  RA  E  15/1  (gozdarsko‐kmetijski  priročnik,  zanimiv  za  zgodovino  razvoja  gozdarstva  in 
kmetijstva) 
COBISS.SI‐ID 5139040 

 
ZWEYTE Sammlung Nützlicher Unterrichte : auf das Jahr 1771 / herausgegeben von der Kaiserlich Königlichen 
Gesellschaft des Ackerbaues, und nützlicher Künste  im Herzogthume Krain.  ‐ Laybach  : gedruckt bey  Johann 
Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr., 1773. ‐ [1] f. pril. (frontispic), [23], 207 str. ; 26 cm 
Got.  ‐  Za  l.  1771  je  izšla  l.  1773.  ‐  Napačno  privezan  naslovni  list  ("Erste  Sammlung...").  ‐  Vsebina: 
Beantwortungsschrift  ...  ueber  die  ...  die  Vereinbahrung  der  unterthänigen  Dorfsbesitzungen  unter  einer 
Grundobrigkeit betreffend / von Karl von Zallheim. Beantwortungsschrift ... ueber die ... die Vereinbahrung der 
unterthänigen Dorfsbesitzungen unter einer Grundobrigkeit betreffend / vom Johann Nepomuck Ursini Grafen 
von  Blagai.  Erfahrungsmäßiger  Unterricht  wie  die  Schafe  durch  gute  Pflege  ...  /  vom  Pompejus  des  heil. 
Römischen  Reichs  Freyherrn  von  Brigido  ...  Abhandlung  von  den Anbaue  und  verschiedenen Gebrauche  des 
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Kohl=Lewat  / von Franz Grisellini.  ‐ Prvo kazalo vsebine Kurzer  Inhalt  spada k 3. Sammlung,  tudi označeno  s 
svinčnikom: 21172: NUK 
Privezano k: Erste Sammlung nützlicher Unterrichte / [Franz Griselini]. ‐ Laybach : gedruckt bey Johann Friedrich 
Eger, Landschaftlichen Buchdrucker, 1770: NUK: 21172\s1 
1773, Slovanska 6K RA E 15/2 (tipično razsvetljensko delo na področju Avstrije, značilen fiziokratizem: priročnik 
za živinorejo, ovčjereja, zanimiv za zgodovino razvoja živinoreje in idej kmetijske politike) 
COBISS.SI‐ID 231599360 

 
DRITTE  Sammlung Nützlicher Unterrichte  /  herausgegeben  von  der  Kaiserlich  Königlichen Gesellschaft  des 
Ackerbaues und nützlicher Künste. ‐ Laybach : gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker, 1776. 
‐ [1] f. pril. (frotispic), 165 str. ; 26 cm 
Got. ‐ Vsebina: Wettschrift ... Preisfrage: Ob, und durch was für eine pragmatische Gesetzgebung ... / verfasset 
Johann Friedrich Kryger. Wettschrift,  ... Ueber di obige Frage / verfasset von Franz Grisellini. Abhandlung Von 
dem Brande der Fruchtkörner, ... / verfasset von Friedrich Edlen v. Entnersfeld ; Mit Anmerkungen begleitet von 
einem Mitgliede unserer Gesellschaft. Patriotische Gedanken ueber ... Feuerschaden=Assekurationsgesellschaft 
in Erbherzogthume Krain zu errichten 
Privezano: Vierte Sammlung Nützlicher Unterrichte / herausgegeben von der Kaiserlich Königlichen Gesellschaft 
des Ackerbaues und nützlicher Künste in Herzogthume Krain: NUK: 21172 
1776,  Slovanska  6K  RA  E  15/3  (tipično  razsvetljensko  delo:  znanstveno  delo  o  gojenju  žit,  ekonomiki  in 
zavarovalništvu, zanimivo s stališče zgodovine razvoja kmetijstva in kmetijske ekonomike) 
COBISS.SI‐ID 231652096 

 
VIERTE  Sammlung Nützlicher Unterrichte  /  herausgegeben  von  der  Kaiserlich  Königlichen  Gesellschaft  des 
Ackerbaues  und  nützlicher  Künste  im  Herzogthume  Krain.  ‐  Laybach  :  gedruckt  bey  Joh.  Friedrich  Eger, 
Landschaftl. Buchdrucker, 1779. ‐ [1] f. pril. (frontispic), 196 str., 7 f. pril ; 26 cm 
Imena  rastlin  na  pril.  v  slov.,  nem.  in  lat.  ‐ Got.  ‐  Vsebina:  Beobachtungen,  ... Hornviekrankheiten  ...  /  von 
Balthasar  Hacquet.  Beantwortungsschrift  ... Welche  sind  die  besten Nebenarbeiten  für  die  Landleute  /  von 
Johann Beckmann. Beantwortungsschrift ... Welche sind die besten Nebenarbeiten für die Landleute / von Karl 
von Zallheim. Abhandlung von den eigentlichen Ursachen der Viehseuchen ... / verfasset von Friedrich Edlen von 
Entnersfeld. Von dem Verhältnisse der Menge des Geldes in einem Staat, gegen die Menge der Menschen und 
Waaren  /  von  Johann  Friedrich  Kryger.  Erste  Beobachtung,  ... Durchfall  bey  den  Pferden  ...  /  von  Professor 
Hacquet. Zweyte Beobachtung,  ... / von Ebendemselben.  ‐ List Vorrede/Kurze  Inhalt pripada Neue Sammlung 
nützlicher Unterriche, ustrezno kazalo vsebine k temu zv. manjka.: 21172\s3: NUK 
Privezano k: Dritte Sammlung nützlicher Unterrichte / herausgegeben von der Kaiserlich Köbigliche Gesellschaft 
des Ackerbaues und Nützlicher Künste im Herzogthume Krain: NUK: 21172\s3  
1779, Slovanska 6K RA E 15/4  (tipično  razsvetljensko delo  ,  znanstvena monografija s področja  fizokratizma, 
tokrat v zvezi z živinorejo – zanimiv za zgodovino živinoreje in ekonomije, zagovor svobodnega trga, konkurence 
in omejevanja davkov in dajatev na področju kmetijstva) 
COBISS.SI‐ID 231682816 

 
CATECHISMUS Romanus ad Parochos, ex Decreto Concilii Tridentini, et Pii V. pontificis maximi jussu editus, 
et promulgatus, quem  in totius cleri sui usum celsissimus princeps Carlus Comes ab Herberstein, Episcopus 
Labacensis recudencum mandavit. ‐ Labaci : M. Promberger, 1773 (Graecii : H. Widmanstadii). ‐ XXXII, 374 str. 
; 8°(21 cm) 
1773, Slovanska 6K RA C 230 (tridentinski katekizem, izdal ga je ljubljanski škof Herberstein) 
COBISS.SI‐ID 89347328 

 
LINHART, Anton Tomaž, 1756‐1795 
         Blumen aus Krain für das Jahr 1781. ‐ Laybach : gedruckt mit Egerschen Schriften, [1781]. ‐ 158, [5] str., 
[1] f. s silhueto A. T. Linharta, [1] zganj. f. z notami ; 12° (14 cm) 
Dem Urtheile der Kenner, und der Gnade der Liebhaber unterthänigst gewidmet von A. Th. Linhard ‐‐> str. 3. ‐ Iz 
knjižnice Jerneja Kopitarja: NUK: 18660. ‐ Iz knjižnice Žige Zoisa: NUK: R 6722 
1781, Slovanska 6K RA A 13 (Cvetje  s Kranjskega, nemške pesmi Antona Tomaža Linharta) 
COBISS.SI‐ID 66744320 

 
        NEUER Instanzkalender auf das Jahre ... : in welchen die k.k. böhemische und österreichische Hofkanzley 
und  die  k.k.  Oberste  Justitzstelle,  dann  sammentlich  hoch=und  niedere  Dikasterien  und  Stellen  dieses 
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Herzogthums  Krain  enthalten  sind.  ‐  Laybach  =  Ljubljana  :  [S.n.],  17??‐1???  (gedruckt  bey  Johann  Friedrich 
Eger). ‐ 18 cm 
Letnik 
1782, Slovanska 6K RA B 234/1782 (izvod za l.1782, nemški letopis, koledar za Kranjsko, razkošne, ilustrirane in 
dvobarvne izdelave) 
COBISS.SI‐ID 5164659 

 
Deutsche Schaubühne. Zweyter Band. ‐ Laybach : bey Ignaz Aloys Kleinmayer, 1783. ‐ 305 str. ; 18 cm 
Got. 
1783, Slovanska 6K RA B 17/2 (4 nemške drame, ena dramatika J. Ch. Zabeusniga, druge tri J. K.  Schinka) 
COBISS.SI‐ID 2506355 

 
DIEGO und Leonore : ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. ‐ Laybach : bey Ignaz Alois Kleinmayer, 1783. ‐ 167 str. ; 
17 cm 
Got. 
1783, Slovanska 6K RA B 17/3 (nemška drama, avtor Johann Cristoph Unzer) 
COBISS.SI‐ID 2506867 

 
BRANDES, Johann Christian 
        Ariadne auf Naxos : ein Melodrame / [Johann Christian Brandes]. ‐ Laybach : Ignaz Aloys Kleinmayer, 1784. 
‐ 15 str. ; 18 str. 
Got. 
1784,  Slovanska 6K RA B 12 (nemška drama, izšla v Lj.) 
COBISS.SI‐ID 2505587 

 
WIETING, Johan Friedrich 
        Der Wilde in Frankreich ! : ein Schauspiel in vier Aufzügen / von Johan Friderich Wieting. ‐ Laibach : Johann 
Friderich Eger, 1786. ‐ 118 str. ; 18 cm 
Got. ‐ Wieting je bil član Igraloske skupine mitničarjev v Ljubljani 
1786, Slovanska 6K RA B 3 (drama, avtor je Ljubljančan, mitničar, izdano v Lj.) 
COBISS.SI‐ID 2534259 

 
LI  due  castellani  burlati  :  dramma  giocoso  per musica  :  da  reppresentarsi  Nell  Nobil'  teatro  Nazionale  di 
Lubiana : la prima vera dell' Anno 1787. ‐ Lubiana : Ign. Merk, Stampadore, 1787. ‐ 59 str. ; 17 cm 
1787,   Slovanska 6K RA B 15     (spevoigra, komična opera,  libreto oziroma gledališki  list ob  izvedbi v Ljubljani 
spomladi 1787, libretist je Filippo Livigni, skladatelj pa Vincenzo Fabrizi) 
COBISS.SI‐ID 2502771 

 
JANSENIUS, Cornelius, 1585‐1638 
           Tetrateuchus evangelicus sive Commentarius  in quatuor evangelia Jesu Christi / opus Cornelii  Jansenii 
Leerdamensis. ‐ Labaci : litteris & sumptibus Igbatii Merk, 1792‐1794. ‐ 2 zv. ; 18 cm 
Vsebuje: Pars prima:. 1792. ‐ 816 str. ; Pars secunda:. 1794. ‐ 436 str. ‐ Izvod vezan v krašeno usnje: STK: S 120 
D. ‐ Na prelim. str. lastniški vpis (podpis): Dr. Jacobus Stepischnegg: STK: S 120 D. ‐ Dar Jerneja Antolina Omana: 
SLK 
1792‐1794,  Slovanska  6K  RA  B  246/1  in  246/2  (janzenistična  literatura,  izdana  v  Ljubljani:  Janseniusovi 
komentarji štirih evangelijev) 
COBISS.SI‐ID 9544451 

 
            SAMMLUNG  der Gesetze welche  unter  der  glorreichsten  Regierung  des  Kaiser  Franz  des  II.  in  den 
sämtlichen K.K.  Erblanden  erschienen  sind  in  einer Chronologischen Ordnung  /  von  Joseph Kropatschek.  ‐ 
Wien : J. G. Moesle, 1792[?]‐1808. ‐ 26 zv. ; 20 cm : pril. 
Got. ‐ Vsebina:  
Bd. 1: enthält das Jahr 1792.‐1793.‐[III],56,VIII,836 str. ;  
Bd. 2: enthält das Jahr 1793.‐1794.‐[III],40,622 str. ;  
Bd. 3: enthält die 2te Hefte des Jahrs 1793.‐1794.‐[III],44,551 str. ;  
Bd. 4: enthält das Jahr 1794.‐1795.‐[III],80,1094 str. ;  
Bd. 5: enthält die 1te Häfte des Jahrs 1795.‐1796.‐[XLV],543 str. ;  
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Bd. 6: enthält die 2te Häfte des Jahrs 1795.‐1796.‐[XXIX],590 str. ;  
Bd. 7: enthält die 1te Häfte des Jahrs 1796.‐1797.‐[III],38,[II],586 str. ;  
Bd. 8: enthält die 2te Häfte des Jahrs 1796.‐1798.‐[XXXVII],574 str. ;  
Bd. 9: enthält die 1te Häfte des Jahrs 1797.‐1799.‐[III],28,475 str. ;  
Bd. 10: enthält die 2te Häfte des Jahrs 1797.‐1800.‐[III],36,715 str. ;  
Hauptrepertorium über die unter der Regierung Sr. k.k. apost. Majestät Franz des Zeeyten. vom 2ten März 1792 
bis  Ende  1797  erflossenen,  in  den  bisher  erschienenen  X  Bänden  enthaltenen  Gesetze  und  Verordnungen.‐
[1800].‐390 str. ;  
Bd. 11: enthält die 1te Häfte des Jahrs 1798.‐1800.‐[III[,30,620 str. ;  
Bd. 12: enthält die 2te Häfte des Jahrs 1798.‐[XXIX],340 str. ;  
Bd. 13: enthält das Jahr 1799.‐[III],54,[II],806 str. ;  
Bd. 14: enthält die Gesetze für das Jahr 1800.‐[III],48,688 str. ;  
Bd. 15: enthält die Gesetze für das Jahr 1801.‐[III],64,896 str. ;  
Bd. 16: enthält die Gesetze für das Jahr 1802.‐[LXVIII],1170 str. ;  
Bd. 17: enthält die Gesetze für das Jahr 1803.‐[LXVI],1072 str. ;  
Bd. 18: enthält die erste Hälfte des Jahrs 1804.‐[LVIII],654 str. ;  
Bd. 19.: enthält die zweyte Hälfte des Jahrs 1804.‐XXIV,726 str. ;  
Bd. 20: enthält das Jahr 1805.‐[XXVI],724 str. ;  
Bd. 21: enthält die gesetze vom ersten Jänner bis letzten August 1806.‐[II],36,628 str. ;  
Bd. 22: enthält die Gesetze vom ersten September bis letzten Dezember 1806.‐[II],24,536 str. ;  
Bd. 23: enthält das Jahr 1807.‐[II],64,935 str. ;  
Bd. 24: enthält die erste Hälfte des Jahrs 1808.‐[II],32,591 str. ;  
Bd. 25: enthält die Gesetze von 1ten Julij bis letzten Dezember 1808.‐[II],24,468 str. –  
Rokopisni zapis na nasl. listu: Magistrat Laibach: SLK 
1792  ‐1808,  Slovanska  6K  C  192/1‐25+rep  (26  kosov  avstrijske  zakonodaje    ‐  z  ljubljanskega  magistrata) 
COBISS.SI‐ID 86496512 

 
  SCHEMATISMUS für das Herzogthum Krain: ... : mit verschidenen nüzlichen Nachrichten geographischen, und 
statistischen Inhalts. ‐ Laibach : Gedruckt bei Ignaz Merk, 1795. ‐ 17 cm 
Letnik. ‐ Got. ‐ Je nadaljevanje: Instanzkalender für das Herzogthum Krain. ‐ Nadaljuje se kot: Instanz  
Schematismus für das Herzogthum Krain 
Vzporedni besedili v italijanskem in nemškem (got.) jeziku 
1795,  Slovanska  RAB  200  (šematizem  za  Kranjsko  »z  različnimi  uporabnimi  novostmi,  geografskimi  in 
statističnimi vsebinami«, podatki o upravljanju Kranjske) 
COBISS.SI‐ID 5153139 

 
        INSTANZ Schematismus für das Herzogthum Krain ... ‐ 1796‐180?. ‐ Laibach = Ljubljana : [S.n.], 1797‐180? 
(Gedruckt bei Ignaz Merk). – 4 zv. ‐ 17 cm 
Letnik.  ‐ L.  tiskal Anton Degotardi;  l. 1802‐1803  tiskal Leopold Eger.  ‐  Je nadaljevanje: Schematismus  für das 
Herzogthums Krain. ‐ Nadaljuje se kot: Schematismus für Krain, Görz und Gradiska 
1796 ‐180?, Slovanska RAB 201 (šematizem za Kranjsko s podatki o upravljanju in upravljalcih dežele Kranjske, 
letniki od 1796 do 1803) 
COBISS.SI‐ID 5156467 

 
MUSIKALISCHE Gesellschaft zu Laibach 
        Statuten der Musikalischen Gesellschaft zu Laibach. ‐ Laibach, 1796 (gedruckt bey Johan Friedrich Eger). ‐ 
[8] str. ; 2°(32 cm)  
Ov. nasl. 
1796,  Slovanska  6K  RA  F  5  (prvi  statut  ljubljanske  Filharmonije  oziroma  tedanje  Filharmonične  družbe, 
ustanovljene  l.  1794;  edini  zabeleženi  izvod  v Cobiss‐u  (še  en  izvod hrani Muzikološki  inštitut  –  ZRC  SAZU), 
eminentno muzikološko, zgodovinsko in domoznansko gradivo,) 
COBISS.SI‐ID 6692723 

 
PINHAK, Joseph 
           Dankrede nach der Wiedereroberung der Vestung Mantua  /  gehalten  in der Metropolitankirche  von 
Joseph  Pinhak  ...  ;  mit  voller  Achtung  seiner  lieben  Zuhörern  gewidmet.  ‐  Laibach  :  in  der  edel  v. 
Kleinmayerischen Buchhandlung, 1799. –  15 str. (16 cm) 
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Got. 
1799, Slovanska 6K RA B 151  (Gre za politični, slavilni govor v slavo Avstriji, ki po Napoleonovi zasedbi zopet 
dobila Mantovo.  Jožef  Pinhak  je  bil  član  Zoisovega  krožka,  sicer  nemškega  rodu,  župnik  pri  sv.  Jakobu  in 
prostozidar, v časuI Ilirskih provinc pa frankofil!) 
COBISS.SI‐ID 85623040 
 
SKUPAJ: 22.820 str. in folio  
 
VSE SKUPAJ: 29.433 str. in folio  
 
Ciljna skupina: 
Digitalna zbirka je namenjena uporabnikom knjižnic osrednjeslovenskega območja, prebivalcem občin osrednje 
Slovenije, uporabnikom portala Kamra in dLib, strokovni javnosti, kakor tudi vsej zainteresirani javnosti. 
 
Okvirni stroški digitalizacije: 

 digitalizacija cca. 29.433 strani gradiva formata A3 in A2 v slovenščini, tudi bohoričici ali nemški gotici 

 zunanji izvajalec (stroški objave vsebine projekta: vnos metapodatkov, priprava opisov in komentarjev, 
uredniško delo) 

 
  11.773,20 € 
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THL se bo aktivneje povezala s širokim krogom programskih partnerjev, med katerimi naj 
omenimo Javno agencijo za knjigo RS in reprezentativne založbe slovenskega ter tujega 
jezikovnega področja. Tesen stik bomo spletali 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 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 povezovali s tvorci ustvarjalne kulture in kritične misli, kakršni so Filozofska 
fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Pedagoška fakulteta; obema najpomembnejšima 
slovenskima knjižnima sejmoma, kulturnimi javnimi zavodi iz MOL. 
 
Da bi bila Trubarjeva hiša živa in obiskana tudi izven obstoječe prireditvene 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. 
 
Programska dejavnosti THL bo sledila Strateškemu načrtu (SN) Mestne knjižnice Ljubljana 
2017-2021 in tako dopolnjevala uresničevanje kulturne, informacijske, izobraževalne in 
socialne vloge lokalnega okolja v katerem deluje. V sodelovanju s svojimi uporabniki in 
lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi načeli bo MKL (THL) razvijala 
informacijske 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, ter jim omogočala enostavno in prijetno uporabo prostora. S 
številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države bomo (MKL in THL 
kot referenčni prostor za književnost in knjigo) uresničevali cilje Unescovega naziva Ljubljana 
– mesto literature. THL se v svojih vsebinah navezuje na uresničevanje drugega področja 
(Knjižnica za vse: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta) Strateškega načrta 2017/2021 
MKL.  
 
Literatura in literarni dogodki: v okviru literarno-umetniških programov se bodo v 
Trubarjevi hiši literature odvijale 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 dogodkovne serije leta 
2017 bodo: 

 Povej mi, kaj bereš, in povem ti, kdo si! (literarni pogovorni večer vodi Tina Košir 
Mazi) – SP2, cilj 2:Branje vedno in povsod, 

 Pesniški tandem (literarno-pesniški pogovorni večer vodi Petra Koršič) – SP2, cilj 
2:Branje vedno in povsod, 

 Kulturna redakcija Radia Študent v THL (literarno-družbena serija v organizaciji 
skupine  Kraftwerk – Radio Študent) – SP2, cilj 2:Branje vedno in povsod; cilj 3: 
Povsod v mestu, 
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 Novačenje z Novakom (literarno tekmovanje v povezavi s sodobno literarno teorijo – 
društvo Koridor – Križišča umetnosti) – SP2, cilj 2:Branje vedno in povsod; cilj 3: 
Povsod v mestu, 

 Cikel literarnih predavanj o anglosaški književnosti (literarna predavanja, ki odstirajo 
temelja dela angleško govorečega področja in aktualizacija teh del – Leonora Flis) – 
SP2, cilj 2: Branje vedno in povsod, 

 Cikel literarnih dogodkov NODI (niz mesečnih dogodkov, ki jih v THL pripravlja 
Društvo ljubljanskih gimnazijcev Novi dijak – SP2, cilj 3: Povsod v mestu 

 Med platnicami z Dijano Matkovič (niz pogovornih večerov o literaturi in knjižnih 
novostih ) – SP2, cilj 2:Branje vedno in povsod,  

 
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 dogodkovne serije leta 2017 so: 

 Cikel pogovorov o socioloških knjigah (Slovensko sociološko društvo) – SP2, cilj 3: 
Povsod v mestu, 

 Pi pogovori (Pedagoški inštitut) – SP2, cilj 3: Povsod v mestu, 
 Večeri Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar (SPD Primož Trubar) – 

SP2, cilj 3: Povsod v mestu, 
 Srečanja filozofskega kluba (FF in dr. Eva Bahovec) – SP2, cilj 3: Povsod v mestu, 
 Srečanja Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo (Nina Krajnik) – SP2, cilj 

3: Povsod v mestu, 
 Medijska pismenost za mlade (Izobraževanje za medijsko pismenost, ki bo potekalo 

v sodelovanju s Fakulteto za medije (http://pismenost.si), Fakulteto za družbene 
vede UL in Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport) – SP2, cilj 3: Povsod v 
mestu; SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja  

 
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 bi se 
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 in/ali pesmi.  
Nosilne dogodkovne serije leta 2017 je: 

 Instant drama (eksperimentalno delavnico dramskega pisanja vodita Brina Klampfer 
in Simona Semenič) – SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja, 

 Delavnice kreativnega pisanja z Leonoro Flis – SP3, cilj 1: Programi 
vseživljenjskega učenja, 

 Srečanja raziskovalnega inštituta RI19+ (cikel predavanj o ženskah v vizualni 
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umetnosti) 
 Jezikovni tečaj portugalskega jezika (tedenski tečaj organizira in izvaja 

veleposlaništvo Brazilije) – SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja 
 
Film, gledališče, glasba in literatura: v seriji mesečnih srečanj, ki jo načrtujemo, se 
predstavijo ustvarjalci, ki delujejo na področju literature, gledališča, glasbe in/ali 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) – SP2, cilj 3: 
Povsod v mestu, 

 Zmenek z glasbo in besedo (serija dogodkov, ki bo združevala koncertne večere, 
pogovore o glasbi in glasbenem ustvarjanju. Vodi Matej Krajnc), 

 Poslušajmo filme (filmsko-glasbena serija, ki jo bo izvajal dr. Mitja Reichenberg), 
 KLUB PEF – Umetnost in … (serija pogovornih dogodkov, ki jih v okviru študijskega 

programa Pomoč z umetnostjo pripravljajo študentje Pedagoške Fakultete – v 
sodelovanju z dr. Alenko Vidrih) – SP2, cilj 3: Povsod v mestu 

 Impro-atelje (delavnico improvizacijskega gledališča vodi Sara Šoukal),  
 Impro-inkubator (delavnico improvizacijskega gledališča za mlade – dijake vodi Sara 

Šoukal) – SP2, cilj 3: Povsod v mestu 
 
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: 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, Ilustratorje in ilustratorke ter umetnike posameznike. 
 
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 2017 se načrtujemo povezati tudi z Univerzo za tretje življenjsko 
obdobje Ljubljana in vzpostaviti sodelovanje pri načrtovanju literarnih dogodkov za starejše 
(delavnice kreativnega pisanja in predavanja o literaturi). – SP3, cilj 1: Programi 
vseživljenjskega učenja 
 
Pogovorna srečanja v THL so namenjena različnim starostnim in jezikovnim skupinam. V 
letu 2017 se bodo izvajala pogovorna srečanja Lingoholikov (srečevanje posameznikov, ki se 
v tujih jezikih pogovarjajo o literaturi, družbenih tematikah in družabnih vsebinah) in 
pogovorna srečanja v okviru Pogovarjevalnic (to je iniciativa mladih, katere glavni namen je 
odpiranje prostora za vse tiste, ki si želijo kakovostnih pogovorov, za katere v vsakdanjem 
življenju včasih ni priložnosti ali časa. Pogovorne skupine mladih se ob dogovorjenih terminih 
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srečujejo in pogovarjajo o vnaprej določenih temah, za katere sami izkažejo interes. Pogovor 
vodijo mladi moderatorji s pomočjo različnih tehnik in veščin moderatorstva.) – SP2, cilj 3: 
Povsod v mestu. 
 
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 spoznavanjem Trubarja in njegove 
dediščine. 
 
Mestna knjižnica Ljubljana in Trubarjeva hiša literature na festivalu Bobri: Trubarjeva 
hiše literature je ena od lokacij Mestne knjižnice Ljubljana, ki v sklopu festivala Bobri, 
sodeluje pri izvedbi Bobrove 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 2017. 
 
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 2017) načrtujemo pripravo dogodkov, ki se bodo 
stikali na vsebinskem imenovalcu. Pri načrtovanju vsebin bo fokus usmerjen v izpostavitev 
kulturne dejavnosti društev in posameznikov, ki pripadajo ranljivim skupinam – brezdomci, 
odvisniki, romi, imigranti, azilanti, prestopniki, itd. – SP2, cilj 3: Povsod v mestu 
 
Literarni natečaj – kratka zgodba (metaFORA): namen natečaja je spodbuditi mladostnike 
k branju literature in kreativnemu pisanju. Natečaj po potekal v sodelovanju s Knjižnico grada 
Zagreba, od katere smo prevzeli zasnovo natečaja. Izvajalec natečaja bo Trubarjeva hiša 
literature (Erika Marolt (KB) in Rok Dežman); cilj natečaja je spodbujanje mladih k branju, 
kreativnosti in ustvarjanju; ciljna skupina so mladostniki od 15 – 25 let starosti. SP2, cilj 2: 
Branje vedno in povsod 
 
Konference, mednarodna srečanja in festivali bodo potekali v sodelovanju in načrtovanju 
s stanovskimi organizacijami in društvi. V letu 2017 načrtujemo sodelovanje pri izvedbi dveh 
mednarodnih konferenc s področja literature in literarnega ustvarjanja – mednarodna 
konferenca študentov primerjalne književnosti Prva stran in mednarodni literarnokritiški 
simpozij, ki poteka v organizaciji LUD Literature. Ohranili bomo sodelovanje z dr. Barbaro 
Turk Niskač, ki prireja Antropolški filmski festival mladih in otrok. Göethe inštitut ter 
Avstrijskim kulturnim forumom bosta tudi v nadaljevanju organizirala srečevanja mladih 
nemško govorečih literarnih ustvarjalcev. Pod pokroviteljstvom THL pa se bo izvedel tudi 
večdnevni cikel dogodkov za mlade in mlade po srcu, ki ga bo že četrtič organiziralo Društvo 
ljubljanskih gimnazijcev Novi dijak. – SP2, cilj 2:Branje vedno in povsod; cilj 3: Povsod v 
mestu 
 
V letu 2017 bomo izvedli tudi anketo o zadovoljstvu uporabnikov THL.  
 
 
Rok Dežman         mag. Jelka Gazvoda 
programski vodja THL      direktorica MKL 


