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UVOD 

 
 
Mestna knjižnica Ljubljana vstopa v drugo desetletje delovanja in v čas realizacije nekaterih 
projektov, za katere smo teren pripravljali že dlje časa, predvsem kar se tiče razvoja 
knjižnične mreže in tehnološke opremljenosti naših knjižničnih enot. V pomladnih mesecih 
leta 2019 bomo odprli novo Knjižnico Polje, ki v novem stanovanjsko-poslovnem kompleksu 
nastaja le streljaj od sedanje stare lokacije v neustreznih kletnih prostorih tamkajšnje 
nekdanje osnovne šole. Ob odličnem sodelovanju in podpori Mestne občine Ljubljana pa 
bomo v letu 2019 še naprej pripravljali vse potrebno za podobno preselitev sedanje Knjižnice 
Grba na novo lokacijo, ki bo predvidoma zaključena v letu 2020 in bo umeščena v 
nastajajočo stanovanjsko sosesko Novo Brdo II. Naša pozornost bo veljala tudi tistim 
knjižničnim prostorom, ki so namenjeni ciljni vsebini ali ciljni skupini uporabnikov – že 
obstoječo Trubarjevo hišo literature bomo programsko nadgrajevali, oblikovali bomo tudi 
koncept knjižnice za mlade v Palači Cukrarna, ki se je veselimo v prihodnjih letih. Preselitev 
krajevnih knjižnic v nove prostore sodobnejših poslovnih kompleksov v naslednjih nekaj letih 
pričakujemo tudi v dveh občinah pogodbenih partnericah, Dobrova - Polhov Gradec in 
Vodice.  
V vse nove knjižnične prostore načrtujemo umestitev sodobnih tehnoloških rešitev, 
knjigomatov in sistema RFID, obenem bomo v letu 2019 nadaljevali z uvedbo tovrstnih 
posodobitev tudi v obstoječe knjižnice: tokrat bodo na vrsti območne enote Šiška in Vič in 
morda še katera, kolikor bodo dopuščala sredstva. Sledili bomo naši viziji hitrejšega in 
uporabniško samostojnega procesa izposoje in vračanja gradiva na nivoju celotne knjižnične 
mreže MKL ter razbremenitve knjižničarjev manipulativnega dela, saj njihove ustvarjalne 
moči veliko bolj potrebujemo za uvajanje takšnih storitev za uporabnike in gradivo, ki 
izgrajujejo knjižnico prihodnosti.  
V letu 2019 načrtujemo nakup skoraj 70.000 enot gradiva in predvidevamo, da si bodo 
uporabniki izposodili 4.500.000 enot gradiva, kar pomeni primerljivo raven kakor v preteklem 
letu. Pričakujemo, da nas bo fizično obiskalo 2.300.000 obiskovalcev, povprečno vsak član 
27-krat. Načrtujemo izvedbo okrog 2.400 brezplačnih prireditev za otroke in odrasle in okrog 
1.100 izobraževanj za obe ciljni skupini. Tako našim uporabnikom omogočamo dostop do 
informacij, negujemo bralno in splošno kulturo, spodbujamo uporabo knjižničnega gradiva ter 
omogočamo kvalitetno preživljanje prostega časa široki paleti ciljnih skupin. MKL načrtno 
izgrajuje tudi strokovno sodelovanje s knjižnicami svojega območja in širše, pri čemer daje 
poudarek na izobraževanje strokovnih delavcev. V ta namen smo že pred leti vzpostavili 
Učni center MKL, ki bo v letu 2019 ponujal izobraževanja za izvajanje mentoriranja 
kandidatov za bibliotekarske izpite v splošnih knjižnicah, znanja glede odprtokodnih 
repozitorijev in uporabljanja spletnih storitev Arnesa. V okviru naših nalog osrednje območne 
knjižnice bomo izvedli digitalizacijo slovenskega knjižnega gradiva iz obdobja 1800–1850 iz 
naših zbirk ter sodelovali pri postopkih za lokaliziranje vsebin, ki jih objavljamo knjižnice 
območja na portalu d.Lib. 
Od razvojno naravnanih projektov naj izpostavim le nekatere: v sodelovanju z Oddelkom za 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF bomo oblikovali raziskavo različnih 
metod za pridobivanje novih članov v MKL. Oblikovali bomo teoretična in praktična izhodišča 
za evalvacijo ustreznosti naše knjižnične mreže, kar bo strokovna objava naših sodelavcev v 
tematski številki znanstvene revije Knjižnica. Pripravili bomo izhodišča za prehod naših 
amaterskih knjižnic na platformo Cobiss 3 in raziskali njihove možnosti bodisi razvoja v 
profesionalno knjižnico bodisi preoblikovanja v smislu premične zbirke. V smislu enega od 
naših strateških ciljev, navedenega v Strategiji razvoja kulture v MOL, bomo oblikovali 
posebno info točko za turiste. Posebno pozornost bomo namenili aktivnostim, vezanim na 
sklep o kandidaturi Mestne občine Ljubljana za naslov Evropska prestolnica kulture 2025. 
V letu 2019 bomo pripravili bienalni izobraževalni dogodek April v MKL, na katerem bomo 
strokovni javnosti predstavili novosti in dobre prakse, ki smo jih uvedli v MKL v letih 2017 in 
2018. V okviru enotedenske mobilnosti ERASMUS+ bomo gostili zaposlene iz knjižnice v 
Parmi. V okviru naše publicistične dejavnosti bomo nadaljevali z novima dvema številkama 
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domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami, nadaljnjima dvema knjižicama v 
zbirki Kulturna dediščina za družine, Priročnikom za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki 
bo pregledal bero mladinskih izdaj v letu 2018 s sklepno podelitvijo priznanj na Prazniku 
zlatih hrušk v času 35. Slovenskega knjižnega sejma. V letu 2019 bomo pripravili obsežnejše 
jubilejno promocijsko poročilo prve desetletke MKL 2008–2018.  
Velik del naših storitev in dejavnosti za uporabnike oblikujemo na način projektov, preko 
katerih najlažje sodelujemo znotraj mreže, se obenem tudi povezujemo v različna 
partnerstva z zunanjimi deležniki ter tako sledimo načelom proaktivne knjižnice, kakršno 
spodbujajo in priporočajo novi strokovni standardi. V letu 2019 načrtujemo izvajanje 38 
različnih projektov, ki jih razdeljujemo v sklope glede na namen in različne ciljne skupine: 
projekti za povečano dostopnost storitev in prepoznavnost, projekti za otroke, mlade, 
družine, odrasle, starejše. Poleg že omenjene strategije pridobivanja novih članov v MKL 
vzpostavljamo Borzo zdravja kot naš odgovor na zaznane potrebe uporabnikov pri iskanju 
kvalitetnih zdravstvenih informacij, kar bo vključevalo tudi vzpostavitev demenci prijazne 
točke. V projektu Biti digitalno pismen bomo knjižnične delavce in posredno uporabnike v letu 
2019 opolnomočili na področju finančne pismenosti v sodelovanju z Združenjem bank 
Slovenije in NUK. V novi Knjižnici Polje bomo vzpostavili Kreativnice kot prostor za vzajemno 
ustvarjalnost in inovativnost uporabnikov. Poleg številnih že uveljavljenih projektov za otroke 
in mlade (Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz, Poletavci in Najpoletavci, Ciciuhec, 
Robinzonijada v informacijski džungli, Oddaj na natečaj v MKL itd.) bomo vzpostavili še 
nekatere nove: LEGO delavnice pripovedovanja zgodb, kul elektronika, igrive poteze v 
knjižnici. Za družine povečujemo obseg lokacij v Ljubljani, kjer ponujamo knjige v okviru 
projekta Povsod v mestu: poleg bazenov bomo prisotni tudi v zoološkem vrtu in v Minicityju v 
BTC. Bralnemu projektu Mesto bere, ki bo v letu 2019 prineslo prebiranje pripovedi iz Afrike, 
ter Slovanskemu bralnemu projektu, posvečenemu ruskemu prevodnemu leposlovju, bomo 
pridali denimo projekt Literatura v mestu, ki bo dodatno izpostavljal prav ljubljansko literarno 
ustvarjalnost, ter Knjižno poličko na delovnem mestu z ambicijo pritegnitve podjetij k branju 
in z možnostjo razvoja v podeljevanje naziva Branju prijazno podjetje. Še naprej bomo 
razvijali regijski natečaj za izvirne domoznanske zgodbe, ki se je v preteklem letu izkazal za 
izjemno dobrodošlega in toplo sprejetega med starejšimi. 
Knjižnica ponuja prebivalcem našega mesta in okolice številne možnosti za izobraževanje, 
rast, kulturno obogatitev in ustvarjalnost. Naša želja je, da z našimi programi vsako leto 
pritegnemo čim več ljudi in jih spodbudimo ne le k včlanitvi v knjižnico, temveč tudi k 
dejavnemu vključevanju v njeno ponudbo in soustvarjanju njenih kreativnih pobud. 
 
 

mag. Teja Zorko, direktorica 
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1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 
 

1.1 Pravne podlage 

 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 

1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 
30/08, 103/08 – popr., 105/08 in 8/15) 

2. Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 s spremembami in 
dopolnitvami) 

3. 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 in 74/17), 
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) 

4. Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
5. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - 

ZFO-1, 7/07 - odl. US, 53/07, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 
111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg) 

6. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni 
list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 
36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP) 

7. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 
39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 12/99 - 
skl. US, 16/99 - popr., 59/99 - odl. US, 70/00, 100/00 - skl. US, 28/01 - odl. US, 87/01 
- ZSam-1, 16/02 - skl. US, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 60/07, 
14/07 - ZSPDPO, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) 

 
Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 

1. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 2/04 - ZDSS-1, 
23/05, 62/05 - odl. US, 75/05 - odl. US, 113/05, 21/06 - odl. US, 23/06 - skl. US, 
62/06 - skl. US, 68/06 - ZSPJS-F, 131/06 - odl. US, 11/07 - skl. US, 33/07, 69/08 - 
ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF) 

2. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske unije, št. 
307/15, 307/15, 337/17, 337/17)  

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, 56/15 in 63/16 - ZKUASP) 
5. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 - ZInfP, 51/07 - 

ZUstS-A, 67/07) 
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) 
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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. Pravila delovanja premične zbirke v Mestni knjižnici Ljubljana, 2018 
7. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 
8. Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 s spremembami in dopolnitvami 
9. Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009 s spremembami in dopolnitvami 
10. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 s spremembami in 

dopolnitvami 
11. Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 
12. Pravilnik o oddaji javnih naročil v MKL, 2014 
13. Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL, 2010 
14. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu 

(mobinga) ter za odpravo njegovih posledic, 2010 s spremembami in dopolnitvami 
15. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 s spremembami in dopolnitvami 

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika, 
2018 

16. Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, 2011 
17. Sklepi sej sveta MKL 
18. Sklepi sej strokovnega sveta MKL 
19. Sklepi sej strokovnega kolegija MKL 

 
Na delovanje knjižnice vplivajo tudi različne strategije, npr.: 

1. Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020  
2. Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019 
3. Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025  
4. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana 2013–2020 
5. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 

 
Knjižnica pri svojem delu uporablja slovenske in mednarodne standarde: 
 

1. Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028) 
2. SIST ISO 2789: 2013 Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za 

knjižnice (Information and documentation - International library statistics) 
3. oSIST ISO 11620:2015 Informatika in dokumentacija - Kazalci uspešnosti knjižnic 

(Information and documentation -- Library performance indicators) 
4. SIST-TP ISO/TR 11219:2013 Informatika in dokumentacija - Kakovostni pogoji in 

osnovna statistika za zgradbe knjižnic - Prostor, funkcija in oblikovanje (Information 
and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings -- 
Space, function and design)  

5. oSIST ISO 16439:2014 Informatika in dokumentacija - Metode in postopki za 
ocenjevanje vpliva knjižnic (Information and documentation -- Methods and 
procedures for assessing the impact of libraries) 
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1.2 Funkcija knjižnice  

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

MOL (289.518 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 (50.492 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (574.377 
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 štiri 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: 47 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 in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem območju, 

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

 

1.3 Dolgoročni cilji knjižnice 

 
Dolgoročni cilji MKL poudarjajo že dosežene rezultate iz tradicije delovanja vseh 
njenih enot, hkrati pa prednostno zasledujejo razvoj združene knjižnice na podlagi 
sodobnih strokovnih konceptov in poslanstva splošnih knjižnic, ki želijo biti 
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 in 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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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, vzgojno-izobraževalnimi 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. 
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1.4 Letni cilji knjižnice 

 
Na področju strokovnega dela knjižnice: 
Knjižnica se pri oblikovanju letnih ciljev naslanja na nova strokovna priporočila in standarde 
za splošne knjižnice 2018–2028 (sprejeti 2018) in poleg knjižničnih vlog, določenih v 16. 
členu Zakona o knjižničarstvu, za leto 2019 izpostavlja knjižnično vlogo: Seznanjanje z 
javnimi zadevami in spremljanje aktualnega dogajanja v družbi. 
Program knjižnice za leto 2019 zasleduje cilje, ki izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega 
načrta MKL 2017–2021 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 v okolju 
7. AKTIVNA KNJIŽNICA: notranja organiziranost in kadri 
8. »KNJIŽNICA PLUS«: razvoj za storitve prihodnosti 
 
Najpomembnejši letni cilji so: 
- načrtovanje vzdržne mreže krajevnih knjižnic v MOL, ki uveljavljajo koncept splošne 

knjižnice kot tretjega prostora lokalne skupnosti; 
- odprtje nove Knjižnice Polje; 
˗ prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev); 
˗ preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov 

(oddelki za multimedijo, za mlade, za starejše, za družine ter prostori za učenje in 
kreativnice, »glasni« prostori za skupinsko delo in druženje in »tihi« prostori za študij, 
delo in branje); 

˗ izboljšana dostopnost knjižničnih storitev za vse prebivalce (oddaljeni vpis v knjižnico, 
izposoja e-knjig, uvedba RFID sistema in oprema gradiva z RFID v mreži knjižnic, 
nadgradnja in širitev e-obveščanja, dostava in odvoz gradiva); 

˗ priprava strategije pridobivanja novih članov; 
˗ 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) ter njihovo 
merjenje in vrednotenje prek izvedbe različnih anket; 

˗ izvajanje storitev in projektov za dve prioritetni ciljni skupini: mladi (6 projektov, virtualne 
razstave) in starejši (2 projekta, zbiranje spominov za Album Ljubljane, Ljubljanske 
zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah«, programi za 
seniorje v THL, predstavitev domoznanskih vsebin v dnevnih centrih); 

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

˗ izvajanje nabave in obdelave knjižničnega gradiva za knjižnico regije; 
˗ oblikovanje posebnih zbirk gradiva in storitev za etnične skupnosti in ranljive skupine 

prebivalcev (gluhi in naglušni, migranti); 
˗ oblikovanje posebne info točke za turiste; 
˗ 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; 
˗ priprava Smernic za vrednotenje leposlovja za odrasle za potrebe knjižnic in oblikovanje 

zasnove Centra za promocijo branja odraslih; 
˗ oblikovanje prireditev in izobraževanj ter razvoj knjižnične zbirke za pripadnike 

tujejezičnih prebivalcev in obiskovalcev mesta; 
˗ priprava izhodišč za usklajeno razstavno dejavnost v mreži knjižnic MKL; 
˗ oblikovanje in izvedba projektov, ki podpirajo štiri zaveze iz Unesco naziva Ljubljana: 

mesto literature (11 projektov);  
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˗ vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature (sodelovanje z 
javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami);  

˗ širjenje bralne kulture izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole; evropske 
splošne knjižnice predvsem v sklopu Unescovega naziv Ljubljana: mesto literature) in 
sodelovanje v različnih mednarodnih projektih (Erasmus+, NAPLE sister libraries); 

˗ usposabljanje uporabnikov za različne oblike pismenosti (medijska, digitalna, 
zdravstvena, glasbena ipd.); 

˗ oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih 
knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj (Učni center MKL kot specializirani 
knjižnični center za izobraževanje zaposlenih v osrednjih območnih knjižnicah); 

˗ dodatna usposabljanja za tematske knjižničarje (subject librarians) za ekspertna znanja 
na specifičnih področjih;  

˗ knjižnica bo povečala svojo vidnost in prepoznavnost v strokovni in širši javnosti z 
organizacijo dogodka April v MKL 2019, predstavitvijo novosti – Mestna knjižnica 
Ljubljana inovativno za vas; 

˗ ozaveščanje prebivalcev o javnih zadevah in s tem spodbujanje prebivalcev k 
vključevanju v procese odločanja o javnih zadevah; 

˗ pridobivanje znanj s področja IKT v e-učilnici MKL za zaposlene in uporabnike; 
˗ vključevanje prostovoljcev v različne projekte knjižnice; 
˗ oblikovanje ukrepov na podlagi rezultatov in trendov merjenja organizacijske klime in 

poenotenje nekaterih internih procesov; 
˗ 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; 

˗ priprava novega pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest MKL; 
˗ nove oblike promocije izven fizičnega prostora knjižnice, zlasti na prostem, »povsod v 

mestu«; 
˗ promocija spletnega video/avdio centra MKL s posnetki dogodkov in izobraževanj. 

 
 
V letu 2019 bodo 3 projekti iz leta 2018 prešli v redno dejavnost knjižnice (glej 7 Projekti). 
V primerjavi z letom 2018 bomo v letu 2019 začasno opustili 3 projekte: 
- Naročanje gradiva med knjižnicami v mreži MKL: pripravo na storitev medoddelčnega 

naročanja gradiva med knjižnicami MKL začasno ukinjamo zaradi drugih prednostnih 
nalog knjižnice pri delu z uporabniki. Uvedba COBISS 3, segment izposoja je 
pričakovano prinesla nove možnosti, a tudi celo vrsto težav, ki jih v MKL rešujemo na 
dnevni bazi. Dokler nimamo vpeljanega sistema za naročanje gradiva, ki bi deloval za 
uporabnike prijazno in enostavno, za zaposlene pa brezhibno, ter vzpostavljene hitre 
logistike v mreži MKL, te storitve ne moremo zadovoljivo izvajati. Ko bodo vsi pogoji za 
uvedbo storitve izpolnjeni, jo bomo realizirali.  

- Radio MKL: zaradi zelo različnih interpretacij zakona o avtorskih pravicah za digitalizacijo 
in predvajanje avdio gradiva iz zbirk MKL s strani strokovnjakov za avtorsko pravo, smo 
se odločili projekt v tej obliki izpustiti. Zaradi zavedanja o drugačni percepciji glasbe s 
strani uporabnikov bomo v letu 2019 naredili raziskavo o drugačni ponudbi glasbe za 
uporabnike. 

- Aplikacija za načrtovanje kadrov: zaradi preobremenjenosti informatikov v OI (RFID, nove 
knjižnice, težave Cobiss3) in prednosti financiranja drugih potreb na področju IKT bomo v 
letu 2019 naredili kot prvi korak raziskavo potencialnih ponudnikov programske opreme. 
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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 2019 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). 

 
Mrežo knjižnic MKL poleg krajevnih knjižnic, ki so namenjene lokalnim skupnostim, 
sestavljajo tudi knjižnični prostori, namenjeni ciljni vsebini (literatura in knjiga v Trubarjevi hiši 
literature) in v prihodnje tudi za ciljno skupino uporabnikov (knjižnica za mlade v Palači 
Cukrarna). 
 
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. V skladu z novimi Strokovnimi 
priporočili in standardi za splošne knjižnice 2018–2028 bo pripravila poglobljene analize 
lokalne skupnosti. 
 
Za boljšo obveščenost prebivalcev in da bo mogoče naše knjižnice lažje najti, so nujno 
potrebne usmerjevalne table ob cestah v bližini njihovih lokacij.  
 
S profiliranjem uporabnikov glede na to, s kakšnim namenom pridejo v knjižnico, bo MKL 
oblikovala različne prostore: »glasne« prostore za skupinsko delo in druženje ter »tihe« 
prostore za študij, delo in branje. Pri vzpostavljanju novih prostorov za izobraževanje 
uporabnikov MKL postopoma uveljavlja koncept kreativnic (Knjižnica Polje). 
 
Pri oblikovanju prostora knjižnice bo MKL izhajala iz načel univerzalnega oblikovanja, ki 
omogoča uporabo prostora vsem ljudem, ne glede na njihove specifične potrebe. 
 
V letu 2019 načrtujemo pričetek prostorskega urejanja v naslednjih knjižnicah: 
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1. V letu 2019 načrtujemo selitev Knjižnice Polje v nove prostore. 
2. Nadaljevanje aktivnosti na novi lokaciji za Knjižnico Grba (v letu 2018 je bil s projektanti 

usklajen idejni projekt Brdo II). 
3. Nadaljevanje aktivnosti v okviru projektne naloge za Palačo Cukrarna, kamor bo 

umeščena prva specialirana knjižnica za mlade v Sloveniji. 
4. MKL ima izdelan idejni načrt za Knjižnico Rog (Od izdelave koles do izposoje knjig 2013), 

ki je bil usklajen z izbranim arhitektom. 
5. V letu 2019 pričakujemo nadaljevanje aktivnosti za novo Knjižnico Dobrova, ki bo 

umeščena v poslovno-trgovski Center Emila Adamiča (sodelovanje z arhitekturnim 
birojem na podlagi idejnega načrta Knjižnica Dobrova – knjižnica za družine in prijetno 
druženje vseh generacij iz leta 2013). 

6. V letu 2019 pričakujemo nadaljevanje aktivnosti za novo Knjižnico Vodice, ki bo 
umeščena v Center Jerneja Kopitarja (sodelovanje z arhitekturnim birojem na podlagi 
idejnega načrta Knjižnica Vodice – knjižnica kot medgeneracijsko stičišče iz leta 2013). 
 

MKL v strateškem obdobju 2017–2021 načrtuje reševanje prostorske problematike za:  
- novo lokacijo centralne knjižnice (KOŽ) v središču mesta, 
- Knjižnico Fužine, 
- Knjižnico Črnuče, 
- Knjižnico Jožeta Mazovca: knjižnica v sedanjih prostorih ne more več kvalitetno izvajati 

nalog in storitev sodobne knjižnice za uporabnike in nalog koordinacije lokalne mreže. 
Možna selitev internih prostorov za delovanje območne enote na lokacijo nove Knjižnice 
Fužine. 

 
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 obiskovalcev (2017: 2.365.513) 
- Število novih članov (2017: 9.702) 
- Delež včlanjenega prebivalstva (2017: 24,6%) 
 
 

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 47 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 
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• 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,  
• 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. MKL pri tem izhaja iz načel 
univerzalnega oblikovanja prostora.  
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 2019 uresničiti. Navajamo trenutno nujne posege, katerih 
izvedba pa bistveno presega naše finančne zmožnosti. Zato bodo v letu 2019 izvedeni le 
najnujnejši, ki jih bomo lahko udejanjili v sedanjih finančnih pogojih (celovit nabor potreb je 
podan v sklopu investicijskega vzdrževanja za leto 2019). 
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Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica dr. Franceta Škerla  
Atrij knjižnice bomo postopoma uredili kot čitalnico za uporabo v toplejšem delu leta. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Na sedanji lokaciji je zelo nujna obnova tal v drugem nadstropju v obsegu 410m2. Še vedno 
potrebujemo tudi prostor za skladišče območne enote v obsegu 40–50 m2. 
Knjižnica Fužine 
Zaradi dotrajanosti in varnosti uporabnikov sta nujni menjava oken v celotni stavbi in prenova 
električne napeljave, v kolikor v kratkoročnem obdobju ne bo možno zagotoviti novega 
prostora za knjižnico.  
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 
Načrtujemo postavitev knjigomatov v pritličje in v prvo nadstropje, kar posledično prinese 
preureditev pritličja, zmanjšanje števila izposojevalnih mest, preureditev in prenova 
komunikacijskih poti in signalizacije. V okviru energetske sanacije MOL se bo v prostorih 
MKL in KOŽ prenovilo drugi del razsvetljave (Mediateka, skupni prostori, skupne službe O).  
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Dobrova  
Obstoječi prostori Knjižnice Dobrova bi bili potrebni popolne adaptacije, saj so statično 
neprimerni in nevarni za uporabnike. V letu 2019 je v načrtu začasna selitev v druge prostore 
v naselju Gabrje, v obdobju treh let pa naj bi bil zgrajen Center Emila Adamiča, ki bo 
namenjen tudi knjižnični dejavnosti. 
 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šiška potrebuje ločen prostor za prireditve, saj sedaj prireditve potekajo v časopisni 
čitalnici in jih lahko izvajamo šele po 19.30 uri, ko se knjižnica sicer zapre. V letu 2019 ostaja 
potreba po sanaciji sistema prezračevanja, vlaženja in klimatizacije, prioritetno v študijski 
čitalnici. V pritličju knjižnice načrtujemo postavitev knjigomatov. V okviru projekta Zelene 
prestolnice želimo urediti ločeno zbiranje odpadkov v prostorih za uporabnike. 
 
 

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 2019 
bo odpiralni čas knjižnic v mreži MKL usklajen 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 47 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 
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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 2019.  
Knjižnica Zadvor 
V Knjižnici Zadvor načrtujemo spremembo dneva popoldanske odprtosti (s ponedeljka na 
torek), obseg ur tedenske odprtosti ostane nespremenjen. Pred uveljavitvijo novega urnika 
bo opravljena raziskava v lokalni skupnosti (anketa). 
 
Slovanska knjižnica  
Velika čitalnica v Slovanski knjižnici bo še naprej odprta od ponedeljka do petka do 22.00 
ure.  
 
Potujoča knjižnica  
Potujoča knjižnica bo v letu 2019 obiskovala 47 izposojevališč (40 krajev in 7 posebnih 
sredin) po vnaprej objavljenem urniku. 36 postajališč bomo obiskovali enkrat mesečno, 8 
postajališč dvakrat mesečno in 3 postajališča enkrat tedensko v popoldanskem času. Za 
najavljene skupine vrtcev je Potujoča knjižnica odprta tudi dopoldne (projekt Ciciuhec in 
Predstavitev potujoče knjižnice), prav tako pa tudi v času festivalov in projektov (Bobri, Dan 
MKL, Noč knjige, Poletavci, Potujoča knjižnica na obisku O). Zaradi nepredvidljivih razmer 
na cestah, vremenskih pogojev ali okvar vozila so možna odstopanja od predvidenega 
števila ur odprtosti.  
 
THL 
V sodelovanju z ustanoviteljem v letu 2019 načrtujemo spremenjen čas odprtosti THL. 
 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2019, opredeljen v tem programskem sklopu, 
glede na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
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3 RAZVOJ IN OBMOČNOST 

 
Služba za razvoj in območnost 
 
Službo za razvoj in območnost (SRO) sestavljata Oddelek za razvoj in območnost ter 
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. V letu 2019 bomo opravili pregled uresničevanja strateških 
ciljev, pričakovanih učinkov in kazalnikov uspešnosti za leti 2017 in 2018. 
Naloga SRO je tudi priprava in koordinacija temeljnih dokumentov o delovanju MKL. V letu 
2019 bomo pripravili: polletno poročilo o delu 2019, letno poročilo o delu 2018, program dela 
2020 ter zbirnik statističnih podatkov 2018 za CeZaR. 
 
V letu 2019 bomo v SRO izvajali dejavnosti in vodili projekte:  
- Pregled in načrtovanje mreže MKL na podlagi prostorske analize PAM in koordinacija 

priprave idejnih načrtov za nove ali prenovljene knjižnice v mreži MKL z GIS 
programskimi orodji za prostorsko načrtovanje. Oblikovali bomo teoretična in praktična 
izhodišča za evalvacijo ustreznosti knjižnične mreže MKL in jo v obliki strokovnega 
članka objavili v tematski številki znanstvene revije Knjižnica. 

- V okviru projekta »Biti digitalno pismen« – digitalno opismenjevanje zaposlenih bo 
pripravljena nadgradnja programa, ki bo ponujen knjižničarjem MKL in osrednjih 
območnih knjižnic, poudarek bo na vsebinah s področja finančne pismenosti. Pri pripravi 
in izvedbi predstavitve vsebin bomo sodelovali z Združenjem bank Slovenije in Narodno 
in univerzitetno knjižnico (glej 7 Projekti).  

- E-učilnica od leta 2017 služi kot okolje za izobraževanje, učna gradiva (interaktivni video 
vodiči) in samopreverjanje znanja na področju IKT za zaposlene v MKL, v letu 2019 
načrtujemo uporabo in promocijo e-učilnice za uporabnike. 

- Delovna skupina (nosilec Oddelek za informatiko) je pripravila izhodišča za prenovo 
intraneta, v letu 2019 načrtujemo implementacijo novega intraneta (glej 7 Projekti). 

- Delovna skupina za premične zbirke (koordinacija SRO) bo v letu 2019 pripravila 
izhodišča za prehod amaterskih krajevnih knjižnic na avtomatizirano izposojo Cobiss3. 

- Za leto 2019 načrtujemo digitalizacijo slovenskih knjig iz obdobja 1800–1850, zajeta bodo 
dela slovenskih avtorjev in prevodi v slovenščino, 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 in Bilo je 
nekoč v našem kraju. 

- SRO prevzema vodenje in koordinacijo aktivnosti za starejše v MKL in spremljanje 
podstrani za odrasle. 

- Za ciljno skupino starejših uporabnikov bo pripravljen regijski natečaj za najboljšo 
domoznansko zgodbo.  

- Izdelava načrta za promocijo e-storitev v fizičnem okolju. 
- Koordiniranje in evalvacija beleženja informacij. 
- Priprava in izvedba ankete o uporabi e-knjižnice. 
- Sodelovanje pri pripravi in izvedba izobraževanj za uporabnike in zaposlene; sodelovanje 

pri pripravi vsebin za April v MKL 2019. 
- V novem SN 2017–2021 smo v okviru strateškega področja »AKTIVNA KNJIŽNICA: 

notranja organiziranost in kadri« oblikovali cilj »Prostovoljsko delo v MKL«. V letu 2019 
bomo nadaljevali in razširili vključevanje prostovoljcev v različne projekte MKL. 

- V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo bomo 
v letu 2019 oblikovali nov projekt, ki bo raziskal uporabo različnih metod za pridobivanje 
novih članov v MKL. 

- Koordiniranje referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja. 
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- Priprava programov in koordinacija izvedbe strokovnih obiskov, mobilnosti in mentorstva. 
- Priprava izhodišč za spremembo in poenotenje procesov v MKL (aplikacija za 

načrtovanje kadrov, samostojni prevzem rezerviranega gradiva). 
- Sodelovanje v strokovnih telesih na nacionalni ravni (Ministrstvo za kulturo, ZBDS, 

Združenje splošnih knjižnic). 
 
V MKL beležimo zelo raznolike oblike strokovnih obiskov in izvajanja mentorstva. V letu 2018 
smo oblikovali interni dokument, ki na kratko opredeljuje tri glavne oblike mentorstva v MKL: 
za študente, novozaposlene (po novem pravilniku o bibliotekarskem izpitu) in prostovoljce.  
V letu 2019 načrtujemo pripravo 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 okviru programa Erasmus+; strokovni nekajdnevni obiski knjižničarjev 
osrednjeslovenskega območja po programu v okviru izvajanja nalog območnosti. 

- Zaposleni v MKL se udeležujejo mobilnosti v okviru programa Erasmus+ in Strokovne 
izmenjave z Mariborsko knjižnico. 

 
V letu 2019 bo SRO sodelovala pri pripravi novih storitev in projektov MKL: 
- koncept nove spletne strani knjižnice, 
- zasnova sklopa storitev za starejše, 
- zasnova skopa storitev za izvajanje zdravstvenega opismenjevanja Borza zdravja, 
- usmeritve za izvajanje aktivnosti v kreativnici (Knjižnica Polje), 
- sodelovanje in izvedba učnih aktivnosti v Učnem centru 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 pri pripravi anketnih 
vprašalnikov sodelovala z izvajalci ali pobudniki različnih dejavnosti v knjižnici.  
 
SRO spremlja razpise in koordinira prijave na lokalne, nacionalne in mednarodne razpise ter 
posvete na podlagi dveh tabel: 1) Seznam domačih in mednarodnih konferenc, ki omogoča 
bolj dolgoročno prijavo prispevkov in aktivno udeležbo. 2) Seznam razpisov za projekte in 
nagrade, ki omogoča časovno bolj vzdržno pripravo prijav. 
 
Oddelek za informatiko bo v letu 2019 opravljal naslednje naloge: 
Podpora in vzdrževanje: 
- pomoč in podpora zaposlenim; 
- pomoč in podpora uporabnikom; 
- podpora pri reševanju težav v sistemu za izposojo Cobiss3; 
- 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; 
- vzdrževanje telefonije; 
- izvajanje javnih razpisov za nakup IKT opreme ter nakup drobnega materiala; 
- 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.; 
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- vzdrževanje požarnih in protivlomnih sistemov, videonadzorov, vpogled v posnetke 
videonadzornih sistemov; 

- vzdrževanje spletnih strani; 
- pomoč pri izvajanju inventur osnovnih sredstev in gradiva; 
- priprava okolja za delovanje e-učilnice za zaposlene in uporabnike; 
- 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; 
- planiranje in namestitev IKT tehnologije v nove in prenovljene enote; 
- podpora izterjavam finančnih dolgov; 
- podpora uporabnikom pri uporabi RFID in knjigomatov, reševanje težav. 
Razvoj storitev in projekti: 
- razvoj in nadgradnja informacijskega sistema MKL: 

• načrtovan nakup in prenova mrežne opreme za strežniški prostor in območne enote, 
• nadgradnja operacijskega sistema osebnih računalnikov za zaposlene in uporabnike 

na Windows 10, 
• prenos dokumentov na nove podatkovne strežnike, prenova strukture dokumentov in 

prenova AD strukture. 
- razvoj in nadgradnja spletnih servisov MKL: 

• projekt prenove intraneta z novimi storitvami za zaposlene, 
• projekt prenove spletne strani www.mklj.si, 

• aplikacija za načrtovanje kadrov. 
- uvajanje knjigomatov ter RFID izposoje na evidenco izposoje v mrežo knjižnic MKL; 
- raziskava tržišča, nakup in testiranje vračalnega robota za območne knjižnice; 
- izvajanje razpisov, nakupa in montaže opreme v novi Knjižnici Polje; 
- priprava dokumentacije za nakup opreme za novo Knjižnico Brdo; 
- razvoj sistema za uporabo tablic za uporabnike in zaposlene. 
 
 
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). MKL aktivno 
sodeluje z devetimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri nacionalnih projektih in 
koordinaciji nalog območnosti na nacionalnem nivoju. 
 
V SRO bomo za področje območnosti pripravili letno poročilo 2018 in program 2020, izvajali 
in koordinirali bomo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 2019: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2019 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 
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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 2019. 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. 
Nadaljevali bomo z dejavnostmi Učnega centra MKL kot izobraževalnega centra za potrebe 
usposabljanja za znanja, potrebna za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice. 
V letu 2019 bo poudarek na znanjih za izvajanje mentoriranja kandidatov za bibliotekarske 
izpite v splošnih knjižnicah, znanjih s področja odprtodostopnih repozitorijev in uporabe 
spletnih storitev Arnesa. V sodelovanju s člani delovne skupine za strokovna priporočila 
splošnih knjižnic pri Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost načrtujemo za potrebe 
knjižnic območja predstavitev dobrih praks pri uresničevanju novih strokovnih priporočil. 
Nudili bomo praktično usposabljanje in promocijo vsebin Informacijske točke za e-gradiva 
javnih oblasti za knjižničarje z drugih območij Slovenije. Pripravili bomo analize in preglede 
stanja knjižničnih mrež knjižnic osrednjeslovenskega območja: v letu 2019 načrtujemo 
nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2018 (kontrola podatkov in 
analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK) v sodelovanju s Centrom za razvoj 
knjižnic NUK. Načrtujemo začetek delovanja skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic, 
kjer bodo v letu 2019 na enem mestu združeni podatki, vsebine in informacije za različne 
ciljne skupine (strokovno javnost, splošno javnost, financerje ipd.). Pri pripravi portala smo v 
letih 2016–2018 sodelovali Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja 
knjižnica Srečka Vilharja Koper in Osrednja knjižnica Celje. Sodelovali bomo pri preostalih 
skupnih projektih vseh slovenskih OOK. Nadaljevali bomo izvajanje 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. V okviru projekta »Bilo je nekoč v našem kraju« bomo skupaj s 
knjižnicami regije iskali zanimive zgodbe, povezane z lokalno zgodovino ter prebivalci 
posameznega kraja, jih zapisali ter objavili na portalu Kamra. Pripravili bomo letni načrt 
domoznanskih zgodb, svetovali lokalnim urednikom vsebin ter zanje pripravili in izvedli 
osvežitveno delavnico vnosa vsebin na portal Kamra. Za ciljno skupino starejših uporabnikov 
bomo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, ki bo potekal na regionalnem 
nivoju, najboljše bomo opremili s fotografijami in objavili na portalu KAMRA. Izvedli bomo 
projekt digitalizacije gradiv z domoznanskimi vsebinami z osrednjeslovenskega območja. V 
letu 2019 bomo digitalizirali slovenske knjige iz obdobja 1800–1850, zajeta bodo dela 
slovenskih avtorjev in prevodi v slovenščino; nadaljevali bomo z digitalizacijo korpusa 
tovarniških časopisov z osrednjeslovenskega območja. Izvajali bomo redakcijo, organizacijo 
in koordinacijo dela na portalu Kamra za potrebe regije. Izvajali bomo promocijo vsebin MKL, 
objavljenih na portalu Kamra. Pripravili bomo strategijo objavljanja vsebin na Twitter profilu 
portala Kamra. Na temo Albuma Slovenije bomo pripravili praktične predstavitve za starejše 
uporabnike ter jim na primeru Albuma Ljubljane predstavili samostojno vnašanje vsebin na 
Kamro. Sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 
Sodelovali bomo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega 
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gradiva (digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižice območja. 
Sodelovali bomo pri postopkih za prilagoditev (lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjižnice 
območja na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. Nudili bomo podporo delovni skupini 
(nosilec koordinacija OOK NUK) za pripravo strokovnih izhodišč za oblikovanje 
domoznanske zbirke in domoznanskega oddelka. 
 
Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Dogovorile smo 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 2019 je priloga tega 
programa in njegov sestavni del. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2019, opredeljen v tem programskem sklopu, 
glede na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

4 DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 

 
Dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana izhajajo iz 2. in 16. člena Zakona o knjižničarstvu 
(Uradni list RS, št. 87/01). 
 
2. člen: 
 
Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:  
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje 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.  
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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 ter 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) 
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018−2028) 
- Manifest o splošnih knjižnicah (1994). Knjižničarske novice (5) 3. Priloga 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2019 
- Izvajanje izbora in nakupa izbrane založniške produkcije, primerne za splošno knjižnico, 

v skladu s Pravilnikom o upravljanju knjižnične zbirke v MKL (SP A.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 
knjižničnega gradiva ter izločanjem zastarelih vsebin knjižnične zbirke (SP A.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 A.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 A.2, cilj 3: Povsod v mestu). 

- Organizirala bo dejavnosti s knjižničnim gradivom za razvoj bralne kulture (SP A.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. 
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Kazalniki uspešnosti 
- Prirast na 1.000 prebivalcev (2017: 208) 
- Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke (v odstotkih) (2017: 45 – 55) 
- Razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle (v odstotkih) (2017: 22 – 78) 
- Obrat knjižnične zbirke (2017: 2,7) 
- Obrat zadnjega celoletnega prirasta (2017: 7,84) 
- Odstotek odpisa v odnosu do prirasta (2017: 78,2 %) 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
Izbor za nakup novega knjižničnega gradiva izvaja Služba za pridobivanje in bibliografsko 
obdelavo knjižničnega gradiva (SPOK) po kriterijih nabavne politike knjižnice z rednim 
pregledovanjem novosti v založniški produkciji. Pri svojem delu Služba izhaja iz Pravilnika o 
upravljanju knjižnične zbirke v MKL (2012). 
 
Služba prav tako ureja pridobivanje novega gradiva iz obveznega izvoda, ki ga knjižnica 
pridobi po Zakonu o obveznem izvodu. Določa umestitev tega gradiva v mreži MKL in 
upošteva prirast obveznega izvoda pri nakupu novega gradiva.  
 
Služba ureja prirast darov bralcev in drugih deležnikov, ki jih pristojni knjižničarji odberejo za 
knjižnično zbirko. 
 
Služba bo zagotovila standardizirano bibliografsko obdelavo v letu 2019 pridobljenega 
knjižničnega gradiva v elektronskem katalogu COBISS. Glede na načrtovan prirast bo 
katalogizacija obsegala: 
- kreiranje okrog 4.500 novih zapisov za različne tipe gradiva, 
- kreiranje okrog 1.500 novih zapisov v normativni bazi podatkov CONOR.SI. 
Za vse pridobljene enote knjižničnega gradiva – načrtovano 69.935 enot – bo služba 
zagotovila ustrezno zaščito in opremo novega gradiva za potrebe izposoje. 
 
Služba bo pri vseh procesih upravljanja s knjižnično zbirko sodelovala z enotami knjižnične 
mreže MKL. Tako pri izboru novega knjižničnega gradiva, kot pri odpisu zastarelega gradiva, 
urejanju postavitvenega sistema za prosti pristop, načrtovanje novih zbirk ipd. Služba bo 
aktivno sodelovala tudi pri izvajanju inventur knjižničnega gradiva, ki bodo v letu 2019 in v 
naslednjih petih letih prilagojene uvedbi izposoje z RFID tehnologijo. Le-ta zahteva 
preopremo vse zaloge knjižničnega gradiva s čipi RFID, s čimer bo opravljena tudi inventura 
knjižničnega gradiva. 
 
Služba bo v letu 2019 v pilotnem projektu zastavljeno skupno nabavo in obdelavo 
knjižničnega gradiva z Mestno knjižnico Grosuplje nadaljevala in s tem zagotavljala praktično 
podlago za razvoj servisa za izvajanje skupne nabave in obdelave med splošnimi knjižnicami 
v večjem obsegu. 
 
 
Prirast knjižničnega gradiva – načrtovan obseg in dostopnost v letu 2019 
Obseg pridobivanja novega knjižničnega gradiva po Zakonu o knjižničarstvu načrtujemo na 
podlagi števila prebivalcev na območju knjižnice. Strokovna priporočila in standardi za 
splošne knjižnice predvidevajo, da letni prirast knjižničnega gradiva obsega najmanj 250 
novih enot na 1.000 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 2019 načrtujemo 
69.935 enot nakupa novega knjižničnega gradiva, s čimer dosežemo 200 enot gradiva na 
1.000 prebivalcev. S tem popravljamo krivuljo pridobivanja novega gradiva iz zadnjih let, ko 
je nakup novega gradiva padel na 161 enot na 1.000 prebivalcev. Poleg tega načrtujemo 
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prirast še z darovi v obsegu okrog 6.500 enot in prirast z obveznim izvodom – predvidoma 
1.800 enot. Skupen prirast z nakupom in ostalimi načini nabave načrtujemo v obsegu 78.235 
enot, s čimer dosežemo 226 enot gradiva na 1.000 prebivalcev. 
 
Na podlagi Strokovnih priporočil knjižnica pri izboru gradiva načrtuje prirast, ki bo v knjižnični 
zbirki zagotavljal 50 % naslovov strokovnega in 50 % naslovov leposlovnega gradiva. Prav 
tako knjižnica pri izboru upošteva potrebe gradiva za otroke in mladino in zanje načrtuje 
prirast, ki bo v zbirki zagotavljal 25 % naslovov gradiva za otroke in mladino. 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. Obsega največ 10 % celotne knjižnične zbirke in jo bo v l. 2019 obnovila s 
predvidoma 950 novimi enotami gradiva. 
 
V letu 2019 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 ter tistim, ki jih 

poslovno ali drugače zanima Kitajska; 
- šahovski kotiček; 
- konjeniška zbirka; 
- kinološka 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 2019 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 15 % 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 2019 zagotavljala uporabo 1.000 naslovov serijskih publikacij, ki jih 
pregledujemo glede na aktualnost in morebitne ustreznejše nove naslove na tržišču.  
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Potujoča knjižnica: 
Knjižnica za uporabnike postajališč Potujoče knjižnice načrtuje 1.400 enot novega 
knjižničnega gradiva. Od tega 700 enot iz sredstev Ministrstva za kulturo, 700 enot iz 
sredstev občin s postajališči Potujoče knjižnice. Deleži občin so določeni po številu 
prebivalcev. 
 
Delež za Potujočo knjižnico je določen glede na število prebivalcev v občinah s postajališči 
bibliobusa: 
 

Občine Prebivalci Št. enot EUR Delež 

Brezovica 12.186 24 451 € 3,36% 
Dobrova-Polhov Gradec 7.661 15 284 € 2,11% 
Dol pri Ljubljani 6.008 12 223 € 1,66% 
Horjul 3.017 6 112 € 0,83% 
Ig 7.366 14 273 € 2,03% 
Ljubljana 289.518 559 10.726 € 79,90% 
Škofljica 11.098 21 411 € 3,06% 
Velike Lašče 4.303 8 159 € 1,19% 
Vodice 4.861 9 180 € 1,34% 
Medvode 16.362 32 606 € 4,52% 
Potujoča knjižnica skupaj 362.380 700 13.425 € 100,00% 

*podatki o prebivalstvu stanje 01. 01. 2018 (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 

56.275 11.634 2.026 69.935 
 
Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva na območju Mestne občine 
Ljubljana 
 
Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

46.116 9.394 1.702 57.212 
 
Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva na območju primestnih 
občin 
 
Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

10.159 2.240 324 12.723 
 
 
Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: stroka / leposlovje 
 

Stroka Leposlovje Skupaj 

3.400 3.400 6.800 
 
Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: mladina / odrasli 
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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 5.060 1.189 161 6.410 

Knjižnica Črnuče 1.250 359 35 1.644 

Knjižnica dr. France Škerl 923 380 36 1.339 

Knjižnica Glinškova ploščad 817 286 33 1136 

Knjižnica Savsko naselje 702 239 29 970 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.239 778 127 4.144 

Knjižnica Fužine 1.453 242 68 1.763 

Knjižnica Jarše 651 43 41 735 

Knjižnica Polje 1.591 239 95 1.925 

Knjižnica Zadvor 572 105 30 707 

Knjižnica Zalog 751 105 46 902 

Knjižnica Otona Župančiča 10.342 1.946 252 12.540 

Knjižnica Nove Poljane 217 177 9 403 

Knjižnica Poljane 887 72 21 980 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.619 883 181 5.683 

Knjižnica Grba 1.448 429 57 1.934 

Knjižnica Rudnik 1.591 358 79 2.028 

Knjižnica Šiška 5.949 887 175 7.011 

Knjižnica Gameljne 830 141 32 1003 

Knjižnica Šentvid 1.427 480 74 1.981 

Slovanska knjižnica 1.797 56 121 1.974 

SKUPAJ MOL 46.116 9.394 1.702 57.212 

Knjižnica Brezovica 989 208 30 1227 

Knjižnica Notranje Gorice 147 30 0 177 

Knjižnica Podpeč 383 143 22 548 

Knjižnica Rakitna 465 88 0 553 

SKUPAJ Brezovica 1984 469 52 2505 

Knjižnica Dobrova 871 199 43 1113 

Knjižnica Polhov Gradec 105 89 0 194 

Knjižnica Šentjošt 105 75 0 180 

SKUPAJ Dobrova Polhov Gradec 1081 363 43 1487 

Knjižnica Frana Levstika 589 138 41 768 

Knjižnica Rob 57 39 0 96 

SKUPAJ Velike Lašče 646 177 41 864 

Knjižnica Horjul 451 126 19 596 

Knjižnica Ig 1.161 283 47 1.491 

Knjižnica Škofljica 1.762 342 69 2.173 



29 
 

Knjižnica Vodice 883 70 16 969 

Potujoča knjižnica 1.193 202 5 1.400 
Knjižnica Jurij Vega – Dol pri 
Ljubljani  998 208 32 1.238 

SKUPAJ 56.275 11.634 2.026 69.935
 

4.1.2 Sredstva za nakup knjižničnega gradiva 

 
Pričakovana sredstva in delež ministrstva  255.000 EUR 

Pričakovana sredstva in delež Mestne občine Ljubljana  812.000 EUR 

Pričakovana sredstva in delež primestnih občin  109.585 EUR 

Lastna sredstva:  35.000 EUR 

SKUPAJ:  1.211.585 EUR 
 
 
 

4.2 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 

 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
V Službi za delo z uporabniki in posebne zbirke (SDU) skrbimo za člane, uporabnike in 
obiskovalce naših knjižnic ter pokrivamo široko področje delovanja knjižnice, od priprave in 
uskladitve pravil za poslovanje do zagotavljanja primerne odprtosti knjižnic glede na potrebe 
okolja in razpoložljivi kader. Delo z uporabniki zahteva pravočasno in ažurno informiranje o 
spremembah ter ustrezno promoviranje dejavnosti, storitev in prireditev v knjižnicah tako 
uporabnikov kot tudi zaposlenih. 
V SDU skrbimo za informiranje v tiskanih in elektronskih oblikah, pri čemer dajemo poseben 
poudarek razvoju in stalnemu posodabljanju domače spletne strani ter aktivni prisotnosti na 
družbenih spletnih omrežjih in video vsebinah. 
Pokrivamo velik delež pri izvajanju projektov, v katere so vključene vse knjižnice 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 ter zunanjim partnerjem. 
K SDU spadajo oddelki in servisi, ki samostojno 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.  
V letu 2019 bomo skrbeli za kvalitetne knjižnične storitve, kulturni program, vseživljenjsko 
izobraževanje, tiskano in elektronsko informiranje, promocijo knjižnice ter za informativne in 
promocijske izdelke. Z uvajanjem novih knjižničnih storitev za člane, s širitvijo izobraževalnih 
dejavnosti in z razvojem obstoječih in novih bralnih projektov bomo skrbeli za sedanje in 
bodoče člane knjižnice. Tudi v prihodnjem letu bomo zagotavljali predstavitve celotne mreže 
knjižnice na sejmih, mestnih festivalih, ulicah Ljubljane, v osrednjeslovenski regiji in širše po 
Sloveniji ter opozarjali na pomen branja in bralne kulture ter na vedno večjo vlogo in pomen 
splošne knjižnice tako v mestu kot na spletu. 
 
Strateške usmeritve 
- Aktivno vključevanje knjižnice v življenjski utrip okolja. 
- Krepitev vloge knjižnice kot prostora za vseživljenjsko učenje in študij. 
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- Oblikovanje ponudbe za prebivalce mesta Ljubljana, s poudarkom na razvoju in 
spodbujanju bralne kulture. 

- Razvoj učne in izobraževalne ponudbe, ki spodbuja socialno vključenost, 
medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje. 

- Uvajanje knjižničnih storitev, ki prek naprednih tehnologij omogočajo samostojnost 
uporabnikov. 

- Stalno posodabljanje spletne strani kot osrednje informacijske točke s poudarkom na 
priporočanju gradiva, dogodkov in storitev. 

- Oblikovanje učnih aktivnosti v e-okolju in e-podpora izvajanju izobraževalnih dejavnosti. 
- Iskanje možnosti za zagotavljanje ustreznih storitev, prireditev in izobraževanj za 

skupine, kot so: priseljenci, nezaposleni, invalidi, mladi in starejši. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2019 
- Posodabljanje internega pravilnika pri delu z uporabniki v skladu s Pravilnikom o 

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

na aktualne spremembe pri delu z uporabniki. 
- Priprava informacij za uporabnike ob sprejetju dopolnjenega Pravilnika o poslovanju. 
- Priprava strategije in smernic za pridobivanje novih članov. 
- Izvedba ankete za potencialne uporabnike in člane knjižnic. 
- Priprava in izvedbe akcij za pridobivanje novih članov (osnovnošolci, dijaki, študenti). 
- Izpopolnjevanje sistema C3/Izposoja v sodelovanju z nosilcem sistema – IZUM, Maribor. 
- Ustrezno obveščanje uporabnikov v skladu s spremembami v sistemu C3/Izposoja. 
- Priprava koncepta celotne prenove spletne strani, javni razpis za izvajalca prenove. 
- Promocija spletnega video/avdio centra s posnetkih naših dogodkov in izobraževanj. 
- Spodbujanje uporabnikov pri samostojni uporabi novega kataloga Cobiss, aplikacije 

mCobiss, storitve Moja knjižnica in portala Biblos. 
- Promocija storitve oddaljenega vpisa in izposoja e-knjig. 
- Uvedba RFID sistema in oprema gradiva z RFID v določenih knjižnicah. 
- Postopki obveščanja ob uvedbi novih knjigomatov v treh večjih knjižnicah MKL in 

spremljanje samostojne izposoje na knjigomatih med uporabniki in uvajanje izboljšav. 
- Testna uvedba storitve naročanja in prevzema gradiva na domu ali v službi. 
- Nadaljevanje postopkov za izterjave sprotnih finančnih dolgov uporabnikov in sodnih 

izterjav. 
- Zagotavljanje odgovorov v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja. 
- Aktivno oglaševanje na aktualnih socialnih in promocijskih spletnih omrežjih. 
- Aktivno sodelovanje in izvajanje dogodkov ter sodelovanje s pisarno UNESCO Ljubljana 

– mesto literature pri promociji odmevnih mesečnih literarnih dogodkov v mestu. 
- Zagotavljanje dostopnosti izobraževanj za uporabnike, zaposlene in strokovne 

javnosti, predvsem knjižničarjev. 
- Oblikovanje prireditev in izobraževanj ter razvoj knjižnične zbirke za pripadnike 

tujejezičnih prebivalcev in obiskovalcev mesta. 
- Priprava strategije oz. smernic za razstavno dejavnost v MKL. 
- Oblikovanje posebne točke za turiste – tuje obiskovalce mesta. 
- Umestitev centralne knjižnice na turistične karte mesta Ljubljana. 
- Oblikovanje storitev in dogodkov za starejše ter za osebe s posebnimi potrebami. 
- Razvoj programov za priseljence in tujce. 
- Izpostavljanje lastne produkcije prireditev in izobraževanj. 
- 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. 
- Priprava jubilejnega promocijskega desetletnega poročila MKL 2008–2018. 
- Oblikovanje promocijskih materialov in izdelkov za uporabnike, zaposlene, poslovne 

partnerje ter za prodajo v knjižnicah. 
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- Izvedba projektov: Ciciuhec, Poletavci, NajPoletavci, Mesto bere ter Sodobni slovanski 
romani, z namenom spodbujanja kvalitetnega branja in aktivacije knjižničnega gradiva za 
bralce vseh starosti. 

- Prisotnost s knjižno ponudbo v Minicity-ju (celo leto), v ZOO (od junija do septembra), na 
kopališčih Kolezija in Kodeljevo (od julija do avgusta). 

- Razvoj in promocija bralnih skupin za različne ciljne skupine v knjižnicah. 
- Priprava knjižnih paketov gradiva Maček v žaklju za poletno branje v vseh knjižnicah. 
- Sodelovanje na regionalni in nacionalni ravni z drugimi knjižnicami pri skupnih projektih in 

razvoju storitev, predvsem promociji knjižnic na nacionalnem nivoju v okviru Združenja 
splošnih knjižnic. 

- 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 
- Nove storitve, primerne za urbano in primestno okolje ter prilagojene sodobnemu načinu 

življenja; knjigomati; vračanje gradiva v drugi knjižnici; naročanje in prevzem gradiva na 
dom ali v službi; samostojen oddaljen vpis v knjižnico; poenostavljena in dostopnejša 
uporaba knjižničnih storitev. 

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

- Dostopnost e-vsebin in informacij za vse prebivalce; e-napovednik; prenova spletne 
strani MKL, družabna omrežja, prilagojenost vsebin; aplikacije za uporabo knjižnice. 

- Knjižnica kot verodostojen partner na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in 
mednarodnem nivoju; uporaba partnerstva pri pripravi projektov; podpora razvoju 
knjižnice prek vzpostavljenih partnerstev in zagovorništva. 

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

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

- Boljša prepoznavnost knjižnice v Sloveniji in v tujini. 
- Povečanje bralnih navad med otroki, mladimi in odraslimi. 
- Širjenje splošne kulture, razgledanosti in pomena vseživljenjskega učenja. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Število novih članov (2017: 9.702). 
- Število obiskovalcev MKL (2017: 2.365.513). 
- Število sledilcev na družbenih omrežjih MKL (2017: 7.415). 
- Število izvedenih izobraževanj za vse uporabnike (2017: 1.196). 
- Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj (2017: 74.964). 
- Odstotek mladih (od 15. do 19. leta) med aktivnimi člani knjižnice (2017: 9,5 %). 
 
 

4.2.1 Članstvo 
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V letu 2019 pričakujemo podobno število aktivnih članov kot v letu 2018, ko je MKL začela z 
uporabo segmenta Cobiss3/Izposoja, to je okrog 75.000, kar pomeni zmanjšanje glede na 
programsko spremenjeno metodologijo štetja aktivnih članov. Na ravni potencialnih članov, 
to je prebivalstva MOL in občin, kjer deluje MKL, želimo ohraniti vsaj 22 % včlanjenega 
prebivalstva (v letu 2017 je bilo članstvo 24,6 %). 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 bile v domeni načrtovanja knjižnice:  
- zaprtost krajevnih knjižnic zaradi prenove, kar je vplivalo tudi na obisk in izposojo v 

preteklih letih; 
- število prebivalstva v MOL in primestnih občinah narašča; 
- zaradi vpliva demografskih podatkov in široke ponudbe izobraževanja je lahko manjša 

tudi populacija študentov v Ljubljani; 
- selitveni prirast prebivalcev med občinami je različen; 
- programsko spremenjena metodologija štetja aktivnih članov. 
Pri projekciji upoštevamo dejavnosti, ki jih načrtuje knjižnica in vplivajo na njeno uporabo, 
denimo inventure, postopki izterjave in podobno. 
 
 

4.2.2 Obisk 

 
Število obiskovalcev knjižnice je podatek, ki ga beležimo v sistemu COBISS3, ob obisku 
servisov in dogodkov v knjižnici ter obisk, ki je povezan z uporabo interneta. Obisk je bil v 
zadnjem obdobju vsako leto nekoliko večji. V letu 2019 pričakujemo, da bo knjižnico lahko 
obiskalo vsaj 2.300.000 obiskovalcev (fizični obisk), kar bi pomenilo podobno raven 
obiskovalcev kakor v preteklem obdobju. Pričakujemo, da bo vsak član povprečno 27-krat 
obiskal MKL. Predvidevanje smo naredili glede na primerjavo podatkov prejšnjih let ter na 
temelju delnih rezultatov za leto 2018 ter ob upoštevanju različnih zunanjih okoliščin, na 
katere knjižnica nima vpliva. MKL je 16. 4. 2018 začela uporabljati programski segment 
Cobiss3/Izposoja, predvidevanja in rezultate je zato potrebno razumeti v smislu novo nastalih 
razmer: nekatere metodologije zajemanja podatkov, ki zadevajo uporabo knjižnice, se sedaj 
razlikujejo od dosedanje prakse pred posodobitvijo programskega segmenta. 
 
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 2019 primerljiv z obiskom zadnjih let. 
 
Podatke pridobivamo po metodologiji, ki jo glede na standarde predvideva Center za razvoj 
knjižnic. 
 
 

4.2.3 Izposoja gradiva 
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Glede na analizo stanja in delne podatke za leto 2018 pričakujemo v letu 2019 podobno 
stopnjo izposoje. Predvidevamo, da bi si naši uporabniki lahko izposodili okrog 4.500.000 
enot gradiva. Predvidevamo, da se bo zaradi razširjene ponudbe raznovrstnih gradiv za 
različne potrebe in okuse povečala izposoja e-gradiv na spletnem portalu Biblos. 
Ocenjujemo, da si bo vsak član izposodil približno 60 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 2019 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: 

07. teden: 11. – 17. 02. 2019  
15. teden: 08. – 14. 04. 2019 
50. teden: 09. – 15. 12. 2019 

- srednja frekvenca izposoje: 
37. teden: 09. – 15. 09. 2019 
42. teden: 14. – 20. 10. 2019 

- nizka frekvenca izposoje: 
23. teden: 03. – 09. 06. 2019 

 
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. Ocenjujemo, da bomo v letu 2019 posredovali podobno število 
informacij o gradivu in iz gradiva kakor v prejšnjem obdobju. Poleg beleženja posredovanih 
informacij aplikacija omogoča tudi beleženje internega dela (prijava ob začetku in odjava ob 
zaključku internega dela) ter vrsto internega dela (iz opisa del in nalog za bibliotekarje).  
 
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 MKL je namenjena spodbujanju bralne kulture in tudi širjenju drugih 
kulturnih vsebin. Poleg programa, ki ga pripravljamo sami, bomo v želji po bogatenju našega 
prireditvenega programa sodelovali s številnimi sorodnimi javnimi zavodi in ustanovami, kot 
so Univerza v Ljubljani, Mestni muzej, Narodni muzej Slovenije, Zavod za zaščito kulturne 
dediščine Slovenije, kot tudi z različnimi društvi, ministrstvi in uradi RS, nevladnimi 
organizacijami, veleposlaništvi tujih držav, samostojnimi izvajalci itd.  
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Z ozirom na kompleksno in burno dogajanje glede prihodnosti EU bomo v knjižnicah del 
družboslovnih vsebin namenili aktualnim temam, s katerimi se danes sooča EU (politična 
nasprotja, ekonomska kriza, migracije, neenakomerna ekonomska razvitost evropskih držav, 
evroskepticizem, različnost vizij o prihodnosti EU itd.) 
 
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 tega obdobja, ki se nanašajo na promocijo knjige in branja 
(Svetovni dan mladinske književnosti, Svetovni dan knjige, Noč knjige itd.). S svojimi 
literarnimi vsebinami se bomo ponovno pridružili tudi skupni iniciativi oziroma projektu 
Nacionalnega skupnega branja. Naslednje leto bomo obeležili tudi 200-letnico smrti 
Valentina Vodnika in Žige Zoisa ter ponovno sodelovali pri mednarodnem projektu alpskih 
držav Brati gore. Konec leta bomo v okviru projekta Svet med nami predstavili Teden kulture 
Velike Britanije oziroma ciklus tematskih dogodkov, s katerimi želimo spoznavati in 
predstavljati bogastvo različnih kultur, premagovati predsodke ter zbliževati ljudi različnih 
narodnosti. 
 
Osnovni cilji naših prireditvenih aktivnosti v prihodnje bodo tudi:  
 
- vsebine in dejavnosti za vključevanje tujcev in manjšin v naše družbeno okolje; 
- širitev programskega sodelovanja in povezovanje prireditvene ponudbe MKL z drugimi 

sorodnimi kulturnimi ustanovami na regionalni ravni in tudi širšimi, mednarodnimi 
iniciativami; 

- promocija, dejavnosti in aktivnosti, ki bodo namenjene mladim, ter pritegnitev tega 
družbenega segmenta v aktivnosti knjižnic;  

- povezovanje dejavnosti (izobraževanj in prireditev MKL);  
- posvečanje pozornosti tudi družbeno ranljivim skupinam v sodelovanju s specializiranimi 

zavodi; pri tem bo naš cilj, da se z svojimi vsebinami dotaknemo tudi aktualne, družbene 
problematike.  

 
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, kot 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.  
 

Dogodek Število prireditev 
Literarni dogodki 398 
Razstave 177 
Strokovna in poljudna predavanja 314 
Potopisna predavanja 93 
Glasbene prireditve 37 
Filmske in video projekcije 40 
Gledališke predstave 33 
Ustvarjalne delavnice 65 
Natečaji in tekmovanja 2 
Drugo 46 
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SKUPAJ 1.205 
 
Število predvidenih kulturnih prireditev za odrasle po posameznih knjižnicah v mreži MKL: 
 

Dogodek Krajevna knjižnica Število prireditev 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 16 

Knjižnica Jožeta Mazovca 15 

Knjižnica Fužine 4 

Knjižnica Zalog 11 

Knjižnica Otona Župančiča 79 

Knjižnica Prežihov Voranc 15 

Knjižnica Grba 10 

Knjižnica Rudnik 2 

Knjižnica Brezovica 1 

Knjižnica Podpeč 1 

Knjižnica Frana Levstika 4 

Knjižnica Horjul 10 

Knjižnica Ig 11 

Knjižnica Škofljica 19 

Knjižnica Šiška 24 

Knjižnica Šentvid 12 

Knjižnica Vodice 2 

Slovanska knjižnica 3 

Trubarjeva hiša literature 155 

Pionirska - CMKK 4 

SKUPAJ 
 

398 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 15 

Knjižnica Črnuče 4 

Knjižnica dr. France Škerl 5 

Knjižnica Glinškova ploščad 6 

Knjižnica Savsko naselje 3 

Knjižnica Jožeta Mazovca 5 

Knjižnica Fužine 6 

Knjižnica Jarše 4 

Knjižnica Polje 3 

Knjižnica Zadvor 1 

Knjižnica Zalog 5 

Knjižnica Otona Župančiča 11 

Knjižnica Prežihov Voranc 12 

Knjižnica Frana Levstika 6 

Knjižnica Ig 15 

Knjižnica Škofljica 14 

Knjižnica Šiška 16 

Knjižnica Šentvid 4 
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Slovanska knjižnica 10 

Trubarjeva hiša literature 8 

Center za vseživljenjsko učenje  24 

SKUPAJ 
 

177 

Strokovna in poljudna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 17 

Knjižnica Črnuče 1 

Knjižnica dr. France Škerl 1 

Knjižnica Glinškova ploščad 2 

Knjižnica Jožeta Mazovca 12 

Knjižnica Fužine 20 

Knjižnica Jarše 2 

Knjižnica Polje 2 

Knjižnica Zalog 3 

Knjižnica Otona Župančiča 85 

Knjižnica Prežihov Voranc 22 

Knjižnica Grba 4 

Knjižnica Rudnik 5 

Knjižnica Brezovica 2 

Knjižnica Podpeč 5 

Knjižnica Dobrova 2 

Knjižnica Frana Levstika 2 

Knjižnica Horjul 0 

Knjižnica Ig 4 

Knjižnica Škofljica 5 

Knjižnica Šiška 37 

Knjižnica Šentvid 8 

Knjižnica Vodice 4 

Slovanska knjižnica 7 

Trubarjeva hiša literature 62 

SKUPAJ 
 

314 

Potopisna predavanja 

Knjižnica Bežigrad 6 

Knjižnica dr. France Škerl 8 

Knjižnica Jožeta Mazovca 5 

Knjižnica Fužine 6 

Knjižnica Zalog 3 

Knjižnica Otona Župančiča 9 

Knjižnica Prežihov Voranc 7 

Knjižnica Grba 4 

Knjižnica Rudnik 6 

Knjižnica Brezovica 4 

Knjižnica Podpeč 1 

Knjižnica Dobrova 2 

Knjižnica Frana Levstika 2 

Knjižnica Horjul 4 

Knjižnica Ig 4 
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Knjižnica Škofljica 2 

Knjižnica Šiška 6 

Knjižnica Gameljne 7 

Knjižnica Šentvid 3 

Knjižnica Vodice 3 

Slovanska knjižnica 1 

SKUPAJ 
 

93 

Glasbene prireditve 

Knjižnica Bežigrad 3 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 

Knjižnica Otona Župančiča 9 

Knjižnica Šiška 2 

Trubarjeva hiša literature 20 

SKUPAJ 
 

37 

Filmske in video projekcije 

Knjižnica Bežigrad 1 

Knjižnica Otona Župančiča 6 

Knjižnica Šiška 5 

Slovanska knjižnica 8 

Trubarjeva hiša literature 20 

SKUPAJ 
 

40 

Gledališke predstave 

Knjižnica Bežigrad 2 

Knjižnica Škofljica 1 

Knjižnica Šiška 1 

Trubarjeva hiša literature 29 

SKUPAJ 
 

33 

Delavnice 

Knjižnica Bežigrad 1 

Knjižnica Črnuče 1 

Knjižnica dr. France Škerl 1 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 

Knjižnica Savsko naselje 1 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 

Knjižnica Fužine 4 

Knjižnica Jarše 2 

Knjižnica Zadvor 2 

Knjižnica Zalog 1 

Knjižnica Otona Župančiča 4 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 

Knjižnica Grba 2 

Knjižnica Rudnik 4 

Knjižnica Brezovica 2 

Knjižnica Ig 4 

Knjižnica Šiška 3 

Borza znanja 30 

SKUPAJ 
 

65 

Natečaji in tekmovanja 
Knjižnica Otona Župančiča 1 

Trubarjeva hiša literature 1 
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SKUPAJ 
 

2 

Drugo 

Knjižnica Bežigrad 1 

Knjižnica Črnuče 0 

Knjižnica dr. France Škerl 2 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 

Knjižnica Savsko naselje 1 

Knjižnica Otona Župančiča 14 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 

Služba za delo z uporabniki 1 

Trubarjeva hiša literature 20 

Center za vseživljenjsko učenje  4 

SKUPAJ 
 

46 
 
 

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 in 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 24 
Razstave 37 
Ure pravljic, bralne ure 805 
Predstave 26 
Ustvarjalne delavnice 113 
Uganke, kvizi 193 
SKUPAJ 1.198 

 
 
Število predvidenih dogodkov, namenjenih otrokom, po posameznih knjižnicah v mreži MKL:  
 
Dogodek Krajevna knjižnica Število prireditev 

Literarni dogodki 
Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 0 
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Knjižnica Jarše 4 
Knjižnica Zadvor  4 
Knjižnica Zalog 2 
Knjižnica Otona Župančiča 8 
Knjižnica Šiška 2 
Knjižnica Vodice 1 
SDU 1 

SKUPAJ 24 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 4 
Knjižnica Glinškova ploščad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 4 
Knjižnica Jarše 2 
Knjižnica Polje 4 
Knjižnica Zadvor 2 
Knjižnica Zalog 1 
Knjižnica Otona Župančiča 10 
Knjižnica Nove Poljane  4 
Knjižnica Prežihov Voranc 0 
Knjižnica Škofljica 4 

SKUPAJ 37 

Ure pravljic, bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 27 
Knjižnica Črnuče  30 
Knjižnica dr. France Škerl 30 
Knjižnica Glinškova ploščad 28 
Knjižnica Savsko naselje 30 
Knjižnica Jožeta Mazovca 50 
Knjižnica Fužine 50 
Knjižnica Jarše 52 
Knjižnica Polje 50 
Knjižnica Zadvor 14 
Knjižnica Zalog 50 
Knjižnica Otona Župančiča 50 
Knjižnica Nove Poljane 7 
Knjižnica Prežihov Voranc 28 
Knjižnica Grba 7 
Knjižnica Rudnik 27 
Knjižnica Brezovica 14 
Knjižnica Podpeč 7 
Knjižnica Dobrova 7 
Knjižnica Frana Levstika 35 
Knjižnica Horjul 7 
Knjižnica Ig 14 
Knjižnica Škofljica 49 
Knjižnica Šiška 52 
Knjižnica Gameljne 25 
Knjižnica Šentvid 25 
Knjižnica Vodice 27 
Potujoča knjižnica 7 
Trubarjeva hiša literature 6 

SKUPAJ 805 

Predstave 
Knjižnica Bežigrad 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2 
Knjižnica Fužine 2 
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Knjižnica Zalog 1 
Knjižnica Otona Župančiča 1 
Knjižnica Prežihov Voranc 2 
Knjižnica Grba 1 
Knjižnica Brezovica 2 
Knjižnica Podpeč 1 
Knjižnica Frana Levstika 1 
Knjižnica Horjul 1 
Knjižnica Ig 1 
Knjižnica Škofljica 1 
Knjižnica Šiška 4 
Knjižnica Gameljne 1 
Knjižnica Šentvid 1 
Knjižnica Vodice 2 

SKUPAJ 26 

Ustvarjalne delavnice 

Knjižnica Bežigrad 5 
Knjižnica Črnuče 1 
Knjižnica dr. France Škerl 8 
Knjižnica Glinškova ploščad 1 
Knjižnica Savsko naselje 6 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3 
Knjižnica Fužine 2 
Knjižnica Jarše 7 
Knjižnica Polje 4 
Knjižnica Zalog 6 
Knjižnica Otona Župančiča 6 
Knjižnica Nove Poljane  4 
Knjižnica Prežihov Voranc 9 
Knjižnica Grba 6 
Knjižnica Rudnik 6 
Knjižnica Brezovica 3 
Knjižnica Podpeč 5 
Knjižnica Dobrova 2 
Knjižnica Frana Levstika 3 
Knjižnica Horjul 5 
Knjižnica Ig 4 
Knjižnica Škofljica 6 
Knjižnica Šiška 4 
Knjižnica Šentvid 5 
Potujoča knjižnica 2 

SKUPAJ 113 

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 6 
Knjižnica Jarše 6 
Knjižnica Polje 3 
Knjižnica Zadvor 6 
Knjižnica Zalog 6 
Knjižnica Otona Župančiča 10 
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Knjižnica Prežihov Voranc 16 
Knjižnica Grba 6 
Knjižnica Rudnik 6 
Knjižnica Brezovica 6 
Knjižnica Dobrova  6 
Knjižnica Frana Levstika 6 
Knjižnica Horjul 6 
Knjižnica Ig 6 
Knjižnica Škofljica 6 
Knjižnica Šiška 6 
Knjižnica Gameljne 5 
Knjižnica Šentvid 6 
Knjižnica Vodice 6 
SDU 12 

SKUPAJ 193 
 
 

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, ohranjamo tradicijo 
knjižnic in jih izpostavljamo posebej.  
S skupnimi storitvami in dejavnostmi želimo v letu 2019 vsem obiskovalcem knjižnic nuditi 
kvalitetno ponudbo in dostopnost. 
 
Redno delo z zbirkami 
- Sistematično bomo pregledovali celotno zbirko, izločali poškodovano in zastarelo gradivo 

ter ga pripravili za odpis, antikvarno prodajo ali dar. 
- Naročila serijskih publikacij bomo prilagajali ponudbi in povpraševanju. 
- 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 promocijski tricikel 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 spletni strani, mesečno bomo priporočili okoli 70 enot gradiva 
(knjige, filmi, glasba, igrače) za vse ciljne skupine. 

- Na vseslovenskem knjižničnem portalu za priporočanje Dobreknjige.si sodelujejo 
bibliotekarji iz MKL. V letu 2019 bodo pripravili priporočila za nove knjige. 

- Pripravili bomo okoli 6.500 paketov za poletno bralno akcijo Maček v žaklju, v 
vsakem paketu bodo knjige za kvalitetno poletno branje. Paketi knjig bodo na voljo 
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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 in filme. 

- Knjiga na dom; brezplačna dostava gradiv bo potekala v vseh ČS mesta. 
- Na bazenih Kodeljevo in Kolezija bomo v poletnih mesecih v branje ponujali izbrano 

gradivo za bralce vseh starosti. 
- V Minicity v BTC bodo v posebnem bralnem delu celo leto obiskovalcem – otrokom 

in staršem – na voljo knjige iz MKL, ki jih bomo dopolnjevali. 
- V Ljubljanskem živalskem vrtu (ZOO) bomo pripravili bralnico, v kateri bodo knjige in 

igre za domače in tuje obiskovalce, od začetka junija do konca oktobra 2019. 
- Za priložnostna podarjanja knjig (festivali, sejmi, mestni dogodki) bomo vpeljali 

Literarno degustacijo – literaturo za pokušino. 
Svetujemo 

- Vodili in izvajali bomo redna usposabljanja naših informatorjev za svetovanje 
uporabnikom pri iskanju gradiva. 

- Uporabnike bomo seznanjali z uporabo Cobiss, mCobiss, Moje knjižnice in Biblosa, 
seznanjali jih bomo z novostmi e-knjig na portalu Biblos in jih spodbujali k 
samostojnemu vpisu v knjižnico preko spleta. 

- Zaradi zmanjšanja izposoje neknjižnega gradiva – glasba in filmi, posvečamo 
pozornost promociji gradiva. Pripravili bomo vrsto akcij za aktivacijo. 

Vrednotimo 
- Nadaljevali bomo z delom v delovni skupini za vrednotenje leposlovja za odrasle in s 

pripravo smernic za vrednotenja literature za potrebe knjižnic. 
- Oblikovali bomo zasnovo Centra za promocijo branja odraslih, z vključitvijo vseh 

aktivnosti za odrasle, povezanih z branjem in literaturo v MKL. 
- Nadaljevali bomo s strokovnim izobraževanjem voditeljev bralnih skupin.  
- Z dogodki bomo obeležili 200 let smrti Valentina Vodnika in Žige Zoisa. 
- Sodelovali bomo v aktivnostih za kandidaturo Ljubljana za EPK 2025. 

 
Dejavnosti za odrasle 
Zaradi trajnega UNESCO naslova Ljubljana: mesto literature se bomo pridružili namenom 
mesta po ozaveščanju obiskovalcev o pomembnosti branja, pismenosti, izobraževanja in 
kritičnega mišljenja. V ta namen bomo pripravili številne kulturne dogodke in izobraževanja. 
- Pripravljali bomo 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, domoznanske in sodobne 
fotografske razstave ter razstave stripov. 

- Pripravili bomo strategijo oziroma smernice razstavne dejavnosti v MKL, katero želimo 
dvigniti na višji nivo. 

- 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/knjižničarjem. 
- Strokovna vodenja v slovenskem in angleškem jeziku po naših večjih knjižnicah bodo 

organizirana za različne skupine odraslih obiskovalcev (študentje bibliotekarstva, tuji 
študentje na izmenjavi, skupine z Zavoda za zaposlovanje, mednarodni obiski 
knjižničarjev, dijaki in upokojenci). 
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- Mesto bere, projekt branja s seznamom knjig in nagradami za sodelujoče ter zaključno 
prireditvijo na Stritarjevi ulici. V sezoni 2018/19 bomo predstavili afriške avtorje. 

- Prihodnost EU, del družboslovnih vsebin bomo namenili aktualnim temam, s katerimi se 
sooča EU (politična nasprotja, ekonomska kriza, migracije, neenakomerna ekonomska 
razvitost evropskih držav, evroskepticizem, različnost vizij o prihodnosti EU). 

- Pomlad s knjigo – april 2019 bo poseben mesec knjige in dogodkov, povezanih s knjigo. 
- Dan MKL z zaključno prireditvijo projekta Mesto bere se bo odvil v mesecu juniju. 
- Knjižnico bomo 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 ter po novem tudi Knjižnica v 
ZOO in Mini knjižnica v Minicityju v BTC. 

- Nadaljevali bomo sodelovanje pri mednarodnem projektu Brati gore, ki se zavzema za 
zaščito kulturne dediščine alpskih držav. 

- Svet med nami/World among us: teden kulture Velike Britanije, ciklus dogodkov, z 
namenom predstavljanja bogastva različnih kultur, premagovanja predsodkov ter 
zbliževanja. 

- Ob pomembnih datumih in dogodkih bomo obeležili v vseh ali vsaj nekaterih knjižnicah: 
kulturni dan (8. februar), svetovni dan poezije (21. marec), mednarodni dan knjig za 
otroke (2. april), svetovni dan knjige ter Noč knjige (23. april), Teden in dan slovenskih 
splošnih knjižnic (20. november), Ta veseli dan kulture (3. december) in praznični 
december. 

- Pridružujemo se v letu 2018 na novo posvečenemu Nacionalnemu mesecu skupnega 
branja, tudi v letu 2019 od 8. septembra do 8. oktobra. 

- Leto 2019: 200-letnica smrti Valentina Vodnika in Žige Zoisa, Ljubljana: mesto literature, 
Ljubljana – kandidatka za EPK 2025.  

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

- Na prireditvah ljubljanskih Četrtnih skupnosti bomo redno predstavljali lokalne knjižnice.  
- Pri oblikovanju programa bomo sodelovali s številnimi mestnimi in državnimi ustanovami 

ter institucijami. 
 
Dejavnosti za otroke 
- 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. Ponekod jih 
bomo popestrili z elementi joge (Pravljična gibalnica, Ura pravljične joge), poleti pa vabili 
k poslušanju pravljic v Labirintu umetnosti v Fužinah na prostem.  

- 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 obiske skupin iz VVZ, OŠ in različnih zavodov (Zavod za gluhe in 
naglušne, Center Janeza Levca Ljubljana, Produkcijska šola Jarše), ki jim bomo 
predstavljali knjižnice in knjižničarsko delo. Ranljive in od knjižnic 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 nadaljujemo s ponudbo strokovnih predavanj PoVEZana. 
- 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 7.500 otrok. Za mentorje, vzgojitelje in starše bodo na voljo 
dokument z odgovori na pogosta vprašanja pri branju za malčke in predavanja s 
predstavitvijo knjižnih novosti za otroke. 
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- Poletavci – poletni bralci: v projektu, ki širi svojo mrežo po Sloveniji in preko meja, 
spodbujamo branje med osnovnošolskimi otroki v času poletnih počitnic. Pričakujemo 
okoli 2.000 otrok. Zaključili ga bomo na prireditvi Dan za Poletavce in NajPoletavce v 
mestnem parku. Sodeluje že 16 slovenskih splošnih knjižnic, v letu 2019 se nam 
predvidoma pridruži še ena. 

- 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. 

- Nadaljevali bomo z literarnimi sprehodi po središču Ljubljane, ki jih izvajamo za 
predšolske skupine in osnovnošolske skupine prve triade OŠ. Dejavnost bomo oplemeniti 
s posebej prirejenimi zemljevidi literarne poti. 

- 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 z osnovami 
kitajskega jezika. 

- Otroci bodo v živo spoznavali kužke in jim brali zgodbe, seznanjali se bodo s knjigami o 
psih in pasmah, se poučili o negi in vzgoji psa. 

- Šahovski mojster bo otroke popeljal v svet šaha na začetnih in nadaljevalnih delavnicah. 
- 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, Dajmo jim vetra, Skok po knjigo). 

- Z lastnim programom za skupine VVZ, prvo triado OŠ in posamezne obiskovalce bomo 
sodelovali na ljubljanskem Festivalu Bobri (v letu 2019 na temo ples-gib-telo), na 
Cicifestu na Slovenskem knjižnem sejmu, na Čarobnem dnevu za otroke ter na Dnevih 
medu.  

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

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

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

bralci, bomo že peto leto vabili k poletnemu branju. Sodeluje sedem slovenskih splošnih 
knjižnic. Pričakujemo 150 bralcev.  

- Kot dejavnost bomo nadaljevali lanski projekt Svet mladih, kjer mladi v knjižnicah 
predstavljajo svoje izdelke. 

- Nadaljevali bomo z nemščino za mladostnike in učno pomočjo za osnovnošolce s 
prostovoljci iz projekta Skala iz Zavoda Janeza Smrekarja. 

- Nadaljevali bomo z Rock`n`roll glasbenimi delavnicami za mlade.  
- Izvajali in promovirali bomo nacionalni projekt Mega kviz. 
- Za mlade bomo že drugič pripravili literarne natečaje pod skupnim imenom Oddaj na 

natečaj v MKL. Mladi bodo lahko izbirali med: metaFORA– kratka zgodba, PoHAIKUj z 
nami – haiku poezija in Zdrami se – dramsko delo. 

- Na spletni strani bomo z zanimivimi vsebinami vabili mlade k obiskovanju spletne strani 
in knjižnic mreže MKL. 
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- Posebna pozornost bo mladim, študentom in mladim zaposlenim namenjena v Trubarjevi 
hiši literature, z dejavnostmi na področju literature, gledališča in kreativnosti. 

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

knjižničnem gradivu. Posebno pozornost bomo posvetili seznanjanju z e-gradivi in e-viri. 
- V Knjižnici Savsko naselje bomo izvedli inventuro knjižničnega gradiva. 
- Na področju ČS Bežigrada, Posavja in Črnuč bomo izvajali storitev Knjiga na dom. 
- V vezavo bomo predvidoma dali 350 knjig. 
- Novost: neknjižno gradivo ter izbrane zgodbe za otroke bomo označevali z barvnimi 

nalepkami. 
- Nadaljevali bomo s promocijo Platoteke in Zbirke Kristine Brenkove. 
- Igroteko bomo predstavljali uporabnikom na prireditvah, ter v knjižnicah s promocijskim 

materialom. Nove igrače priporočamo na spletni strani. 
- Redno bomo skrbeli za pregledovanje ter odpis poškodovanega, zastarelega in 

darovanega knjižničnega gradiva. Odpis bo predvidoma podoben prirastu v istem letu.  
- Gradivo prodajamo v antikvarni prodaji v Knjižnici Bežigrad in podarjamo v mini 

bukvarnah v vseh knjižnicah. 
- Kolekcije knjig redno pripravljamo za Dom upokojencev Bežigrad. 
- Obravnava in oprema gradiva, ki potrebuje prilagoditve za izposojo na knjigomatih. 
- Uporabnike bomo seznanjali z uporabo Cobiss, mCobiss, Moje knjižnice in Biblosa. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Prireditveno dejavnost bomo oblikovali v mesečnih ciklih: 

o Knjižna doživetja, bralno skupino vodi univ. dipl. psih. Tanja Grunfeld. 
o Potokrog, potopisna predavanja v Knjižnici Bežigrad in Knjižnici dr. France Škerl. 
o Zdravje, predavanja za ohranitev in krepitev zdravja. 
o Svetovi narave, naravoslovna srečanja. 
o Matura'18, cikel srečanj za maturante. 
o PoVEZana; namenjen staršem najmlajših, dojenčkov. 
o Prišla bo pomladO, delavnice petja ljudskih pesmi.  

- Nekatere literarne dogodke bomo pripravili v sodelovanju s Slovansko knjižnico. 
- Večje knjižne in likovne razstave pripravljamo v razstavnem prostoru. Stopnišče knjižnice 

je namenjeno razstavam fotografij, slik in drugih vizualnih podob, v pritličju pa so 
obogatene s priporočilnimi seznami, na strokovnem oddelku pripravljamo priložnostne 
razstave po temah, na obletnice, ob mednarodnih dnevih in predavanjih. Razstave krožijo 
po knjižnicah. 

- V Knjižnici Glinškova ploščad bomo pripravili dve razstavi slovenskih ilustratorjev. 
- V Knjižnici dr. F. Škerl bomo izvajali tečaje tujih jezikov. Nadaljevali bomo z dejavnostmi 

za otroke in odrasle, predvsem v povezavi z Igroteko, igrami in vzgojo.  
- V Savskem naselju nadaljujemo z rednimi tedenskimi srečanji Kvačkamo in pletemo.  
- Skupaj z Borzo dela in Borzo znanja pripravljamo izobraževalne in ustvarjalne delavnice. 
- Pripravili bomo novoletne čajanke z ustvarjalno delavnico. 
- Predstavitve knjižnice pripravljamo redno tudi za 2. letnike SVŠ (predstavitev Igroteke), 

za Center Cene Štupar ter za študente FF, BINK. 
- V vseh knjižnicah organiziramo prireditev Popoldan s knjižnico. Vključujemo uporabnike, 

društva, prebivalce, katerim predstavljamo knjižnico, njeno dejavnost in vlogo v okolju. 
- Pripovedovalski večer za odrasle pripravljamo v sklopu pripovedovalskega festivala. 
- Nadaljevali bomo z aktivnim sodelovanjem z zavodi in društvi v okolju. 
- Ponovno vzpostavljamo Točko vseživljenjskega učenja v Knjižnici Bežigrad. 
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- V letu 2019 načrtujemo organizacijo srečanja igrotekarjev. Število knjižnic z igrotekami se 
veča, večja je tudi potreba po povezanosti. Prvo srečanje je pred časom organizirala 
Mariborska knjižnica. 

- Staršem otrok, ki obiskujejo ure pravljic, bomo predstavili novosti in dobre knjige za 
otroke. 

- Aktivno sodelujemo v dejavnostih MKL: Mesto bere, Oddaj na natečaj, Maček v žaklju. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Pripravili bomo literarna dogodka za otroke in mladino in pripovedovalski tematski večer. 
- V vseh enotah enkrat tedensko izvajamo ure pravljic z ustvarjanjem. 
- Razstave bomo posvetili Kristini Brenkovi in literarnim nagradam, promociji branja in 

strokovnemu gradivu za otroke. 
- Enkrat tedensko bomo v Knjižnici Bežigrad pripravili cikluse izobraževalnih delavnic: 

Lego delavnice, matematične delavnice, delavnice stripa in delavnice spoznavanja živali.  
- Med 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 različnih krajevnih 
knjižnicah. V Knjižnici dr. France Škerl pripravljamo delavnice izdelovanja igrač in vodene 
igralne urice. Ob pomoči prostovoljke bomo povečali odprtost pravljične sobe. 

- Literarno nagradno uganko za mlade reševalce pripravljamo vsak drugi mesec. 
- Za osnovne šole in vrtce z območja Bežigrada pripravljamo priporočilne sezname za 

bralno značko, ekološko bralno značko in bralne iskrice. Bralne značke izvajajo šole. 
- Kolekcije knjig bomo pripravljali za vrtce in šole po njihovih željah in izbranih temah. 
- Nadaljevali bomo s promocijo Igroteke. 
- Aktivno sodelujemo pri dejavnostih MKL: Poletavci, Najpoletacvi, Ciciuhci, RSK OŠ, 

Mega kviz, Maček v žaklju, Robinzonijada. 
- Lutkovno gledališče Beži bo pripravilo novo predstavo, s katero bomo zaključili ure 

pravljic v knjižnicah. 
- Več pozornosti bomo namenili otrokom, ki pri branju potrebujejo prilagoditve, npr. 

dislektikom. 
 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami 
- Za izposojo z RFID tehnologijo bomo jeseni preopremili gradivo v Knjižnici Jožeta 

Mazovca. 
- Januarja bo potekala preoprema v Knjižnici Polje; ob tem bo hkrati izvedena tudi 

inventura knjižničnega gradiva.  
- V Knjižnici Zalog načrtujemo postavitev zunanjega knjigomata za vračilo gradiva v času 

zaprtosti knjižnice ter notranji knjigomat za samostojno izposojo gradiva. 
- V vezavo bomo predvidoma dali okoli 300 enot knjižnega gradiva, sami pa popravili okoli 

3.000 enot. 
- Načrtujemo ustreznejšo postavitev leposlovnega in strokovnega gradiva v Knjižnici 

Jožeta Mazovca. Z novimi regali bomo leposlovje postavili skupaj in sprostili prostor za 
strokovno gradivo.  

- V začetku leta bomo pregledali obrat gradiva in poskrbeli za promocijo oz. odpis gradiva 
v skupinah s slabšim obratom – izposojo.  

- Dokup namiznih iger in igrač bomo zagotovili za Knjižnico Polje in Knjižnico Jarše, kjer 
tovrstnega gradiva primanjkuje ali je dotrajano. 
 

Dejavnosti za odrasle 
- Z novim prostorom Kreativnica v Knjižnici Polje bomo spodbujali ustvarjalnost in prikaz 

ter uporabo praktičnih znanj za vse generacije. 
- Z mesečnimi srečanji bodo nadaljevale bralne skupine Pogovor ob knjigi v Knjižnici Zalog 

ter bralna skupina Bralne vezi v Knjižnici Jožeta Mazovca. 
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- Druženje in izobraževanje odraslih ob šahu bo 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. 
- Pogovori v nemškem jeziku bodo ob branju člankov iz nemškega časopisja potekali na 

srečanjih Nemškega bralnega kroga v Knjižnici Polje. 
- 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; 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. 

 
Dejavnosti za otroke 
- Ure pravljic v nemščini načrtujemo v Knjižnici Polje, v angleščini pa bodo pravljice 

potekale v Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Jarše ter ponovno v Knjižnici Zadvor. 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca bomo eno od pravljičnih ur mesečno namenili zgodbam o 

živalih in druženju s terapevtskimi živalmi ob sodelovanju z društvom Ambasadorji 
nasmeha. 

- V Knjižnici Jarše bomo ob sodelovanju z Vrtcem Jarše izvedli tekmovanje Skok po knjigo 
ter z novimi namiznimi igrami spodbujali igranje in druženje za otroke, ki prihajajo po 
pouku v knjižnico 

- 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. 
 
Dejavnosti za mladostnike 
- Nadaljujemo s projektom Svet mladih, v katerem mladi v knjižnicah predstavljajo svoje 

izdelke, prav tako bomo še skrbeli za ponudbo dogodkov, ki mlade še posebej zanimajo. 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca bomo organizirali počitniške šahovske delavnice. 
- V Knjižnici Fužine bo potekala učna pomoč za osnovnošolce ob sodelovanju 

prostovoljcev iz projekta Skala iz Zavoda Janeza Smrekarja. 
- Veliko novih možnosti za ustvarjanje bo mladostnikom nudil nov prostor Kreativnice v 

novi Knjižnici Polje. 
 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Posebno pozornost bomo namenili pripravi prostora za knjigomate in ureditvi dela gradiva za 
izposojo na knjigomatih (RFID). Zaznavamo potrebo po promociji e-virov in spletnih vsebin 
ter usposabljanju uporabnikov za samostojno uporabo knjižnice (mCobiss) in uporabo 
knjigomatov. 
 
Redno delo z zbirkami 
- Seznanjanje z novostmi, spremljanje knjižne produkcije, filmov in glasbe. 
- Spreminjanje statusov gradivu, konverzija gradiva za RFID izposojo. Obravnava in 

oprema gradiva, ki potrebuje prilagoditve za izposojo na knjigomatih. 
- Predlogi in seznami za nakup/dokup gradiva v SPOK. 
- Redno odpisovanje neaktualnega in poškodovanega gradiva. Deaktivacija RFID čipov pri 

odpisovanju. 
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- Pregled zbirke po UDK skupinah, urejanje, abecediranje, izločanje, oblikovanje posebnih 
zbirk (npr. nizozemski kotiček, kotiček Goethe Inštituta, Albanski kotiček, Zlate hruške). 

- Pregled statistik slabše izposojenega gradiva, odpis, prelokacija v druge enote ali v 
repozitorij. 

- Akcije podarjanja odpisanega gradiva štirikrat letno: februar, april, junij, november. 
- Promocija mediatečne (P zbirke) ter redna objava filmskih novosti na spletni strani ter 

priporočilni seznam filmov po letnih časih, 4x letno. 
- Pregled in čiščenje CD in DVD gradiva. 
- Mesec filma, promocija manj aktualnih, prezrtih žanrov in promocija filmskih festivalov in 

dogodkov z izborom gradiva.  
- Plošča meseca, vsaka OE izbira svojo naj ploščo. Izbor bomo postavili na spletni strani, v 

prihodnje pa dejavnost nadgradili kot projekt. 
 
Dejavnosti za odrasle 
Dejavnosti za odrasle v KOŽ povezujemo v sklope: 
- Nadaljujemo z devetimi cikli preteklih sezon in dodajamo štiri nove: cikel dogodkov o 

Evropski uniji, poudarek na literarnih temah, cikel predavanj v sodelovanju z društvom 
Sinapsa, predavanja o nevroznanosti, cikel predavanj o celostnem razvoju osebnosti ter 
predavanja o izbranih Slovenkah in Slovencih v naši kulturni zgodovini od 16. do 20. 
stoletja. 

- Koncertna dejavnost: pogovorno-glasbeni večeri Nova frekvenca, predvidenih deset 
koncertov. 

- Glasbene delavnice: v okviru projekta Instrumentarij. Vsebina delavnic zajema glasbeno 
produkcijo in snemalno tehniko v programu Ableton. 

- Razstavna dejavnost: razstavljanje fotografskih, likovnih in ostalih del avtorjev, ki v svojih 
delih upodabljajo svet filma, glasbe, gledališča, plesa ter stripovskih ustvarjalcev. 
Pripravili bomo tudi lastne razstave ob dogodkih: fotografski natečaj, Druga godba, Liffe. 
Manjše razstave v sodelovanju s Tehniškim muzejem pripravljamo v Knjižnici Poljane. 

- Foto natečaj, v letu 2019 bo razpisan na temo plesa. 
- Bralne skupine: angleška, biblioterapevtska, pravljice za odrasle, Ti zapleteni odnosi in 

Bralni krog. 
- Šahovski kotiček bomo razširili z drugimi družabnimi igrami za odrasle in mladostnike. 
- Preverili bomo možnosti vzpostavitve turistične info točke z dostopom do interneta in 

informacijami o knjižnici in mestu za turiste, kratkotrajne obiskovalce mesta. 
- Vodeni obiski knjižnice, po dogovoru in določitvi specifične tematike ogleda za skupine. 
- Knjižnica kot prostor kulturne integracije migrantov in prosilcev za azil. V KOŽ ponujamo 

prostor za učenje slovenščine, angleščine, možnost udeležbe brezplačnih tečajev s 
področja IKT tehnologije, brezplačen vpis, dostop do interneta in e-virov, družabno 
preživljanje prostega časa (šah). 

- Spodbujanje in mentoriranje prostovoljcev za izvajanje storitev za uporabnike. 
 
Dejavnosti za otroke  
- Ure pravljic tedensko v KOŽ in mesečno v Knjižnici Nove Poljane. 
- Lego zgodbe: delavnice ustvarjanja lego zgodb v KOŽ in v Knjižnici Nove Poljane. 
- Literarni sprehodi po Ljubljani, vodeni ogledi Ljubljane za vrtce in nižje razrede OŠ. 
- Pravljična gibalnica, joga za otroke. 
- Šah za začetnike, jesenski in spomladanski termin, po deset srečanj. 
- Vodeni obiski za vrtce in šolske skupine. 
- Počitniške delavnice. 
- Uganka meseca. 
- Priprava tematskih razstav (zlate hruške, dan knjig za otroke, literarni nagrajenci). 
- Priprava gradiva za otroške pakete Maček v žaklju, za Poletavce, izbor Zlatih hrušk. 
 
Dejavnosti za mladostnike 
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- Vodstva sedmošolcev in dijakov po knjižnici v okviru JAK projekta Rastem s knjigo. 
- Priprava gradiva za Mačke v žaklju, vrečka »najst«. 
- Instrumentarij: projekt za mlade s ciljem glasbenega opismenjevanja. 
- Igrive poteze: nov projekt vključuje igranje strateških in miselnih družabnih iger v knjižnici. 
- Video projekcije v Knjižnici Nove Poljane; promocija kvalitetne mladinske produkcije in 

poučnih dokumentarnih filmov v dogovoru s slovenskimi distributerji. 
 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 
- Izvedli bomo popise gradiva v Knjižnici Frana Levstika, Knjižnici Horjul, Knjižnici Notranje 

Gorice, Knjižnici Šentjošt in Knjižnici Rob. 
- V Knjižnici Prežihov Voranc bomo preuredili oddelek za odrasle, najnižje ter najvišje 

police bomo odstranili, gradivo, ki ga ne bomo odpisali, bomo preusmerili v skladišče. 
- Na odraslem oddelku bomo nadaljevali z urejanjem postavitvene skupine Kslo (slovenski 

klasiki). 
- Spremljali bomo ponudbe časopisja in dopolnjevali zbirko na podlagi povpraševanja 

uporabnikov. 
- Skrbeli bomo za reden odpis mediatečnega gradiva in aktualnost zbirke. Prostor bomo 

obogatili s posterji s filmsko tematiko in poudarili namen prostora. 
 
Dejavnosti za odrasle 
Organizirali bomo dogodke v okviru tematskih sklopov MKL: leto EU, Nacionalni mesec 
skupnega branja ipd. V knjižnicah bodo potekale prireditve po ustaljenem načrtu. Aktivno se 
bomo vključili v skupne projekte MKL (Svet med nami, Mesto bere, Pomlad s knjigo, 
Slovanski bralni projekt). 
- Pripravili bomo cikel strokovnih predavanj na temo staranja prebivalstva in s tem 

povezanimi rešitvami, ki olajšajo in izboljšajo kvaliteto bivanja starejših. 
- Kot edina odprta knjižnica v mreži MKL bomo na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, 

organizirali delo in prireditve.  
- Spomladi bomo organizirali več dogodkov z naslovom Dvojina, za poudarjanje jezikovne 

posebnosti slovenščine; strokovno predavanje, predstavitev knjig, delavnice ter pisanje 
poezije. 

- Organizirali bomo srečanja bralnih skupin:  
o Knjiga spregovori pod vodstvom dr. Iztoka Osojnika v sodelovanju z Društvom Police 

Dubove, v Knjižnici Prežihov Voranc; 
o Knjižne čajanke s Sonjo Pirman bodo potekale v Knjižnici Škofljica in Knjižnici Grba. 

- Namesto dosedanjih literarnih dogodkov: Ozvezdje knjig, Vam teče jezik in Nezapisano 
bomo pripravili predstavitve knjižnih novosti in njihovih avtorjev ter cikel srečanj Knjižničar 
za en dan, na katerih bodo gostje predstavili pet knjig po svojem izboru. Vključili bomo 
lokalne prebivalce in upokojene knjižničarje. 

- Ob nacionalnem dogodku Noč knjige bomo z dogodki na pločniku pred Knjižnico 
Prežihov Voranc promovirali knjižnico in naše dejavnosti za otroke, mladino in odrasle. 

- V okviru projekta Borza zdravja bomo v Knjižnici Grba izvedli posamezne dejavnosti za 
različne starostne skupine. 

- Govekarjevi večeri v Knjižnici Ig bodo potekali v sodelovanju z Društvom Fran Govekar Ig 
in na njih bomo mesečno gostili literarne ustvarjalce ter fotografsko ali slikarsko razstavo. 

- S CUDV Draga bomo v Knjižnici Ig organizirali ustvarjalno-izobraževalne delavnice, pri 
katerih poleg mentorja aktivno, s svojim znanjem, sodelujejo učenci CUDV Draga. 

- Levstikov in Stritarjev večer v Knjižnici Frana Levstika bomo tradicionalno organizirali v 
sodelovanju z Občino Velike Lašče.  

- Listanja (dejavnosti za starejše): Knjižnica Horjul, Knjižnica Brezovica, Knjižnica Škofljica 
in Knjižnica Notranje Gorice bodo v domovih za starejše na svojih območjih organizirale 
bralne urice. 
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- V Knjižnici Prežihov Voranc, Knjižnici Škofljica, Knjižnici Ig in Knjižnici Frana Levstika 
bodo potekale likovne in fotografske razstave. 

- Medgeneracijsko sodelovanje bomo krepili z ustvarjalnimi delavnicami, ki so utečena 
dejavnost v Knjižnici Grba, Knjižnici Rudnik in Knjižnici Brezovica. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Redno bomo izvajali ure pravljic in ustvarjalne delavnice. 
- Poudarek aktivnosti 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. 

- V Dajmo jim vetra bomo organizirali do osemurne ustvarjalne delavnice kot obliko 
počitniškega varstva ali pa posamezne ustvarjalne delavnice. 

- Organizirali bomo prireditve na Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. 
- Nadaljevali bomo z Urami pravljic in igre, ki je namenjena malčkom, starim dve leti in več, 

na katerih se igrajo s knjigo, poslušajo pravljice, uganke, pesmice, izštevanke.  
- V Knjižnici Prežihov Voranc, Knjižnici Rudnik in Knjižnici Brezovica bo potekal Knjigolov, 

dejavnost, pri kateri skozi igro navajamo družine k samostojnemu iskanju gradiva. 
- V Knjižnici Prežihov Voranc bomo organizirali več delavnic: 

o Vzgoja za življenje bodo srečanja, namenjena mladostnikom med 10. in 15. letom, na 
katerih bodo enkrat mesečno na zabaven in ustvarjalen način odkrivali različna 
življenjska spoznanja in širili splošno razgledanost; 

o V jesenskem času bomo izvedli cikel naravoslovnih delavnic. 
o Izvajali bomo Lego delavnice pripovedovanja zgodb. 

- V Knjižnici Prežihov Voranc in Knjižnici Ig bomo nadaljevali z bralnimi urami Beremo s 
tačkami. Namenjene so bralcem začetnikom in bodo potekale enkrat do dvakrat 
mesečno. 

- V Knjižnici Rudnik, Knjižnici Ig, Knjižnici Škofljica in Knjižnici Brezovica bo enkrat 
mesečno organizirana interaktivna pravljično-ustvarjalno gibalna dogodivščina v 
angleškem jeziku Dream in English.  

- V Knjižnici Škofljica bo enkrat mesečno potekala pravljična joga za otroke. 
- S knjižnimi razstavami bomo opozarjali na spregledan knjižnični fond, obeleževali 

obletnice in izpostavljali gradivo glede na različne aktualne tematike. 
- Otroke in mladostnike bomo seznanjali z uporabo COBISS kataloga in iskanjem gradiva 

v knjižnici. 
- Aktivno bomo sodelovali tudi pri skupnih projektih MKL za promocijo branja: Ciciuhec, 

Poletavci, NajPoletavci, Maček v žaklju in nacionalnem projektu Rastem s knjigo. 
- Mladostnike bomo spodbujali k sodelovanju na literarnih natečajih Oddaj na natečaj MKL. 
 
 
Knjižnica Šiška 
Redno delo z zbirkami 
- Popis knjižničnega gradiva bomo izvedli v Knjižnici Šiška ter gradivo preopremili z RFID. 
- Uporabnike in zaposlene bomo seznanjali serijskimi publikacijami. 
- Pregledovali bomo podarjene knjige in jih ustrezno razvrščali v zbirko, v antikvarno 

prodajo ali posredovali drugim ustanovam in organizacijam. 
 
Dejavnosti za odrasle 
Več prireditev preko celotnega leta bomo organizirali v povezavi s tematskim sklopom, ki bo 
povezan s problematiko EU.  
- Obeležili bomo dvestoletnico smrti Valentina Vodnika in Žige Zoisa. 
- Nadaljevali bomo s strokovnimi predavanji z aktualnimi temami iz naravoslovja, 

humanistike, družboslovja in mejnih znanosti.  
- Vpeljali bomo nov cikel predavanj o problematiki učenja in šole, ki ga bo vodila Anastazija 

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

- Pri bralnih skupinah bomo vpeljali novo skupino Francoski literarni krožek, kjer bomo 
obravnavali knjige francoskih in frankofonskih avtorjev v francoskem jeziku. Skupino bo 
vodila Aïcha Boughazi.  

- Nadaljujemo s promocijo branja za odrasle v obstoječih bralnih skupinah v Knjižnici 
Šiška: Pridružite se naši mizici in v Knjižnici Šentvid: Razpletanje zgodb, kjer bomo 
obravnavali tudi knjige s seznama Mesto bere. 

- V Knjižnici Šentvid bomo izpostavljali ekološke teme v sklopu prireditev Eko teden. 
- Izobraževanja: nadaljevali bomo s tečajem kitajščine in španščine za odrasle.  
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
Planiramo pester izbor dejavnosti in izobraževanj. Izvajamo dogodke za starostne skupine 
od 2. do 18. leta. Poseben poudarek namenjamo dopoldanskim počitniškim dejavnostim. 
- Nov projekt družinske pismenosti z delovnim naslovom »Zvedavo – od umetnosti do 

fizike«, ki bo spodbujal družine k razvijanju vizualne, umetniške, znanstvene in bralne 
pismenosti (glej 7 Projekti).  

- Ure pravljic, v Knjižnici Šiška dvakrat tedensko, v Knjižnici Šentvid, Knjižnici Vodice in 
Knjižnici Gameljne bodo pravljice potekale enkrat tedensko. 

- Ustvarjalne delavnice bomo organizirali ob večjih jubilejih in praznikih. Predvidene so v 
Knjižnici Šiška, Knjižnici Šentvid in Knjižnici Vodice.  

- Gledališke predstave: v prazničnem mesecu decembru predvidevamo gostovanje 
gledališke predstave za Knjižnico Šiška, Knjižnico Šentvid, Knjižnico Gameljne in 
Knjižnico Vodice. 

- Lutkovne predstave: v sodelovanju z Waldorfskim vrtcem Mavrica bomo v Knjižnici Šiška 
organizirali tri lutkovne igrice za otroke od drugega do petega leta starosti. 

- Literarni dogodki: v Knjižnici Šiška na zanimiv način s pripovedovanjem anekdot 
spoznavamo naše največje pesnike in pisatelje (France Prešeren in Primož Trubar). 

- Uganka: nova uganka na vsaka dva meseca. 
- Razstave: sodelujemo s šolami, vrtci in društvi z našega območja.  
- Manjše priložnostne razstave ob obletnicah znanih osebnosti in dogodkov. V KŠ bo 

razstava o nagrajencih za izvirno slovensko slikanico, Desetnice in Zlate hruške. 
- Rock`n`roll delavnica je novejša dejavnost, kjer se seznanimo z Rock'n'roll glasbo. Ciljna 

skupina so mladostniki, ki jih spodbujamo k glasbeni, umetnostni in bralni pismenosti. 
- Kinološke urice bodo potekale enkrat mesečno, otroke seznanjamo s kinologijo in 

kinološko kulturo ter ob tem razstavimo knjige. 
- V sodelovanju z Društvom Tačke pomagačke bomo nadaljevali z dejavnostjo Beremo s 

Tačkami, kjer otroke obiščejo živi kužki. Namenjene so predvsem otrokom z bralnimi 
težavami. Izvaja se v Knjižnici Šiška in Knjižnici Šentvid.  

- Spoznajmo Kitajsko so izobraževalne delavnice za mlade v Knjižnici Šiška, kjer se mladi 
spoznajo s kitajskim jezikom, pisanjem pismenk, kitajsko kulturo, umetnostjo in 
zgodovino. 

- Vzgojnice so izobraževalno-pogovorne delavnice za otroke od 3. do 6. leta starosti in 
njihove starše. Namenjene so spodbujanju družinske pismenosti. Otroci skozi poučno 
pravljico spoznavajo, kaj so pravila, navade in dolžnosti. 

- V vseh knjižnicah bomo izvajali vodene obiske organiziranih skupin. 
- V Knjižnici Šiška načrtujemo delavnico Nove stare otroške igre, kjer bodo družine 

spoznavale stare družabne igre, kulturna dediščina za družine. 
- Med počitnicami v dopoldanskem času načrtujemo prireditve in izobraževanja. 
- V času Eko tedna v Knjižnici Šentvid organiziramo eko ure pravljic in eko ustvarjalne 

delavnice. 
- V Knjižnici Vodice v jesenskem času načrtujemo Pravljično popoldne s Knjižnico Vodice. 
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- V vseh knjižnicah spodbujamo bralno pismenost s projekti Ciciuhec, Poletavci, 
Najpoletavci, Mega kviz in Rastem s knjigo. 

 
 
Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- Priprava naročil in rezervacij gradiva preko e-pošte in telefona. 
- Priprava bibliobusa za teren (dnevni pregled izposojenega gradiva, dopolnjevanje zbirke, 

dodajanje novitet, aktualnega gradiva, izločanje pomnoženih izvodov ipd.), 
- Urejanje darov, spremljanje ponudbe novitet na tržišču. 
- Urejanje, pospravljanje skladišča z gradivom. 
- Knjigoveška popravila poškodovanega gradiva. 
- Opremljanje mladinskega leposlovja z barvnimi pikami (modra – pionirji, zelena – 

mladostniki). 
 

Dejavnosti za odrasle  
- Predstavitev Potujoče knjižnice na Festivalu potujočih knjižnic. 
- Predstavitev Potujoče knjižnice v Domu starejših občanov. 
- Sodelovanje pri projektu Mesto Bere. 
- Predstavitev Potujoče knjižnice na večjih dogodkih MKL in festivalih mesta. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Predstavitev potujoče knjižnice v vrtcih in v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. 
- Sodelovanje na Festivalu Bobri z obiski vrtcev. 
- Bibliopedagoške ure in ure pravljic v dislociranih enotah vrtcev. 
- Sodelovanje pri projektu Ciciuhec, Poletavci in NajPoletavci. 
 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in neformalna nabava gradiva: 
- 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). 
- Načrtujemo vzpostavitev izmenjave gradiva z lužiškosrbskim institutom iz 

Budyšina/Bautzna. Izmenjava predvideva pridobitev antologije lužiške sodobne proze in 
pomembnejših literarnih serijskih publikacij. 

Urejanje obstoječega fonda: 
- Identifikacija domoznanskega gradiva v obstoječi knjižnični zbirki in kreiranje 1.100 novih 

zapisov tega gradiva (vnos ustrezne oznake v zapis obstoječega gradiva na podlagi 
domoznanske vsebine). 

- Dejavnost urejanja dostopnosti gradiva v zbirki je prešla v fazo sprotnega urejanja fonda.  
- Vezava okoli 140 enot in osnovno restavriranje 50 enot poškodovanega gradiva, ki ga 

izvedemo. 
- Izvajali bomo čiščenje plesni s knjig in polic kletnega skladišča. 
Posebne zbirke 
- Repozitorij: predvidena je uvrstitev okoli 350 enot v zbirko repozitorija. 
- Ekslibrisi: predviden je vnos 300 enot ekslibrisov v program Galis.  

 
Dejavnosti za odrasle 
- V ciklu domoznanskih filmskih predavanj Ljubljana v gibljivih slikah napovedujemo tri 

predavanja s projekcijami filmov ali dokumentarcev na temo Vode (Ljubljanica; vodnjaki; 
vodovod in kanalizacija). Domoznanski cikel LGS je namenjen starejšim uporabnikom in 
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vsem ljubiteljem ter poznavalcem lokalne zgodovine. Prizadevamo si, da bi deloval kot 
katalizator zbiranja spominov na mesto v nedavni preteklosti. 

- Načrtujemo tematsko prenovo stalne razstave miniaturnih knjig.  
- Večja domoznanska razstava bo posvečena življenju in delu enega ali več vidnejših 

ljubljanskih meščanov, predvidoma Valentina Vodnika in Žige Zoisa (beležita isto 
obletnico smrti). Razstava bo v virtualni obliki prenesena na domoznansko podstran, 
zbrani in neobjavljeni material pa bomo shranili v ustrezni obliki za morebiten vnos na 
portalu Kamra oz. pripravo prispevka za domoznansko revijo. 

- Nadaljujemo stalno razstavo Na današnji dan pred sto in enim letom. V samostojni vitrini 
bomo razstavili vezani letnik časopisa Slovenec iz leta 1918, ki se koledarsko ujema z 
letom 2019. Obiskovalcem bomo vsak dan ponudili v branje zanimiv članek, ki je bil 
objavljen pred natanko 101. letom. 

- Še naprej bomo razvijali dejavnost Zbiranja spominov, namenjeno zbiranju spominov 
uporabnikov, ki gradivo prinesejo v knjižnico za takojšnjo digitalizacijo. Spodbujamo 
starejše občane, da prispevajo svoje zgodbe in fotografije iz svojih zasebnih zbirk za 
Album Ljubljane (del Albuma Slovenije na Kamri) in našo domoznansko podstran 
Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice. Dodana vrednost storitve je spodbujanje 
kreativnosti pri starejših. 

- Cikel ruskega filma bo potekal že deseto leto. Vključuje predvajanje štirih filmov z 
začetno predstavitvijo in slovenskimi podnapisi. Sedmo leto zapored bomo k sodelovanju 
pritegnili slovenske splošne knjižnice. V letu 2019 bomo predvajanje kvalitetnih 
slovanskih filmov nadgradili s ciklom češko-slovaškega filma. 

- Organizirali bomo tretji Slovanski bralni projekt, predvidoma na temo ruske književnosti. 
K sodelovanju bomo ponovno povabili Forum slovanskih kultur. 

- Osmi letnik domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami načrtujemo s prijavo 
na javni razpis MOL. Planiramo izdajo dveh številk, ki bosta obsegali raznovrstne 
domoznanske teme iz lokalnega okolja. 

- Načrtujemo nadaljevanje vnosov vsebin o razvoju Ljubljane na portal Kamra. 
- Sodelovali bomo s Službo za razvoj in območnost pri digitalizaciji dragocenega gradiva, 

ki bo tako dostopno uporabnikom Digitalne knjižnice Slovenije. Originale bomo tako 
zaščitili pred dodatnimi mehanskimi poškodbami, ki nastajajo pri običajnem rokovanju z 
gradivom. 

- Planiramo izvedbo cikla treh literarno-domoznanskih večerov z naslovom Literatura v 
mestu, ki jih bomo izvedli v sodelovanju s Knjižnico Bežigrad. 

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

medgeneracijskemu sodelovanju. Prva knjižica bo predvidoma posvečena zgodovini 
enega od ljubljanskih poklicev, druga pa pisatelju Borisu Pahorju. 

- Planiramo sedem vodenih obiskov gimnazijcev. Predstavili jim bomo delovanje 
Slovanske knjižnice, del predstavitve bo namenjen srečanju s kulturno dediščino iz naših 
zbirk.  

 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
Izvajamo dejavnosti in projekte MKL, ki so namenjeni prebivalcem Ljubljane, kot tudi 
dejavnosti in projekte, ki izvirajo iz poslanstva Pionirske in pripadajo obči knjižničarski stroki 
ter vsej Sloveniji in zainteresiranim v tujini (glej 8 Sodelovanje). 
- Klasifikacija in vsebinska obdelava knjig za otroke in mlade za MKL ter za Priročnik. 
- Pregledovanje novega mladinskega gradiva za izbor količine nabavljenega gradiva.  
- Dopolnjevanje in preurejanje arhiva knjig za otroke in mladino. 
- V novembru načrtujemo izid Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019 

(pregled produkcije za leto 2018). Priprava Priročnika bo temeljila na rednem delu 
uredniškega odbora in na dodatnih posvetovanjih s strokovnjaki s področja literarne 
vede, prevajalstva in z različnih področij znanosti ter knjižnega oblikovanja in ilustracije.  



54 
 

- Knjigometer je seznam naslovov iz tekoče knjižne produkcije leta, posodabljamo ga 
dvakrat na mesec. S Knjigometrom knjižnicam pomagamo pri nabavi knjig, javnosti pa 
damo informacije o novem kakovostnem branju. Dostopen je na spletni strani.  

- Zlate hruške so knjižničarsko vrednotenje knjig za otroke in mladino, z zlato hruško 
označujemo izbor odličnih knjig. S priznanji zlata hruška, ki jih podeljujemo v štirih 
kategorijah: za izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo, za prevedeno mladinsko 
leposlovno delo, za izvirno slovensko mladinsko poučno delo in za prevedeno mladinsko 
poučno delo, nagrajujemo in spodbujamo odličnost založniškega dela.  

- Praznik zlatih hrušk je sklepni del tega vrednotenja, ki bo novembra, na 35. Slovenskem 
knjižnem sejmu. 

- Širšo javnost bomo o zlatih hruškah informirali s promocijskim gradivom. V januarju 2019 
načrtujemo že utečeno sodelovanje s Knjigarno Konzorcij, z razstavo knjig v izložbi 
knjigarne, in s prireditvami v času Tedna zlatih hrušk. 

- Ob 2. aprilu bomo skupaj s Slovensko sekcijo IBBY in v sodelovanju z drugimi partnerji 
pripravili bralno-spodbujevalno akcijo, s katero bomo promovirali branje kakovostnih 
knjig, tudi zlatih hrušk. 

- Koledar 7. sezone Strokovnih sred je pod točko 5.2.2 Izobraževanje knjižničarjev 
slovenskih knjižnic. 

- Pripravili bomo 14. cikel Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza s strokovnim 
sodelovanjem več partnerjev, slovenskih muzejev. 

- 27. Bologna po Bologni, razstava kakovostnih knjig za otroke z vsega sveta v 
sodelovanju z Mladinsko knjigo Trgovino, Knjigarno Konzorcij in Slovensko sekcijo IBBY. 

- Evropski teden športa: smo eden od partnerjev v medresorskem sodelovanju, ki ga vodi 
Ministrstvo za kulturo RS v sodelovanju z ostalimi ministrstvi.  

- Sodelovali bomo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu ter na izobraževanju 
strokovnih delavcev. 

- Pripravili bomo spremno strokovno gradivo za izvajalce nacionalnega projekta Rastem s 
knjigo za OŠ in SŠ v letu 2019/2020, katerega nosilec je JAK RS. 

- Pripravili bomo najrazličnejše tematske sezname: za RTV Slovenija (Kriškraš, Firbcologi), 
Lutkovno gledališče Ljubljana, muzeje, strokovne sodelavce idr. 

- Festival Bobri: pripravili bomo seznam kakovostnih otroških, mladinskih in strokovnih 
knjig na temo gib-telo-ples, za Bobrov dnevnik.  

- Nadaljevali bomo strokovno sodelovanje s Kinodvorom pri pripravi različnih pedagoških 
gradiv, pri promociji kakovostnih DVD-jev, pri Priročniku 2019. 

 
 
Center za vseživljenjsko učenje  
Center za vseživljenjsko učenje (CVŽU) vsebinsko in organizacijsko pokriva področje 
izobraževanja uporabnikov z informacijskimi servisi (Borza dela, Borza znanja, Središče za 
samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja) in s programi izobraževanja 
uporabnikov v mreži knjižnic MKL. V letu 2019 bo poudarek na naslednjih vsebinskih sklopih: 
računalniško opismenjevanje, jezikovno izobraževanje, zaposlitev in delo ter zdravje. V letu 
2019 bomo oblikovali skupno podobo vseh servisov ter pripravili skupne predstavitve za 
večje dogodke in objave v medijih. Nadaljnje konkretne vsebine, obseg dela in prednostne 
naloge CVŽU so predstavljene v poglavju 5 Izobraževanje. 
 
Borza dela (BD) 
Osrednja dejavnost BD v letu 2019 bo informiranje, svetovanje, motiviranje in coaching 
iskalcev zaposlitve v info točkah BD v Knjižnici Otona Župančiča in Knjižnici Fužine. Poleg 
tega bomo samostojno organizirali in izvajali različne izobraževalne delavnice za razvijanje 
spretnosti iskanja zaposlitve in drugih znanj ter gostili delavnice in predstavitve zunanjih 
izvajalcev.  
- V Knjižnici Otona Župančiča bomo mesečno izvajali delavnice za zaključeno skupino iz 

UKC, Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (6). Te delavnice so 
umeščene v program Ljubljana – občina po meri invalidov (LOMI). 
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- V Knjižnici Otona Župančiča načrtujemo izvedbo 11 delavnic z vsebinami, pomembnimi 
za razvijanje kompetenc iskanja zaposlitve in osebnostno rast ter podjetništvo. 
Namenjene bodo širši skupini iskalcev zaposlitve. Kot novost načrtujemo delavnice 
predstavitev poklicev za otroke. 

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

- Organizirali in izvajali bomo vodene obiske Knjižnice Otona Župančiča, s predstavitvijo 
MKL in CVŽU za različne skupine iskalcev zaposlitve (5). 

- Sodelovanje in predstavitev dejavnosti BD na sejmih, festivalih in konferencah. 
- Izvajali bomo individualne karierne coachinge za iskalce zaposlitve. 
Nadaljevali bomo sodelovanje z različnimi institucijami, ki delujejo na področju trga dela in 
zaposlovanja ter na področju kariernega svetovanja. 
 
Borza znanja (BZ) 
Osrednja BZ v Mestni knjižnici Ljubljana ima dve temeljni področji dela: izvajanje dejavnosti 
BZ v MKL ter koordinacijo Mreže devetih slovenskih BZ. 
 
V okviru dejavnosti BZ v MKL načrtujemo: 
- organizacijo in pripravo brezplačnih ustvarjalnih delavnic (30), razstav (24) in 

izobraževalnih delavnic (60) v različnih knjižnicah v mreži MKL, ki bodo obravnavale 
različne aktualne tematike; 

- predstavitve dejavnosti BZ za različne ciljne skupine; 
- izvajanje mentorstva pri opravljanju prakse za študente andragogike in pedagogike; 
- sodelovanje na različnih prireditvah in sejmih v okviru MKL; 
- iskanje novih možnosti za medijsko promocijo BZ; 
- sodelovanje z zunanjimi organizacijami, društvi kot gostovanje in izvajanje različnih 

prireditev in delavnic, za pridobivanje novih članov BZ; 
- kot novost bomo z BD organizirali cikel predavanj o celostni obravnavi posameznika. 
 
V okviru koordinacije Mreže BZ načrtujemo: 
- organizacijo izobraževanja zaposlenih v Mreži BZ; 
- izobraževanje novo zaposlenih v Mreži BZ; 
- priprava idejnega koncepta za prenovo spletne strani in aplikacije BZ; 
- objavljanje novic, vabil, poročil za celotno Mrežo BZ; 
- iskanje novih možnosti za promocijo, mednarodno sodelovanje in širitev mreže. 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
Cilj dejavnosti SSU bo tudi v letu 2019 pridobivanje novih udeležencev, podpora pri njihovem 
samostojnem učenju, spodbujanje njihove potrebe po učenju ter ozaveščanje samega 
procesa učenja. Poleg rednega mentorskega in svetovalnega dela bodo naše aktivnosti: 
- Priprava in izvajanje brezplačnih delavnic in tečajev za podporo samostojnemu učenju po 

različnih vsebinskih sklopih (računalništvo oz. uporaba informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, tuji jeziki, znakovni jezik, naravoslovne vsebine, učenje učenja, funkcionalna 
pismenost), namenjenih posameznim ciljnim skupinam. 

- Na podlagi izkušenj iz 2018 bomo prilagodili ponudbo računalniških vsebin. 
- Napovedi dejavnosti, aktivnosti SSU in poročila o dogodkih v SSU bomo objavljali v 

medijih in na informacijskih točkah naših partnerjev: na spletni strani MKL, v 
Napovedniku MKL, novičkah Andragoškega centra RS, na portalih (Nefiks, Epale, 
Karierno središče Zavod RS za zaposlovanje) in na spletni strani Ljubljanske mreže info 
točk za mlade. 

- Del promocije SSU bo intenzivnejše povezovanje in izvedba izobraževalnih delavnic v 
Knjižnici Rudnik, Knjižnici Brezovica, Knjižnici Fužine, Knjižnici Ig in Knjižnici dr. France 
Škerl.  

- V okviru programa LOMI bomo v Knjižnici Fužine organizirali dva tečaja znakovnega 
jezika. 
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- Del aktivnosti bomo izpostavljali kot ponudbo za ciljno skupino starejših. 
- Še naprej bomo sodelovali s prostovoljci, ki izvajajo del delavnic. 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
- Mentorstvo v Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Rudnik in Knjižnici 

Šiška izvajajo bibliotekarji informatorji. Načrtujemo tudi vključitev prostovoljcev kot 
izvajalcev individualnega mentorstva. 

- Mentor bo udeležencem nudil individualno svetovanje in učenje na področju 
računalništva ter jih po potrebi usmerjal na ostale servise v MKL ter druga izobraževanja 
v mreži knjižnic 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 2019 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 
zvrstmi, 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 MKL. Aktivno bomo sodelovali v programu Ljubljana: 
mesto literature s pisarno Unescovega mesta literature ter z javnimi zavodi in nevladnimi 
organizacijami v Ljubljani. Posebno pozornost bomo namenili aktivnostim, vezanim na sklep 
o kandidaturi MOL za naslov EPK 2025. 
Programska dejavnosti THL bo sledila Strateškemu načrtu MKL 2017–2021 in tako 
dopolnjevala uresničevanje kulturne, informacijske, izobraževalne in socialne vloge 
lokalnega okolja, v katerem deluje.  
 
Podroben program dela Trubarjeve hiše literature za leto 2019 je priloga programa Mestne 
knjižnice Ljubljana za leto 2019 in je njegov sestavni del.  
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2019, opredeljen v tem programskem sklopu, 
glede na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
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5 IZOBRAŽEVANJE 

 
Strateške usmeritve 
- Krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in študij, 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 2019 
Programi vseživljenjskega učenja za uporabnike 
- Izobraževalni programi za ciljne skupine uporabnikov (tečaji in delavnice za različne 

pismenosti: medijska, digitalna, zdravstvena, glasbena). 
- Priprava in publiciranje učnih gradiv. 
- Sodelovanje z društvi, institucijami, šolami, fakultetami in različnimi 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. 
- Usposabljanje za znanja na področju IKT v e-učilnici MKL in permanentno posodabljanje 

in nadgrajevanje vsebin v e-učilnici. 
- Aktivno sodelovanje na posvetih, objave v strokovnem tisku in članstvo v strokovnih 

telesih. 
- Organizacija predstavitve novosti April v MKL 2019. 
- Prijava, oblikovanje in izvajanje programov mobilnosti za zaposlene v MKL, slovenske in 

tuje študente ter knjižničarje. 
- Priprave na ciljno usposabljanje vsebinsko ožje specializiranih informatorjev (finančna in 

zdravstvena pismenost).  
- Priprava in izvajanje programa za izobraževanje mentorjev za bibliotekarski izpit. 
- Priprava sklopa izobraževanj za merjenje vpliva knjižnice. 
- 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 vse uporabnike (2017: 1.196) 
- Skupno število obiskov servisov (2017: 8.140) 
- Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL (2017: 6.288) 
- Število zunanjih udeležencev izobraževanj Učnega centra MKL (2017: 660) 
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5.1 Izobraževanje uporabnikov 

 
Mestna knjižnica Ljubljana omogoča in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem 
vseživljenjsko neformalno izobraževanje in priložnostno učenje. Pri oblikovanju in izvajanju 
učnih aktivnosti se bomo osredotočali na dve ciljni skupini: mladi (medijska, finančna 
pismenost) 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  218 

Računalniško opismenjevanje  39 

Tečaji  24 

Izobraževalne delavnice  237 

SKUPAJ 518 

 
Izobraževanje za odrasle po posameznih knjižnicah v mreži MKL: 
 
Dogodek Krajevna knjižnica Število izobraževanj 

Vodeni obiski knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 46 
Knjižnica dr. France Škerl 3 
Knjižnica Jožeta Mazovca 10 
Knjižnica Otona Župančiča 75 
Knjižnica Prežihov Voranc 25 
Knjižnica Rudnik 10 
Knjižnica Šiška 26 
Slovanska knjižnica 12 
Potujoča knjižnica 1 
Trubarjeva hiša literature 10 

SKUPAJ 218 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 1 
Knjižnica Jožeta Mazovca 4 
Knjižnica Fužine  2 
Knjižnica Otona Župančiča 29 
Knjižnica Rudnik 2 
Knjižnica Brezovica 1 

SKUPAJ 39 

Tečaji 

Knjižnica dr. France Škerl 7 
Knjižnica Savsko naselje 1 
Knjižnica Fužine  3 
Knjižnica Polje 1 
Knjižnica Otona Župančiča 4 
Knjižnica Prežihov Voranc 1 
Knjižnica Rudnik 2 
Knjižnica Šiška 3 
Trubarjeva hiša literature 2 

SKUPAJ 24 
Izobraževalne delavnice Knjižnica Bežigrad 23 
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Knjižnica Jožeta Mazovca 10 
Knjižnica Fužine  6 
Knjižnica Jarše  8 
Knjižnica Polje  3 
Knjižnica Otona Župančiča 135 
Knjižnica Prežihov Voranc 8 
Knjižnica Grba 2 
Knjižnica Rudnik 22 
Knjižnica Brezovica 1 
Knjižnica Ig 2 
Knjižnica Šiška 6 
Knjižnica Šentvid 3 
Trubarjeva hiša literature 8 

SKUPAJ 237 
 
 
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 30 
SKUPAJ 30 

Tečaji  Središče za samostojno učenje 16 

SKUPAJ 16 

Izobraževalne delavnice 

Borza dela 32 

Borza znanja 60 

Središče za samostojno učenje 63 

SKUPAJ 155 

SKUPAJ (vsa izobraževanja) 206 
 

Samostojno 
učenje 

Število obiskov BD 2.500 
Število novih članov BZ 250 
Število obiskov SSU 3.950 
Obisk servisov skupaj: 6.700 
Število ur mentorstva v TVŽU 226 
Število povezav med člani BZ 800 

 

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 dejavnostih. Znanost oz. znanja z 
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različnih področij (jezikoslovje, naravoslovje, družboslovje, šport O) 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 4 
Izobraževalne delavnice 160 
SKUPAJ 580 

 
Izobraževanje za otroke po posameznih knjižnicah v mreži MKL: 
 
Dogodek Krajevna knjižnica Število izobraževanj 

Vodeni obiski knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 25 
Knjižnica Črnuče  10 
Knjižnica dr. France Škerl 14 
Knjižnica Glinškova ploščad 28 
Knjižnica Savsko naselje 9 
Knjižnica Jožeta Mazovca 22 
Knjižnica Fužine  10 
Knjižnica Jarše  2 
Knjižnica Polje  20 
Knjižnica Zadvor 8 
Knjižnica Zalog  3 
Knjižnica Otona Župančiča 40 
Knjižnica Prežihov Voranc 48 
Knjižnica Grba 10 
Knjižnica Rudnik 28 
Knjižnica Brezovica 8 
Knjižnica Podpeč 11 
Knjižnica Dobrova 10 
Knjižnica Frana Levstika 3 
Knjižnica Horjul 1 
Knjižnica Ig 15 
Knjižnica Škofljica 12 
Knjižnica Šiška 50 
Knjižnica Šentvid 8 
Knjižnica Vodice 9 
Trubarjeva hiša literature 10 

SKUPAJ 414 
Računalniško opismenjevanje Knjižnica Otona Župančiča 2 

SKUPAJ 2 

Tečaji (jezikovni tečaji O) 
Knjižnica Bežigrad 1 
Knjižnica Savsko naselje 1 
Knjižnica Otona Župančiča 2 

SKUPAJ 4 
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Izobraževalne delavnice 

Knjižnica Bežigrad 35 
Knjižnica dr. France Škerl 9 
Knjižnica Savsko naselje 2 
Knjižnica Jožeta Mazovca 11 
Knjižnica Jarše 2 
Knjižnica Zalog 1 
Knjižnica Otona Župančiča 9 
Knjižnica Prežihov Voranc 27 
Knjižnica Brezovica 2 
Knjižnica Ig 7 
Knjižnica Šiška 51 
Knjižnica Šentvid 4 

SKUPAJ 160 
 
 

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 2019 dali poudarek 
vsebinam s področja različnih pismenosti. 
 
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. 
 
Pri pripravi programa bomo izhajali iz ugotovitev raziskave iz leta 2018, o potrebah po 
izobraževanju zaposlenih v MKL, ki je bila prvič izvedena v letu 2011. 
 
 

5.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 
Eksterna izobraževanja 
V MKL načrtujemo, na podlagi strateških usmeritev in ciljev ter v praksi ugotovljenih potreb 
po izobraževanju, udeležbo na naslednjih izobraževanjih izven MKL: 
- tečaji, ki jih organizirata IZUM in BRIIC NUK; 
- strokovna srečanja z aktivno udeležbo zaposlenih MKL: mednarodne konference (Next 

Library 2019), Posvetovanje ZBDS, Knjižnica – igrišče znanja in zabave, knjižni sejmi, 
letni posvet o izobraževanju odraslih; 

- izobraževanja za pridobitev naziva Demenci prijazne točke (društvo Spominčica); 
- reševanje konfliktov (z uporabniki, med zaposlenimi) v organizaciji Društva za nenasilno 

komunikacijo; 
- izobraževanje za delo s starejšimi uporabniki; 
- izobraževanje za pridobitev naziva LGBT prijazen zavod (MOL); 
- udeležba na izobraževanju Mentorstvo študentom na praktičnem usposabljanju v 

knjižnicah, v organizaciji Centra za pedagoško izobraževanje (CPI) na FF UL, v primeru, 
da bo izvajalec organiziral izobraževanje; 

- obisk knjižnic z dobro prakso na posameznem segmentu dela v knjižnici (Maribor). 
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Interna izobraževanja 
V letu 2019 bomo v prostorih MKL (dve učilnici) izvedli izobraževanja v sodelovanju z 
zunanjimi izvajalci, del izobraževanj pa bodo pripravili in izvedli tudi zaposleni v MKL. 
Vsebinsko bodo izobraževanja pokrivala naslednja področja: 
- 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 krajša začetna izobraževanja (Word, Outlook, Excel, Publisher) in 
o krajša nadaljevalna izobraževanja za napredne uporabnike (Word, Excel, Outlook). 

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

- Priprava in izvedba usposabljanja zaposlenih odgovornih za gašenje začetnih požarov in 
izvajanje evakuacij. 

- Sklop izobraževanj za merjenje vpliva knjižnice: kvalitativni kazalniki (v sodelovanju z 
Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo). 

- Izobraževanje za posamezne pismenosti: 
o finančna pismenost in 
o zdravstvena pismenost. 

- Nadaljevanje delavnic: 
o strategije iskanja knjižnega gradiva, 
o strategije iskanja neknjižnega gradiva, 
o knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici, 
o Biblos, 
o oblikovanje tiskovin v knjižnici z oblikovalskega vidika, 
o (ne)formalna biblioterapija, 
o 3D-tiskanje, 
o napredovanja v bibliotekarstvu, 
o predstavitev in promocija knjižnic na družbenih omrežjih, 
o priprava podatkov za pregled knjižnične zbirke, 
o digitalno opismenjevanje zaposlenih, 
o osnove Cobiss3 izposoje, 
o reševanje konfliktov, 
o izobraževanje mentorjev za bibliotekarski izpit, 
o spletni viri in 
o kako pripravimo razstavo. 

- Izvedba novih izobraževanj na področjih: 
o knjižničar informator, 
o zelena knjižnica, 
o Arnesovi Webinarji za WordPress, 
o Open Science Repositories, 
o uvajanje prostovoljcev (nabor splošnih predavanj ter po posameznih interesnih 

področjih), 
o usposabljanje za moderatorje družinske pismenosti, 
o izobraževanje za izvajalce delavnic, 
o arhiv fotografij MKL, Photostation, 
o učinkovito delo z uporabniki in 
o poslovno oblačenje. 

- Fokusirana izobraževanja za manjše skupine posameznikov, ki delajo na določenih 
nalogah, se bodo nanašala na naslednje vsebine: 
o domoznanska dejavnost, 
o delavnice na temo poslovnega pisanja (slog, lektorska vprašanja), 
o delo z uporabniki z disleksijo, 
o veščine javnega nastopanja, 
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o mentorstvo študentom na praktičnem usposabljanju, 
o vodenje bralnih skupin in 
o drugo, glede na individualne potrebe zaposlenih. 

- Individualna uvodna in osvežitvena usposabljanja za uporabo Joomle ter za specifična 
vprašanja o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije ter s področja 
domoznanstva. 

 
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 2019, na katerem bomo predstavili 
novosti in dobre prakse, ki smo jih v MKL uvedli v letih 2017 in 2018. 
 
Izobraževanja za izvajanje promocije družinskega branja 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 (Predstavitev knjižnih novosti za 
otroke, 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 četrto leto zapored 
povabili srednješolce, predvsem dijake Srednje vzgojiteljske šole, k stalnemu sodelovanju pri 
izvedbi rednih popoldanskih ur pravljic in jih za to ustrezno usposobili. 
 
Predstavitev Pravljice v nas in za nas, 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 
47. sezona Strokovnih sred se bo, poleg rednih tem informativnega dela (Ob začetku nove 
bralne sezone, MEGA kviz, Priročnik), v izobraževalnem delu posvetila predvsem bralcu in 
njegovim individualnim bralnim izhodiščem v okviru možnosti, ki jih ponuja knjižničarstvo 
znotraj usmeritve: »prava knjiga ob pravem času pravemu bralcu« (obdelava gradiva po 
starostnih stopnjah, standardi in priporočila za splošne knjižnice). Krovna tema odpira 
razpetosti med individualnim in družbenim, ki jo bomo zasledovali s pogovori strokovnjakov z 
različnih področij na okrogli mizi o svobodi besede v mesecu marcu 2019 ter na majskem 
simpoziju z delovnim naslovom Med individualnim in družbenim.  
 
Koledar Strokovnih sred v letu 2019: 
13. februar Izbor in obdelava gradiva za otroke in mladino glede na starostne stopnje 
13. marec  Okrogla miza kot uvod v razmišljanje o izboru gradiva in z njim 

povezanim problemom individualnosti in družbenosti 
15. maj Simpozij Pionirske: Med individualnostjo in družbenostjo 
11. september Začetek nove bralne sezone; predstavitev projekta RSK, JAK 
23. oktober Predstavitev 14. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza 
november Praznik zlatih hrušk; Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih 

mladinskih knjig 2019 (oba dogodka na 35. Slovenskem knjižnem sejmu 
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v Cankarjevem domu) 
11. december Pogovor z dobitniki priznanj zlata hruška 2019 
 
 

5.3 Mentorstvo 

 
V MKL se zavedamo povezanosti med teoretičnimi izhodišči, ki jih dobivajo študenti v okviru 
do- in podiplomskega študija, ter strokovnim delom v organizaciji. V ta namen bomo v letu 
2019 izvajali mentorske programe za študente bibliotekarstva in drugih študijskih smeri ter za 
knjižničarje regije. Tudi v letu 2019 bomo namenili posebno pozornost posameznikom, ki 
bodo v naši knjižnici opravljali obvezno študentsko prakso oz. izbirne vsebine za dijake. V 
dogovoru z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo bomo 
oblikovali seznam tem, pomembnih za razvoj MKL na strokovnem področju, ki so primerne 
za diplomske naloge, magisterije in doktorate.  
Glede na kadrovsko situacijo v knjižnici bomo izvajali mentorske programe za novo 
zaposlene v okviru priprave na bibliotekarski izpit in za prostovoljce. 
V sklopu mobilnosti ERASMUS+ bomo ob zanimanju tujih študentov in knjižničarjev zanje 
izvajali program prakse in strokovnega izpopolnjevanja. V letu 2019 načrtujemo enotedensko 
mobilnost ERASMUS+ za zaposlene iz Parme. 
V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico bomo v letu 2019 obiskali Mariborsko 
knjižnico.  
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2019, 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 2019 
- Izdaja osmega letnika domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami v skladu z 

dosedanjo domoznansko vsebinsko zasnovo. SLK z razstavnim in drugim delom zbira 
gradiva, ki z izdajo v publikaciji postanejo dostopna širšemu krogu uporabnikov. Glede na 
vsakoletno tematsko zasnovo vabimo k sodelovanju tudi zunanje strokovnjake, ki se s 
svojo raziskovalno in študijsko dejavnostjo posvečajo lokalnemu utripu in zgodovini 
mesta Ljubljane. Prispevki vključujejo bogate bibliografske sezname del, ki jih na 
posamezno temo hrani SLK, tako da publikacija služi kot referenčni vir za nadaljnje 
raziskovanje. 

- Izdaja dveh brošur v zbirki »Kulturna dediščina za družine«, s katerima bomo obeležili 
zgodovino enega od ljubljanskih poklicev ter življenje in delo pisatelja Borisa Pahorja. 

- Organizacija domoznanskih otroških prireditev v OE na podlagi brošur Kulturne dediščine 
za družine.  
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- Gostovanje sedmih letnikov gimnazijcev, ki se bodo seznanili s knjižnico, z njeno 
zgodovino in poslanstvom. Največji del ogleda bomo časovno namenili seznanjanju s 
kulturno dediščino, ki poteka v sobi za dragocenosti, kjer bomo predstavili publikacije, ki 
so velikega kulturnega pomena za slovenski prostor in Ljubljano ter so obenem del učnih 
načrtov pri različnih predmetih. Mladim obiskovalcem bomo skušali približati bogato 
kulturno dediščino mesta Ljubljane in jih spodbuditi k razmisleku o pomenu lokalne 
skupnosti. Prestavili jim bomo zahtevnejše publikacije iz zbirke Kulturna dediščina za 
družine. 

- Izvajanje stalne storitve Zbiranja spominov v SLK, pripovedovanje in zapisovanje lokalnih 
zgodb in spominov na slovensko prestolnico, ki je tudi fizična podpora Albuma Ljubljane 
za starejše uporabnike in podpora rednemu pripravljanju zgodb za portal Kamra. 

- Razvoj modela pogovornih večerov Literatura v mestu, ki strokovno usmerjenemu ciklu 
Ljubljana v gibljivih slikah dodaja literarno-domoznansko vzporednico. 

- Skrb za nalaganje vsebin na domoznansko spletno podstran Ljubljanske zgodbe in 
sodelovanje z urednico spletne strani pri nadaljnjem razvoju uporabniške izkušnje. 

- Sodelovanje SLK s Službo za razvoj in območnost pri digitalizaciji domoznanskih gradiv 
in gradiv, pomembnih za slovensko literarno zgodovino. 

- Vnos zgodb na regijski portal Kamra (urbanistična dediščina oz. razvoj Ljubljane) in 
oblikovanje virtualnih razstav na podstrani Ljubljanske zgodbe. 

- Razvoj svežih domoznanskih e-vsebin za mlade v okviru projekta Robinzonijada v 
informacijski družbi. 

- Koordinacija zbiranja podatkov za ažuriranje bibliografije domoznanskih serijskih 
publikacij in vnos novih domoznanskih kataložnih enot v spletno bibliografijo. 

- Katalogizacija literarnih kritik in ocen lokalnih literatov (sekundarnega domoznanskega 
gradiva) v strokovnih literarnih revijah. 

- Aktivno delovanje v Sekciji za domoznanstvo in kulturno dediščino. 
 
Pričakovani učinki 
- Skrb za dediščinsko opismenjevanje otrok in mladine. 
- Povečanje obsega in vsebinske raznovrstnosti domoznanske bibliografije. 
- Promocija domoznanstva v okviru literarnih dogodkov. 
- Sodelovanje pri oblikovanju domoznanske dejavnosti na nacionalni ravni. 
 
Kazalniki uspešnosti 
- Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih »Ljubljanskih zgodbah iz 

SLK (2017: 2) 
- Število kreiranih novih zapisov domoznanskega gradiva v SLK (2017: 1.327) 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2019, 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 organizacijami in z lokalnim 
gospodarstvom. 
MKL bo prek projektov zasledovala načela proaktivne knjižnice: promocija in aktiviranje 
različnih gradiv; aktivno vključevanje prebivalcev v ponudbo knjižničnih storitev; upoštevanje 
mnenj in pobud prebivalcev; oblikovanje storitev za ciljne skupine prebivalcev. 
 
Strateške usmeritve 
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- 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 2019 
- Razvijanje prepoznavnega kulturnega programa: knjižnica je »tretji prostor« in postaja 

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

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

- S posebej oblikovanimi storitvami in dogodki knjižnica presega svoj fizični prostor 
(Premična zbirka Igroteke MKL, Knjižnica na vodi, bralnici v Minicity in Živalskem vrtu, 
Knjižnica na vrtu, Popoldan s knjižnico, dan MKL, dan za Poletavce in najPoletavce). 

- Izvajanje projektov promocije branja za vse starostne skupine prebivalcev, ki krepijo 
UNESCO naslov Ljubljana: mesto literature. Ob bok že uveljavljenim projektom 
(Poletavci, Ciciuhec, Kobacajčki, NajPoletavci, Mesto bere, Slovanski bralni projekt) in 
izvedenim projektom iz 2018 (Ena knjižnica – ena knjiga, Nepretrgano štiriindvajseturno 
branje Cankarjevih del, »Oddaj na natečaj v MKL« s tremi literarnimi natečaji za mlade, 
Za nas, Prišla bo pomlad) bomo v letu 2019 dodali tri nove (Mesto branja, Literatura v 
mestu, Knjižne poličke na delovnem mestu). 

- Priprava projektov in aktivnosti, ki so namenjeni pripadnikom etničnih skupin in drugih 
narodov ter beguncem (Svet med nami, Multi-kul-praktik) in ljudem s posebnimi 
potrebami (Potujoča knjižnica na obisku – gluhi in naglušni otroci, Borza zdravja, 
sodelovanje v projektu MOL LOMI).  

- 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 (»Instrumentarij«), dediščinska pismenost (Regijski 
domoznanski natečaj za starejše). 

- Vključevanje kreativnice (makerspace) kot oblike vseživljenjskega učenja v knjižnici. 
- Uvajanje igranja v knjižnici kot oblike povezovanja pripovedovanja zgodb in igre (Lego 

delavnice pripovedovanja zgodb, Igrive poteze v knjižnici). 
- Izvajanje projektov s področja naravoslovja in tehnike za otroke in družine (Kul 

elektronika, Zvedavo – od umetnosti do fizike). 
- Delovanje spletne strani knjižnice kot osrednje informacijske točke za dostop do e-vsebin 

za različne starostne skupine (otroci, mladi, odrasli in starejši). V letu 2019 bo pripravljen 
nov koncept spletne strani MKL. 

- Ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine prek zbiranja in digitalizacije gradiva 
(Digitalizacija starejših slovenskih knjig), priprave e-zgodb za portal Kamra (Razvoj 
Ljubljane, Bilo je nekoč v našem kraju), aktivnega vključevanja uporabnikov v Album 
Ljubljane, sodelovanja v Dnevih evropske kulturne dediščine in izdaje dveh 
domoznanskih publikacij (»Ljubljana med nostalgijo in sanjami« ter »Kulturna dediščina 
za družine«) in regijskega domoznanskega natečaja za starejše. 

- Vključevanje prostovoljcev v različne projekte in storitve knjižnice. 
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- Poenotenje internih procesov (prenova intraneta) in oblikovanje strategije za pridobivanje 
novih članov.  

- Vključevanje osrednjih knjižnic regije v projekte MKL (Poletavci, NajPoletavci, Bilo je 
nekoč v našem kraju, Regijski domoznanski natečaj za starejše) in v izobraževalni 
program Učnega centra MKL. 

- Spodbujanje prebivalcev k vključevanju v procese odločanja o javnih zadevah (Soočenja 
– nova podoba Evrope, Čitalniška klepetalnica).  

 
Uspešno so prešli v redno dejavnost trije projekti MKL: dva večletna projekta, ki sta 
pomembna za prepoznavnost potujoče knjižnice v širšem okolju: 
1. Potujoča knjižnica na obisku; 
2. Filmobus pri vas, 
in 
3. Pilotna nabava in obdelava knjižničnega gradiva za mestno knjižnico Grosuplje. 

 
Med redno dejavnost knjižnice so v letu 2019 uvrščeni štirje publicistični projekti MKL:  
- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig: pregledna in sistematična predstavitev 

produkcije mladinskih knjig za leto 2018. 
- Ljubljana med nostalgijo in sanjami: z izdajo osmega letnika revije bomo z vsebinami o 

lokalni kulturni dediščini dosegli širši krog uporabnikov in promovirali »blagovno znamko« 
domoznanstva oziroma predstavljanja lokalne zgodovine v MKL. 

- Kulturna dediščina za družine: prva knjižica bo predvidoma posvečena zgodovini enega 
od ljubljanskih poklicev (policist, zdravnik ipd.) kot neuradno nadaljevanje uspešne 
brošure Naši gasilci; druga knjižica bo predvidoma posvečena pisatelju Borisu Pahorju, ki 
ga bomo predstavili v »mladini prijazni« obliki z več zornih kotov (beseda in knjiga v 
Pahorjevem življenju, g. Pahor kot zamejski Slovenec, g. Pahor praznuje vsak dan; 
starostnik kot skriti zaklad). 

- V letu 2019 bomo izdali promocijsko poročilo za obdobje desetih let: 2008–2018.  
 
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 
- Število obiskov na prebivalca (2017: 6,9) 
- Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik (2017: 1,7) 
- Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj (2017: 74.964)  
- Število ur izobraževanj za uporabnike (2017: 2.365,5) 
 
Unescov naziv Ljubljana: mesto literature (pridobljen v letu 2015) je permanenten naziv, ki bo 
dolgoročno zaznamoval tudi projekte MKL za uporabnike na področju literature in branja ter 
usmerjal sodelovanje MKL s potencialnimi partnerji na tem področju. V letu 2019 se je 
povečalo število projektov (3) za vse ciljne skupine, ki promovirajo branje in zbirko gradiva 
MKL, in jih bo knjižnica izvajala v sodelovanju z različnimi partnerji v MOL. 
 
Projekti so razdeljeni na šest sklopov: 
- projekti za povečano dostopnost knjižničnih storitev in prepoznavnost knjižnice, 
- projekti za otroke, 
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- projekti za mlade, 
- projekti za družine, 
- projekti za odrasle, 
- projekti za starejše. 
 
 
Projekti za povečano dostopnost knjižničnih storitev in prepoznavnost knjižnice: 
 
1. Strategija pridobivanja novih članov v MKL (SP 2, cilj 1: Storitve po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za razvoj in območnost 
Trajanje: 2019–2020 
Cilji: pridobivanje novih članov 
Ciljna skupina: vsi stalni in občasni prebivalci mesta 
Sodelovanje: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
Opis: Ustanovljena bo DS za pridobivanje novih članov, ki bo v obdobju dveh let izvedla 
raziskavo na terenu (uporabniki knjižnice, ki niso tudi člani knjižnice, potencialni uporabniki 
knjižnice, ki je sploh ne obiskujejo), postavila kazalnike in izbrala metode, kako kazalnike 
izmeriti. 
 
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, Tehnična služba 
Trajanje: 2019 
Cilji: povečan vpis novih članov, dodatna ponudba pri uporabi knjižničnega gradiva 
Ciljna skupina: odrasli člani, pravne osebe 
Opis: V letu 2015 predvidena izvedba se, zaradi takrat še neurejene tehnične (COBISS) in 
kadrovske podpore za realizacijo, prestavlja v leto 2019. Storitev se bo uvedla, če bo razvita 
podpora posebnega segmenta Cobiss3/izposoja, ki bo omogočala enostavnejšo uporabo. 
Storitev spada med nadstandardne storitve in bo plačljiva, s čimer se bo pokrival strošek 
logistike in razvoza. V letu 2019 bo uvedena testna faza storitve za preverbo potrebe in 
smiselnosti redne uvedbe. 
 
3. Prenova spletne strani knjižnice (SP 3, Cilj 1: Spletna stran knjižnice) 
Izvajalec: Delovna skupina za spletno stran, Služba za razvoj in območnost, Služba za delo z 
uporabniki 
Trajanje: 2019 
Cilji: optimizacija, nadgradnje in izboljšave uporabniške izkušnje na spletu; povečati 
učinkovitost promocije na družbenih omrežjih 
Ciljna skupina: člani in obiskovalci MKL ter obiskovalci spletnih strani v Sloveniji in tujini 
Sodelovanje/Partnerstvo: zunanji izvajalec 
Opis:  
- Priprava vsebin in materiala za prenovo slovenske in angleške spletne strani ter priprava 

razpisne dokumentacije za izbor izvajalca prenove in vzdrževanje spletnih strani. 
- Vzdrževanje obstoječih spletnih strani. 
- Ukinitev vseh Facebook profilov posameznih knjižnic v mreži MKL. 
 
4. Prenova intraneta (SP 7, cilj 2: Komuniciranje in notranja kultura) 
Izvajalec: DS za prenovo intraneta 
Trajanje: 2018–2019 
Cilji: razvoj in nadgradnja notranjega komuniciranja 
Ciljna skupina: zaposleni MKL 
Opis: MKL zaradi svoje velikosti, razpršenosti enot in velikega števila zaposlenih potrebuje 
orodje, s katerim lahko omogočimo kakovostno in hitro obveščanje zaposlenih ter dostop do 
pomembnih informacij znotraj organizacije. 
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Intranet imamo v MKL že od leta 2010. V tem času je postal tehnološko zastarel, deluje na 
platformi Joomla, ki ne omogoča dodajanja različnih aplikacij, do katerih bi dostopali vsi 
zaposleni, potrebuje pa tudi vsebinsko in vizualno prenovo. Nova zasnova bo pripomoček za 
dostop do aktualnih dokumentov, ki jih potrebujemo pri vsakodnevnem delu, ter dnevnih 
informacij, s katerimi želimo seznaniti zaposlene. Njegova glavna odlika pa bo 
poenostavljeno objavljanje, posodabljanje in vzdrževanje vsebin, ki jih imamo objavljene na 
spletnem mestu. Pričakovani učinki prenove intraneta so: ustvarjanje pozitivne 
organizacijske klime; hitro in enostavno informiranje zaposlenih; stalna dostopnost do 
aktualnih informacij in dokumentov; dostop z drugih lokacij – delo od doma; izmenjava 
izkušenj in mnenj; različne aplikacije za zaposlene. V prvi polovici leta 2019 bo izveden vnos 
testnih vsebin znotraj posameznih kategorij vsebin ter testiranje delovanja in popravki. Do 
konca leta bo zaključena izdelava posameznih dodatnih aplikacij, ki bodo delovale v sklopu 
intraneta MKL – poudarek je na pomožnih aplikacijah (Helpdesk, spremljanje T&S čipov, 
generator MyPC gesel, rezervacija opreme, MKL izterjave, Beleženje informacij). 
 
5. Borza zdravja (SP 2, cilj 1: Storitve po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča in Knjižnica Grba 
Trajanje: 2019–2021 
Cilji: promocija zdravstvene in informacijske pismenosti med odraslimi uporabniki knjižnice; 
ozaveščanje o pomenu zdravja in zdravega življenja; oblikovanje sklopa izobraževanj, 
predstavitev aktivnosti in projektov, ki podpirajo zdravstveno pismenost in ozaveščajo o 
pomenu zdravja 
Ciljna skupina: odrasli, starejši, družine 
Prostovoljci: pomoč pri organizaciji podpornih in promocijskih dejavnosti, vrstniška pomoč, 
pomoč pri izvedbi prireditev  
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, Društvo Dlan 
(gluhoslepi), Zavod Pomoč in oskrba na domu (MOL), Združenje Spominčica, Lekarna 
Ljubljana, Zdravstveni domovi, Društvo zobozdravstvenih delavcev  
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 in 
informacij. Potekajo že obstoječe aktivnosti: zdravstveni kotiček v KOŽ (promocijske brošure 
in letaki, merjenje krvnega tlaka, prva pomoč, uporaba defibrilatorja, informacije o 
pomembnih datumih s področja zdravja), e-zdravje na spletni strani MKL (z e-zdravjem 
povezana tudi izobraževanja za uporabnike in zaposlene ter promocija). V letu 2019 
načrtujemo pridobitev naziva Demenci prijazna točka, pripravo logotipa za dejavnosti, 
povezane s projektom in s tem promocijo dejavnosti. Knjižnica Grba bo v letu 2019 pridobila 
nekaj novih naslovov serijskih publikacij s področja medicine in zdravega načina življenja, 
pripravila knjižne razstave in izvedla del prireditev za različne starostne skupine, s 
poudarkom na družinah – zdravstveno opismenjevanje otrok in mladih. 
 
6. »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/Partnerstvo: Združenje bank Slovenije, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo 
za kulturo, slovenske knjižnice, Narodna in univerzitetna knjižnica 
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 
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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 ter izboljšanju e-veščin za uporabo IKT za nove digitalne zaposlitve. V 
tretjem letu bomo preko Učnega centra MKL izvedli vsebinski sklop usposabljanj strokovnih 
delavcev MKL s področja finančne pismenosti, vključno z vodenjem osebnih denarnih zadev, 
e-bančništvom, seznanitvijo z različnimi finančnimi instrumenti, vrednostnimi papirji, 
finančnimi naložbenimi možnostmi in zavarovalniškim trgom. Pri izvedbi vsebinskega sklopa 
bomo sodelovali z Združenjem bank Slovenije in Narodno in univerzitetno knjižnico. Slednja 
bo namreč v letu 2019 pričela z izvedbo projekta, vezanega na spodbujanje finančne 
pismenosti med uporabniki slovenskih splošnih knjižnic. 
 
7. Vzpostavitev Kreativnice (SP 3; cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja: Vzpostavljanje 
novih prostorov za izobraževanje (kreativnice)) 
Izvajalec: Knjižnica Polje, Knjižnica Otona Župančiča, Delovna skupina za kreativnico 
Trajanje: 2019 
Cilji: podpiranje in razvoj ustvarjalnosti; deljenje praktičnih znanj v ožjem in širšem lokalnem 
okolju; izdelava koncepta Kreativnice in določitev politike delovanja ter finančne konstrukcije 
za začetek delovanja; promocija bodoče Kreativnice v novi Knjižnici Polje 
Ciljna skupina: učenci 2. in 3. triletja devetletke, srednješolci, študenti, odrasli, nezaposleni, 
zaposleni v MKL 
Sodelovanje/partnerstvo: Codeweek, Borza znanja, lokalno okolje Polje 
Opis: Knjižnica podpira ustvarjalnost in inovativnost uporabnikov z organizacijo ustvarjalnih 
delavnic in ponudbo programov, ki so zanimivi za širšo lokalno skupnost, mednje sodijo tudi 
večnamenski prostori za delavnice. V novi Knjižnici Polje bomo v letu 2019 prvič vzpostavili 
prostor kreativnice kot izobraževalnega okolja, kjer se srečujejo vse generacije prebivalcev 
lokalne skupnosti, da bi delili različna orodja, pripomočke in informacije ter pridobili dodatna 
znanja. Delovanje Kreativnice v Knjižnici Polje bo na začetku obsegalo področja od 
računalništva in uporabe tehnologije do delavnic ročnih spretnosti. Velik poudarek bo na 
uporabi znanosti in tehnike v vsakdanjem življenju – cikel delavnic računalniških znanj 
(programiranje, 3D modeliranje itd.), sodelovanje z drugimi zavodi in posamezniki na 
področju STE(A)M znanj in sodelovanje z lokalnimi osnovnimi šolami. Program se bo 
prilagajal potrebam uporabnikov in lokalne skupnosti. Različne organizacijske, programske, 
finančne in druge vidike Kreativnice določa delovna skupina MKL za Kreativnico.  
Do odprtja prostorov Kreativnice bo potekala promocija preko delavnic 3D-tiskanja v knjižnici 
in OŠ. Za otroke so predvidene med šolskimi počitnicami, za ostale skupine pa v dogovoru z 
Borzo znanja in učnim centrom. Po odprtju pričakujemo tudi predloge uporabnikov za nove 
dejavnosti v tem prostoru in jih bomo oblikovali skupaj z njimi, prav tako pa tudi določili urnik 
in način uporabe prostora, da bo čim bolje izkoriščen. 
 
Projekti za otroke: 
 
8. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 2019/2020 (SP: 5; cilj 2: Digitalizacija 
gradiva in priprava e-vsebin) 
V šolskem letu 2018/2019 izvajanje 13. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA 
kviza z naslovom NA, ROD, NA! GALERIJA! 
V šolskem letu 2019/2020 pričetek 14. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA 
kviza. 
Izvajalec: Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo  
Trajanje: oktober 2019–maj 2020 (14. cikel)  
Cilji: uvajanje sodobnih oblik učenja in poučevanja; spodbujanje ustvarjalnosti in 
inovativnosti; spoznavanje naravne in kulturne dediščine; dvig informacijske pismenosti; 
spodbujanje branja poučnih in leposlovnih knjig; povečan virtualni in dejanski obisk kulturnih 
ustanov 
Ciljna skupina: učenci 2. in 3. triletja devetletke 
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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. 14. cikel z vsemi petimi 
sklopi bo pripravljen in odprt za reševanje v oktobru 2019. Reševanje se zaključi 15. maja 
2020. 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. Za posamezni cikel kviza pripravimo priporočeno 
literaturo, mini strip v nadaljevanjih in razpišemo likovni natečaj. 
 
9. 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 2019 
Cilji: spodbujanje rednega branja, bogatenje besednega zaklada, spodbujanje rednega 
obiskovanja knjižnic, medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje knjižnic regije 
Ciljna skupina: otroci 7–12 let 
Sodelovanje/partnerstvo: OŠ v Mestni občini Ljubljana in njenih primestnih občinah, izvajalci 
pouka slovenskega jezika v tujini, slovenske splošne knjižnice, Knjigarna Konzorcij, donatorji 
Opis: K poletnemu branju bomo vabili otroke, ki obiskujejo naše knjižnice in ostale splošne 
knjižnice v Sloveniji, osnovne šole v MOL, 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.  
 
10. Multi-kul-praktik (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: 2017–2021 
Cilji: ozaveščanje mladih uporabnikov o drugih narodih, njihovih običajih in 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 mladi 
Sodelovanje/Partnerstvo: projekt bo potekal v sodelovanju z različnimi posamezniki in 
inštitucijami – osnovnimi šolami in vrtci, srednjimi šolami, fakultetami, inštituti, kulturnimi, 
znanstvenimi in izobraževalnimi organizacijami Mestne občine Ljubljana 
Vključevanje prostovoljcev: pomoč pri izvedbi ustvarjalnih delavnic, pomembno znanje tujih 
jezikov 
Opis: Projekt se bo izvajal v obliki izobraževalnih delavnic, v katerih bodo mladi 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, razvijanje 
sposobnosti za izražanje lastnega mnenja, spodbujanje kritičnega in neodvisnega mišljenja. 
V letu 2018 je bila obiskovalcem predstavljena Francija, v letu 2019 pa je v središču 
Hrvaška. 
 
11. Lego delavnice pripovedovanja zgodb (SP 3, cilj 1 : Programi vseživljenjskega učenja; 
SP 8, cilj 3 : Nadgradnja storitev knjižnice s podporo IKT ; SP 2, cilj 2 : Branje vedno in 
povsod) 
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Izvajalec: Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Otona Župančiča in Nove Poljane, Knjižnica Prežihov 
Voranc 
Trajanje: šolsko leto 2018/2019  
Cilji: spodbujanje otrok k pripovedovanju zgodb na igriv način – ob sestavljanju Lego kock; 
povezovanje sestavljanja zgodb s kockami in ustno pripovedjo ob pomoči tehnologije; 
razvijanje storitve za uporabnike v MKL 
Ciljna skupina: otroci 4–12let  
Opis: Otroke bomo poskusili navdušiti nad pripovedovanjem zgodb s pomočjo sestavljanja 
Lego kock. Gre za koncept zgradi in poruši, ki se nadgradi s fotografiranjem izdelkov in 
končno obdelavo na računalniku. Končni izdelek je zgodba v obliki stripa, kratke zgodbe, 
novinarskega članka, risanke ipd. Set lahko uporablja šest otrok hkrati, kar še dodatno krepi 
druženje med otroki. Končne izdelke Lego zgodb bomo objavljali na spletni strani MKL in/ali 
na družabnih omrežjih Mestne knjižnice Ljubljana (FB, YouTube O).  
 
12. Kul elektronika (SP 3, cilj 1 : Programi vseživljenjskega učenja; SP 8, cilj 3 : Nadgradnja 
storitev knjižnice s podporo IKT) 
Izvajalec: Oddelek za informatiko 
Trajanje: 2019 
Cilji: spodbujanje kreativnosti in digitalne pismenosti otrok  
Ciljna skupina: učenci 3. triletja devetletke 
Opis: Izvedli bomo delavnice (predvidoma pet delavnic), kjer bomo z lastnim znanjem in 
uporabo opreme MKL (elektronske komponente) izdelovali enostavne projektne naloge in s 
tem spodbudili kreativnost, inovativnost ter zanimanje otrok za nadaljnje izobraževanje v tej 
smeri (izbirni predmeti v OŠ, srednja šola tehničnih smeri). Sklop delavnic bo obsegal 
pridobivanje osnovnih znanj elektronike, projektiranje vezij z uporabo spletnih orodij ter 
praktično izvedbo vaj. Končni produkt bo izdelek, ki bo zaobjel znanje vseh treh področij in 
bo mladim omogočil vpogled v delovanje elektronskih komponent. 
 
Projekti za mlade: 
 
13. NajPoletavci (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki in knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: junij–september 2019 
Cilji: spodbujanje pridobljenih navad branja in obiskovanja knjižnic med mladostniki, 
motiviranje za branje kvalitetnih knjig (tiskanih in elektronskih) 
Ciljna skupina: mladostniki 13–16 let 
Sodelovanje/partnerstvo: OŠ in SŠ v Mestni občini Ljubljana in njenih primestnih občinah, 
sodelujoče knjižnice pri projektu Poletavci – poletni bralci, Mladinski centri, Knjigarna 
Konzorcij, 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.  
 
14. »Oddaj na natečaj v MKL« (SP 2, Cilj 2: Branje vedno in povsod; Cilj 3: Povsod v 
mestu) 
Izvajalec: Trubarjeva hiša literature in knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: november 2019–marec 2020 
Cilji: spodbujanje mladih k branju, pisanju, kreativnosti in ustvarjanju; udejanjanje in 
implementiranje trajnostnega razvoja mesta Ljubljana kot Unescovega mesta literature; 
spodbujanje e-branja in dostopa do vsebin spletne strani MKL  
Ciljna skupina: mladi 15–25 let 
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Sodelovanje/partnerstvo: Knjižnica grada Zagreba, Mladinska knjiga, LUD Literatura, L'mit, 
Mestna občina Ljubljana, Društvo slovenskih založnikov, Ljubljana Unescovo mesto literature 
Opis: Projekt združuje tri samostojne literarne natečaje za mlade v MKL: 
- metaFORA – literarni natečaj kratke zgodbe  
- poHAIKUj – literarni natečaj haiku poezije  
- preDRAMI se – literarni natečaj dramskega besedila  
Namen natečajev je spodbuditi mladostnike 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. Izdelke bo ocenjevala 
strokovna komisija. Kriteriji izbora so: kakovost, slog, jezik, inovativnost, skladnost vsebine z 
razpisano temo, izvirnost in nivo izraznosti. V letu 2019 bomo projekt dopolnili z digitalizacijo 
prejetih avtorskih izdelkov, jih objavili na spletni strani MKL in omogočili dostop do njih preko 
QR kode. Na okvirno desetih lokacijah v Ljubljani načrtujemo ploščice oz. tablice s podatki, ki 
omogočajo dostop do e-branja prispevkov, prejetih na natečaj.  
 
15. Robinzonijada v informacijski džungli na spletu (SP2, Cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc in Služba za delo z uporabniki 
Trajanje: 2019  
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 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: učenci 2. in 3. triletja devetletke  
Sodelovanje: z osnovnimi šolami 
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), s pomočjo iskanja pravilnih odgovorov pa brskajo tudi po drugih referenčnih 
elektronskih virih (npr. slovenskih knjigarn, strani slovenske in mednarodne športne zveze, 
Mestne občine Ljubljana), do katerih jih vodijo namigi v kvizu. Kviz se bo leta 2019 zaključil z 
zaključno prireditvijo novembra, v okviru dneva splošnih knjižnic, ko bodo izžrebanci prejeli 
nagrade. 
 
16. 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; udejanjanje in implementiranje trajnostnega razvoja mesta Ljubljana kot 
Unescovega mesta literature 
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  
Opis: Namen projekta je ponuditi več različnih oblik dela (delavnice, predavanja, okrogle 
mize, pogovori ob knjigah, debate), s katerimi bi 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 
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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 
2017–2021. V letu 2019 načrtujemo strnjen cikel dejavnosti, s pomočjo katerih bomo 
neformalno izobraževali mlade o pomembnosti zavedanja pomena medijske pismenosti. 
Poudarili bomo tudi medgeneracijsko sodelovanje (mladi 15–25 let in starejši 65+) in izvedli 
pogovorno diskusijo o lažnem medijskem poročanju (fake news) danes in v preteklosti. 
 
17. Igrive poteze v knjižnici (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča 
Trajanje: 2019–2021 
Cilj: medvrstniško in medgeneracijsko sodelovanje; promocija MKL kot tretjega prostora; 
spodbujanje logičnega, ustvarjalnega, strateškega in taktičnega mišljenja; spodbujanje 
interaktivnega sodelovanja in komuniciranja v realnem svetu 
Ciljna skupina: mladi, odrasli 
Sodelovanje/partnerstvo: TojeTo (Igriv d.o.o.), (društvo Igroljub) 
Vključevanje prostovoljcev: sodelovanje pri pripravi in izvedbi projekta 
Opis: Projekt predstavlja uvajanje igranja sodobnih namiznih družabnih iger v knjižnico. 
Konceptualno gre pri igranju iger za sproščeno, igrivo kratkočasno prostočasje. V začetni fazi 
projekt vključuje nakup 15–20 namiznih iger s poudarkom na kvaliteti iger, kar pomeni, da 
igre ponujajo dobro igralno globino, zanimive mehanike iger, omogočajo razmišljanje in 
načrtovanje, reševanje problemov znotraj pravil iger, prilaganje novim situacijam, urjenje 
spomina. V izbor so vključeni različni tipi iger: sodelovalne deduktivne, eurogames O Kriteriji 
izbora so: dobre in odlične ocene na Boardgamegeek portalu, nagrade (Spiel des Jahres, 
Golden geek awards, Mensa select, As d´Or O), dobra sprejetost in razširjenost iger med 
igralci, cena iger. Igre so namenjene igranju 2–4 oseb. Večina iger je jezikovno neodvisnih, 
torej za samo igranje ni potrebno znanje jezika. Enkrat mesečno bodo organizirane 
predstavitvene delavnice iger. V projekt želimo vključiti prostovoljce (morda člane društva 
Igroljub). Predvidena prostora za igranja sta Mediateka in kavarna KOŽ.  
 
18. Instrumentarij (SP 3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča – Mediateka, območne enote 
Trajanje: 2019–2021 
Cilji: krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in ustvarjanje (kreativnica); sodelovanje 
in povezovanje z drugimi ponudniki izobraževanja; širitev dejavnosti in ponudbe ter 
promocija gradiva oddelka Mediateka 
Ciljna skupina: mladi, odrasli 
Prostovoljstvo: sodelovanje pri pripravi in izvedbi projekta 
Sodelovanje/Partnerstvo: EMI institute in Ableton Slovenija, Hartmann d. o. o., Društvo za 
promocijo glasbe, ostale vzgojno-izobraževalne ustanove na področju glasbe 
Opis: V letu 2018 smo izvedli obdelavo inštrumentov za čitalniško izposojo iz lastne zbirke in 
osnovnih inštrumentov za izvedbo glasbenih delavnic iz projektnih sredstev. Prav tako smo 
pridobili dve licenci za uporabo programa Ableton, do konca leta pa bomo izvedli tudi prvo 
predstavitveno delavnico. V letu 2019 bomo z izdelavo plakata skušali pritegniti čim večje 
število potencialnih partnerjev in donatorjev za oblikovanje vse večje zbirke glasbenih 
inštrumentov. Začeli bomo tudi z izvajanjem kreativnih delavnic, kjer bodo uporabniki imeli 
možnost ustvarjati svojo lastno glasbo z uporabo/izposojo inštrumentov iz zbirke v programu 
Ableton. Z delavnicami bomo skušali zbrati aktivno skupino ustvarjalcev, tako uporabnikov 
kot tudi zaposlenih, ki bodo temelj za vzpostavljanje kreativnice. V sklepni fazi projekta bomo 
prek kreativnice skušali omogočiti pretok znanja, kar je tudi temeljni cilj, saj gre v osnovi za 
glasbeno opismenjevanje. Z uporabo namenskega prostora Avdioteke bomo nudili možnost 
spoznavanja z glasbenimi inštrumenti in snemalnimi tehnikami uporabnikom pod posebnimi 
pogoji. Nadgradnja projekta bo možnost individualnega glasbenega opismenjevanja 
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uporabnikov in vključitev posameznih delavnic v ponudbo učnega centra MKL, glasbeno 
opismenjevanje pa bi zadržali kot redno dejavnost Mediateke. 
 
Projekti za družine: 
 
19. Povsod v mestu: knjižnica ob vodi, v ZOO in v Minicity (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, Služba za odnose z javnostmi, vodje OE 
Trajanje: 2019–2021 
Cilji: promocija knjižnične dejavnosti in branja; preživljanje kvalitetnega prostega časa 
Ciljna skupina: prebivalci in obiskovalci Ljubljane, tuji turisti 
Sodelovanje/Partnerstvo: Šport Ljubljana, ZOO, Minicity BTC 
Opis: Povsod v mestu ali knjižnica v mestu se v letu 2019 širi na dodatne lokacije v Ljubljani. 
Poleg že uveljavljene dejavnosti MKL, ki v poletnih mesecih ponuja knjige na kopališčih 
Kolezija in Kodeljevo, bomo knjige za otroke in starše celo leto ponujali v Bralnici v 
tematskem mestu za otroke Minicity v BTC ter od pomladi do jeseni še sredi Živalskega vrta 
pod Rožnikom. V ZOO bomo s knjigami nagovarjali tako družine kot tudi tuje obiskovalce 
parka. Posebej urejene police bodo ponujale knjige, ki jih bodo obiskovalci samostojno 
uporabljali, zaposleni v MKL pa bomo z rednimi obiski in pregledom skrbeli za zanimivo 
ponudbo. 
 
20. Prišla bo pomlad (SP 4, cilj 1: Dediščinska pismenost; SP 3, cilj 1: Programi 
vseživljenjskega učenja) 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad 
Trajanje: 2019 
Cilji: spodbujanje medgeneracijskega druženja ob petju slovenskih ljudskih pesmi;  
obuditev petja ljudskih pesmi; aktivacija gradiva s področja UDK skupin 398 slo in 78 
(slovenske ljudske pesmi in notno gradivo); priprava dejavnosti, namenjene starejšim 
Ciljna skupina:družine, starejši 
Sodelovanje/Partnerstvo: sodelovanje z društvom Spominčica, ki deluje v lokalnem okolju 
Opis: Srečanja bodo potekala dvakrat mesečno po eno uro v dveh sklopih – pomladanskem 
(od januarja do aprila) ter jesenskem (od septembra do decembra). S srečanji želimo obuditi 
petje slovenskih ljudskih pesmi in poznavanje besedil ter spodbuditi medgeneracijsko 
druženje. Petje dokazano krepi samozavest in imunski sistem človeka. V času, ko se večina 
ljudi spopada s prekomernim stresom in prehitrim tempom življenja, je nujno spodbujati 
dejavnosti, ki nam omogočijo, da krepimo svoje zdravje, negujemo medčloveške odnose ter 
obenem ohranjamo svojo kulturno dediščino. Starejši, za katere so popoldanski termini 
prepozni oziroma se v večernih urah ne počutijo varne obiskati knjižnico, potrebujejo dodatno 
spodbudo za druženje zunaj doma in srečevanje novih ljudi. Tej ciljni skupini želimo 
omogočiti dopoldanska srečanja, ki bodo omogočala prijetno vključenost starejših, ki redko 
obiskujejo prireditve, in tistih starejših, ki se pogosto odločajo za aktivna preživljanja prostega 
časa. Ljudske pesmi so del njihove mladosti in spomini nanje pogosto razveselijo in delujejo 
pomirjujoče. Tako bodo srečanja tudi prijaznejša do ljudi z demenco. 
 
21. Zvedavo – od umetnosti do fizike (SP2, Cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjižnica Šiška 
Trajanje: šolsko leto 2019/2020 
Cilji: razvijanje različnih oblik pismenosti (družinske, vizualne, umetniške, znanstvene, 
bralne); približati družinam umetnost in znanost ter jim predstaviti umetniške in znanstvene 
procese; seznaniti družine z bogato knjižnično zbirko strokovnih in leposlovnih knjig za 
otroke in odrasle in jih naučiti le-te tudi praktično uporabljati 
Ciljna skupina: družine 
Sodelovanje: sodelovanje s filmskim ustvarjalcem in nagrajencem Prešernovega sklada 
Andrejem Zdravičem 
Opis: Posvečali se bomo prepletu umetnosti in znanosti. Umetnost in znanost bomo približali 
družinam preko umetniških filmov ter jih preko strokovnih oz. poučnih knjig tudi razložili. 
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Ogledali si bomo vrhunske umetniške filme na temo narave (morje, gozd, vulkan, oblaki, reke 
O) priznanega umetnika Andreja Zdraviča, ki nam bodo iztočnica za pogovor in razumevanje 
umetnosti in znanosti. Pri pogovoru z družinami bo vedno sodeloval tudi avtor filmov, ki bo 
različne umetniške procese in umetniška dela razložil in približal udeležencem. Naravne 
pojave, ki jih bomo najprej občudovali na filmu, bomo v drugem delu, skupaj s pomočjo 
naravoslovnih knjig, razložili na naravoslovno-fizikalni način in naredili tudi kakšen manjši 
poskus, pri tem bo sodelovala cela družina. Pogovori bodo potekali od oktobra do aprila 
enkrat mesečno . 
 
22. Pravice živali (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, kinološki kotiček v Knjižnici Šiška 
Trajanje: 2019 
Cilji: osveščanje pomembnosti sožitja in pozitivnega odnosa do živali 
Ciljna skupina: družine 
Sodelovanje/partnerstvo: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kinološka zveza 
Slovenije, Društvo proti mučenju živali, Zavod za gozdove RS 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. 
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 prebivalstva bomo skupaj pripravili zanimiva 
strokovna predavanja, filmske projekcije, pogovorne večere, izobraževanja, okroglo mizo, 
otroške delavnice, razstave, predstavili evropsko zakonodajo in smernice na tem področju 
itd. ter s tem doprinesli k večji osveščenosti javnosti glede te problematike. 
 
Projekti za odrasle: 
 
23. Mesto bere ... pripovedi iz Afrike (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, DS Mesto bere, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2018–2019 (Mesto bere O literature sveta 2011–2021) 
Cilji: promocija branja in razvoj bralne kulture; izposoja kakovostnejšega gradiva; potencialno 
povečana privlačnost knjižnice; povečan vpis in obisk 
Ciljna skupina: uporabniki MKL 16+, prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje/Partnerstvo: Mladinska knjiga, Konzorcij, založba Modrijan in druge založbe, 
SDH, različni izvajalci 
Opis: V ospredje programa osme sezone bralnega projekta Mesto bere v sezoni 2018–19 
postavljamo afriško literaturo. Iz nabora afriške literature smo izbrali 60 knjižnih naslovov 
avtorjev in avtoric iz različnih držav afriškega kontinenta. Izbor vsebinsko pokriva literature 
različnih geografskih področij afriške celine, raznolike pisave in teme, ki so zaznamovale 
ljudi, narode in države tega kontinenta. Literarni zapisi, ki jih bomo spoznavali v 
petmesečnem bralnem projektu, prikazujejo multikulturnost, raznoliki in barviti svet Afrike, 
zibelke človeštva, divjo, skrivnostno, veličastno črno celino, ki je tudi na področju literature 
ujeta med naravo in družbo, tradicijo in prihodnost, odvisnost in samostojnost. Z branji 
ponovno začenjamo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2018, in jih bomo zaključili 3. 
maja 2019, s sodelujočimi bralci pri projektu pa se bomo srečali na že tradicionalni zaključni 
prireditvi na prostem v mesecu juniju. V desetih sezonah trajanja projekta predstavljamo 
literature različnih področij sveta, v zadnji sezoni 2020–2021 bomo branja zaključili s 
prerezom branj vseh sezon: Mesto bere O literature sveta. Z izborom vsebin in programskih 
sklopov promoviramo knjigo, branje in širimo znanje. Namen bralnega projekta je promocija 
kakovostne literature in aktivno sooblikovanje stanja na področju bralne kulture in bralnih 
navad prebivalcev Ljubljane. 
 
24. Mesec branja v MKL (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, knjižnice v mreži MKL 



77 
 

Trajanje: 2019  
Cilji: spodbujanje in razvoj bralne kulture; promocija literature in bralne pismenosti; 
sodelovanje z izvajalci s področja knjige in literature, medgeneracijsko povezovanje različnih 
ciljnih skupin, sodelovanje pri projektih na nacionalni ravni  
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje/Partnerstvo: kulturne in druge inštitucije na nacionalni in lokalni ravni, knjižnice, 
združenja, društva, avtorji, založbe, posamezni izvajalci programov 
Opis: V okviru Nacionalnega meseca branja bomo v MKL v času med 8. septembrom in 8. 
oktobrom pripravili zaokrožen program dogodkov na temo promocije branja, razvoja bralne 
kulture in bralne pismenosti za različne ciljne skupine uporabnikov. Z mesecem branja 
želimo še aktivneje izpostaviti svojo vlogo, pomen in sodelovanje pri promociji, izboru in 
ponudbi vsebin, povezanih s knjigo, branjem, kulturo v Ljubljani, mestu literature. Začetek 
meseca branja z mednarodnim dnem pismenosti bomo v želji po širjenju bralne kulture 
posvetili promociji literature, poezije, kratkih zgodb, esejev in drugih literarnih umetniških 
izrazov z raznovrstnimi dogodki, ki prispevajo k promociji bralne kulture. Pripravili bomo 
bralna srečanja, diskusije, srečanja z literarnimi ustvarjalci, pogovorne večere, bralne večere 
in druge dogodke, povezane z branjem za odrasle, mlade in otroke. V ospredje pri izboru 
vsebin v okviru meseca branja postavljamo tudi sodelovanje z zunanjimi izvajalci, 
ustanovami in posamezniki, ki delujejo na področju branja in na sorodnih področjih, 
povezanih s knjigo. Posebno pozornost bomo vsako leto z vsakokratnimi poudarki posebej 
namenili drugi ciljni skupini.  
 
25. Slovanski sodobni romani – promocija leposlovnih prevodov iz slovanskih jezikov: 
Po Nevskem prospektu do Vladivostoka (sodobno rusko leposlovje) (SP 2, cilj 2: Branje 
vedno in povsod)  
Izvajalec: Slovanska knjižnica in območne enote  
Trajanje: 2019 (september in oktober) 
Cilji: spodbujanje bralne kulture in pismenosti; povečana izposoja kakovostnejšega gradiva; 
promocija uporabe zbirke knjižnic MKL; promoviranje manj znanih/branih nacionalnih 
književnosti, ki so v Sloveniji zastopane z zbirko visoko kvalitetnih prevodov 
Ciljna skupina: odrasli  
Sodelovanje/Partnerstvo: Forum Slovanskih kultur 
Opis: Enotna postavitev izbranih naslovov sodobne slovanske prevodne literature v 
izposojevalnih prostorih posameznih območnih enot in Slovanske knjižnice ter promocija s 
kratkimi pisnimi predstavitvami na zgibankah in s plakati, na LCD predvajalnikih. Seznam 
naslovov pripravi Slovanska knjižnica v sodelovanju z vodji OE in SPOK. Pripravi se izbor 
približno 25 primernih naslovov (vključena tudi zbirka 100 slovanskih romanov). FSK 
sodeluje pri splošni promociji in poskrbi za knjižne nagrade. Literarno društvo IA izvede 
literarni večer. 
 
26. Ena knjižnica – ena knjiga (SP 2, Cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Delovna skupina za prireditve, knjižnice v mreži MKL  
Trajanje: 2018–2021 
Cilji: spodbujanje prebivalcev Ljubljane in okolice k branju in razmišljanju o eni knjigi; 
spodbujanje bralne pismenosti; spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja s pomočjo 
literature; aktivno sodelovanje z akterji s področja dela s knjigo; aktivno vključevanje različnih 
ustanov k sodelovanju z MKL; prispevek MKL k programu Ljubljana: mesto literature  
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje/Partnerstvo: srednje šole, fakultete, kulturne, znanstvene in izobraževalne 
institucije, javni zavodi 
Vključevanje prostovoljcev: bralne skupine 
Opis: Projekt bo v letu 2019 potekal drugo leto in bo enako kot v prejšnji sezoni zajemal tri 
sklope: izbor in razglasitev knjige v posameznem letu, vprašanja za razpravo in spremljevalni 
program. Prireditve bodo trajale v časovno zamejenem obdobju, približno dva meseca. 
Zaključek projekta z osrednjo prireditvijo bo organiziran na dan splošnih knjižnic (20. 
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november). Spremljevalni program bo zasnovan tako, da bo zanimiv za bralce v različnih 
starostnih obdobjih. Vključevali se bomo v številna družbena okolja: srečanja znotraj knjižnic, 
delovanje v drugih ustanovah (knjigarne, šole, domovi za starejše, bolnice ipd.), na spletnih 
portalih, družbenih omrežjih. Pri tem bomo uporabili različne načine komunikacije: ustno, 
pisno, vizualno. 
Leta 2018 smo se v okviru projekta posvečali knjigi Ivana Cankarja Tujci, za knjigo za leto 
2019 pa bo potekalo glasovanje preko FB Mestne knjižnice Ljubljana, na podlagi treh 
predlogov knjižnice. 
 
27. Literatura v mestu (SP 4, cilj 1: Dediščinska pismenost) 
Izvajalec: Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2019 (februar, april in november) 
Cilji: spodbujanje bralne kulture in pismenosti; povečana izposoja kakovostnejšega gradiva; 
promocija domoznanske dejavnosti Centra za domoznanstvo MKL in razvijanje »blagovne 
znamke« domoznanstva MKL 
Ciljna skupina: odrasli  
Opis: V letu 2019 načrtujemo pripravo treh pogovornih večerov z literarno-domoznansko 
tematiko. V goste želimo povabiti različne literarne ustvarjalce, ki živijo in ustvarjajo v 
Ljubljani, kot njihove sogovornike pa želimo vključiti poznavalce literature iz humanističnih 
ved (literarne teoretike, literarne zgodovinarje itd.). Pogovorne večere bo moderirala 
bibliotekarka iz SLK. Pri pripravi pogovornih večerov bomo sodelovali s Knjižnico Bežigrad, ki 
bo poskrbela za priporočilne sezname literature, glasbene in/ali recitatorske vložke ter 
dodatno promocijo. 
 
28. Knjižna polička na delovnem mestu (SP 2, Cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: 2019–2019 
Cilji: promocija branja in spodbujanje bralne kulture; sodelovanje z gospodarskimi 
organizacijami; izboljševanje organizacijske klime v podjetjih 
Ciljna skupina: odrasli 
Sodelovanje: podjetja 
Vključevanje prostovoljcev: dostava knjig 
Opis: V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja bomo podjetjem na področju 
Knjižnice Prežihov Voranc ponudili v uporabo gradivo knjižnice. Zainteresirana podjetja bodo 
v svoji organizaciji poskrbela za primeren prostor za knjige, ki bodo zaposlenim na razpolago 
na delovnem mestu oziroma ga bodo lahko odnesli tudi domov. Po končani akciji bodo bralci 
knjige lahko vrnili v svojem podjetju ali pa v najbližji knjižnici. Organizacijam, ki se bodo 
odločile za sodelovanje, bomo podarili bon za pravne osebe. Podjetjem lahko podelimo tudi 
naziv Branju prijazno podjetje. 
 
29. Svet med nami / World among us (SP 2, cilj 3: Tuja domačnost) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki – oddelek za prireditve, knjižnice MKL 
Trajanje: 2019 
Cilji: celovita kulturna predstavitev držav; kulturno sodelovanje; preseganje predsodkov; 
spoznavanje drugačnih kulturnih prostorov 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane 
Sodelovanje/partnerstvo: Veleposlaništvo Velike Britanije, FF in FDV v Ljubljani, MZZ 
Slovenije, različna društva 
Opis: V projektu Svet med nami/World among us vsako leto pripravimo teden dogodkov, 
posvečenih kulturi ene izmed držav. V zadnjih osmih letih so bile predstavljene Grčija, 
Japonska, Španija, Indija, Kitajska, Francija, Irska in Italija. V letu 2019 bomo predstavili 
Veliko Britanijo kot deželo izredno bogate zgodovinske, kulturne in naravne dediščine, ki jo 
krasi slikovita srednjeveška kulturna zapuščina in pestra kolonialna dediščina in iz nje 
izhajajoče svetovljanstvo. Velika Britanija je prispevala k razvoju evropske književnosti in 
kulture tudi vrsto literarnih klasikov, kot so bili William Shakespeare, Charles Dickens, Oscar 
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Wilde do novodobne J.K. Rowling ter s tem poleg ostalega dodala pomemben prispevek 
razvoju evropske kulture in njene identitete. Pri organizaciji dogodkov in kulturni predstavitvi 
posameznih držav sodelujemo z veleposlaništvi izbranih 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. 
 
30. Soočenja – nova podoba Evrope (SP 2, cilj 3: Tuja domačnost) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2019 
Cilji: Kulturno zbliževanje ter premagovanje kulturnih razlik in predsodkov; pomoč pri 
integraciji v slovensko kulturo in družbeno življenje, preseganje predsodkov, spoznavanje 
drugačnih kulturnih prostorov 
Ciljna skupina: stalni in začasni prebivalci Ljubljane 
Sodelovanje/partnerstvo: Azilni domovi, Urad varuha človekovih pravic, Amnesty 
International, Slovenska filantropija, Zavod Apis, FF in FDV v Ljubljani, MZZ Slovenije 
Opis: V povezavi z različnimi ustanovami bomo skušali na neformalne in neinstitucionalne 
načine približati in osvetliti begunsko problematiko, premagovati predsodke in spoznavati 
težave pri integraciji prosilcev za azil. Naši uporabniki bodo na tematskih dogodkih 
(predavanja, pogovorni večeri, okrogle mize itd.) spoznavali drugačna družbena in kulturna 
okolja, religije in zlasti posamezne države, iz katerih prihajajo begunci in ekonomski migranti. 
Ta drugačna družbena okolja, iz katerih prihajajo migranti, bomo spoznavali skozi zgodbe 
konkretnih tragičnih zgodb samih beguncev in tudi naše strokovne javnosti, ki bo poizkušala 
osvetljevati vzroke migracijskih premikov, družbenih konfliktov, kulturnih razlik, civilizacijskih 
trenj, neenakosti in revščine v posameznih delih sveta. 
  
31. Čitalniška klepetalnica (SP 2, Cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: 2018–2021 
Cilji: promoviranje čitalniškega gradiva; spodbujanje bralcev k še boljši uporabi in obratu 
čitalniške zbirke; aktivno preživljanje časa uporabnikov; medgeneracijsko sodelovanje; 
vključevanje brezposelnih v družbo 
Ciljna skupina: odrasli 
Opis: S pomočjo letakov in napisov na čitalniških mizah bomo povabili bralce revij in 
časopisov k zbiranju predlogov za izbor najbolj zanimivih člankov. Članki, ki bodo dobili 
največ predlogov, bodo osnova za organiziranje debatnih večerov, srečanj z avtorji člankov, 
predlagatelji najboljših predlogov pa bodo nagrajeni z bonom za brezplačno članarino. 
Bralcem bomo ponudili in predstavili še druge vire, povezane z izbrano tematiko (knjige, filmi, 
splet, družbena omrežja O), in na tak način aktivirali knjižnično gradivo.  
 
32. Cikel češko-slovaškega filma (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2019  
Cilji: spodbujanje filmske pismenosti; možnost ogleda filmov s slovanskega področja (cikel 
ruskega filma, ki v SLK teče že osmo leto, želimo dopolniti še s kvalitetnimi češkimi in 
slovaškimi filmi); nagovor potencialnih čeških in slovaških rojakov v Ljubljani oz. tujih 
obiskovalcev mesta; promocija Slovanske knjižnice (seznanjanje obiskovalcev s raznolikostjo 
storitev SLK-ja) 
Ciljna skupina: odrasli  
Sodelovanje/partnerstvo: Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko; veleposlaništvo Češke 
republike 
Opis: V letu 2019 predvidevamo štiri projekcije filmov s področja Češke in Slovaške, in sicer 
v mesecu februarju, aprilu, oktobru in novembru. Projekcije bodo tekle izmenično s ciklom 
ruskega filma, za katerega načrtujemo projekcije v marcu, maju, septembru in decembru. 
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Obiskovalcem bi na ta način ponudili možnost ogleda enega filma s slovanskega področja na 
mesec. Na začetku projekcije bi film in tematiko predstavil filmski poznavalec. 
 
33. 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: 2016–2020 
Cilji: izbor gradiva iz že obstoječega širšega nabora, objava gradiv v obliki digitalnih zbirk na 
portalu KAMRA ter v obliki virtualnih razstav na spletni strani MKL; predstavitev poteka 
razvoja posameznih ljubljanskih območij ter infrastrukture glavnega mesta 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane 
Opis: V okviru projekta Razvoj Ljubljane raziskujemo potek razvoja posameznih ljubljanskih 
območij ter infrastukture. V letu 2019 bomo pripravili več zbirk s tovrstno tematiko. 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. 
 
34. Bilo je nekoč v našem kraju (SP 4, cilj 1: Dediščinska pismenost; SP 5, cilj 2: 
Digitalizacija gradiva in priprava e-vsebin) 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Slovanska knjižnica, knjižnice osrednjeslovenske 
regije 
Trajanje: 2018–2020 
Cilji: pridobivanje novih vsebin s področja lokalne kulturne dediščine ter dajanje na voljo 
javnosti; spodbujanje tesnega sodelovanja MKL s knjižnicami regije ter hkrati sodelovanja 
knjižnic z lokalnim okoljem 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in osrednjeslovenske regije 
Sodelovanje/partnerstvo: knjižnice regije, kulturne ustanove 
Opis: V letu 2019 bomo nadaljevali regijski projekt Bilo je nekoč v našem kraju, ki smo ga v 
2018 zasnovali za potrebe portala Kamra. S projektom spodbujamo sodelovanje splošnih 
knjižnic z lokalnim okoljem ter sorodnimi ustanovami. Skupaj s knjižnicami regije bomo zbirali 
zgodbe, povezane z lokalno zgodovino in kulturno dediščino, pri osvetljevanju le-teh pa 
bomo sodelovali tudi z drugimi kulturnimi ustanovami. Zgodbe bomo v obliki digitalnih zbirk 
objavili na portalu Kamra. 
 
35. Digitalizacija starejšega domoznanskega gradiva (SP 5, cilj 2: Digitalizacija gradiva in 
priprava e-vsebin) 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2019 
Cilji: omogočiti javni dostop v e-obliki do zbirke publikacij, pomembnih za ekonomski in 
gospodarski razvoj Ljubljane in osrednjeslovenskega območja; dopolnjevanje zbirke vsebin, 
ki se navezujejo na zgodovino osrednjeslovenskega območja 
Ciljna skupina: prebivalci občin osrednjeslovenske regije, širša javnost 
Sodelovanje/partnerstvo: Narodna in univerzitetna knjižnica pri pripravi tehnične 
dokumentacije 
Opis: MKL nadaljuje dopolnjevanje zbirke digitaliziranih gradiv, ki se navezujejo na Ljubljano 
in njeno širše okolje. V letu 2019 bomo izvedli digitalizacijo slovenskih knjig iz obdobja 1800–
1850, zajeta bodo dela slovenskih avtorjev in prevodi v slovenščino. Celoten korpus bo v 
obliki polnega besedila objavljen na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, kjer bo zaradi 
predvidene lokalizacije portala tudi bolje viden uporabnikom, ki jih zanima širše ljubljansko 
okolje. Vsebine iz gradiva bodo v obliki zgodb objavljane tudi na portalu Kamra in 
izpostavljene na domoznanski spletni podstrani knjižnice. 
 
Projekti za starejše: 
 
36. Mreženje storitev za starejše v MKL (SP 2, cilj 1: Storitve po meri uporabnikov) 
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Izvajalec: Delovna skupina za aktivnosti v zrelih letih 
Trajanje: 2019 
Cilji: pregled dejavnosti za starejše v MKL ter skupno poimenovanje le-teh; CGP dejavnosti 
za starejše; oblikovanje zgibanke ter promocija dejavnosti za starejše 
Ciljna skupina: starejši 
Sodelovanje/partnerstvo: domovi za starejše, dnevni centri, Univerza za tretje življenjsko 
obdobje, Festival za tretje življenjsko obdobje 
Opis: Pregledali bomo trenuten nabor dejavnosti za starejše v enotah MKL in jih združili pod 
skupnim poimenovanjem. Pripravili bomo celostno grafično podobo dejavnosti za starejše v 
MKL, oblikovali zgibanko ter izvajali promocijo dejavnosti za starejše. V MKL dajemo 
poudarek različnim dejavnostim za starejše, predvsem dediščinskemu in zdravstvenemu 
opismenjevanju ter ustvarjalnemu udejstvovanju v okviru Borze znanja. Ažurno bomo urejali 
starejšim posvečeno podstran na spletni strani MKL.  
 
37. Regijski domoznanski natečaj za starejše (SP 4, cilj 1: Dediščinska pismenost) 
Izvajalec: Služba za razvoj in območnost, Slovanska knjižnica, knjižnice osrednjeslovenske 
regije 
Trajanje: 2019 
Cilji: povezovanje knjižnic z lokalno skupnostjo; spodbujanje starejših k ustvarjalnosti; 
zbiranje spominov na vsakdanje življenje; promocija pomembnosti kulturne dediščine 
Ciljna skupina: starejši 
Sodelovanje/partnerstvo: knjižnice regije 
Opis: Pripravili bomo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, ki bo potekal na 
regionalnem nivoju v sodelovanju s knjižnicami regije. Natečaj je namenjen starejšim 
odraslim. Na ta način jih želimo aktivno vključiti v proces ohranjanja kulturne dediščine ter 
spodbuditi k ustvarjalnosti. Hkrati želimo zajeti spomine starejših na življenje v svojem 
lokalnem okolju ter tako obogatiti našo domoznansko zbirko z vsebinami s področja 
vsakdanjega življenja. Komisija bo zbrane zgodbe prebrala in ocenila. Najboljše zgodbe 
bodo nagrajene in objavljene na portalu KAMRA. 
 
Drugi projekti: 
 
38. Projekt ICORN (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP 2, cilj 3: Tuja domačnost) 
Izvajalec: Služba za delo z uporabniki  
Trajanje: 2019 
Cilji: promocija literature in branja; mednarodno sodelovanje in sodelovanje na lokalnem 
nivoju; dejavno vključevanje v mednarodno sodelovanje na področju podpore ustvarjalcem z 
ogroženih področij sveta  
Ciljne skupine: prebivalci Ljubljane, mreža knjižnic 
Sodelovanje: Oddelek za kulturo MOL in slovenski PEN, DSP, FF in druge ustanove, društva 
in izvajalci 
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. Mestna knjižnica 
Ljubljana je nosilka sodelovanja s preganjanim pisateljem, ki trenutno živi v Ljubljani kot 
enem od zatočišč mreže ICORN. MKL 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 in udejstvovanje v javnem in kulturnem 
življenju Ljubljane. Z aktivnim sodelovanjem in promocijo dejavnosti mednarodne mreže in 
partnerjev pri projektu in gostujočih avtorjev želimo s partnerji pri projektu dejavneje 
izpostaviti tudi pomembno vlogo knjižnice kot promotorja literature, branja in tudi sodelovanja 
v mednarodno pomembnih projektih in aktualnih tokovih. MKL svojo dejavnost širi tudi na 
vsebinske aktivnosti predstavitev gostujočih pisateljev mreže ICORN in bo nadaljevala v letu 
2018 začeti cikel predstavitev v okviru cikla Literatura v azilu. Z izborom literarnih vsebin se 
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bomo osredotočili na predstavitev glavnih tematskih poudarkov projekta skozi ustvarjalnost, 
svobodo govora in aktivno vključevanje v lokalne in mednarodne literarne tokove. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2019, 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 2019 
Pri vzpostavljanju sodelovanja se bo MKL opirala na izhodišča v novih Strokovnih priporočilih 
in standardih za splošne knjižnice 2018–2028, ki izpostavljajo proaktivno delovanje knjižnice 
v lokalnem okolju. 
- 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 javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in posamezniki na 
področju MOL v sklopu aktivnosti pri Unescovem nazivu Ljubljana: mesto literature. 

- Sodelovanje s knjižnicami in izobraževalnimi ustanovami na področju bralne kulture in 
bralne pismenosti izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole; evropske splošne 
knjižnice v sklopu Unescovega naziv Ljubljana: mesto literature). 

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

- Promocija knjižnice izven fizičnega prostora knjižnice, na lokacijah, kjer se v prostem 
času zadržujejo prebivalci Ljubljane (Povsod v mestu: Knjižnica ob vodi, Knjižnica na 
vrtu, Popoldan s knjižnico, bralnici v tematskem mestu za otroke Minicity v BTC in v 
Živalskem vrtu). 

- 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. 
- Sodelovanje v različnih mednarodnih projektih (Erasmus+, Creative Europe). 
- Vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature (sodelovanje z 

javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami). 
- Poenotenje promocije MKL, redno in sprotno obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše 

zainteresirane javnosti, vzpostavljanje knjižnice kot okolju prijazne ustanove. 
- Poudarjena elektronska promocija prek spletne strani (dostopnost na mobilnih napravah), 

družbenih omrežij ter zunanja promocija z udeležbo na sejmih in festivalih. 
- Izdaja katalogov, priročnikov, domoznanske serijske publikacije in razvoj blagovnih 

znamk MKL. 
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Pričakovani učinki 
- Prostorska ureditev knjižnic in večja prepoznavnost v lokalnem okolju. 
- Podpora pri razvoju knjižnice prek sodelovanja v različnih partnerstvih. 
- Redno sodelovanje z drugimi knjižnicami in razvoj novih storitev. 
- Boljše poznavanje storitev knjižnice med prebivalci.  
 
Kazalniki uspešnosti 
- Število skupnih projektov, dogodkov in dejavnosti (2017: 82) 
- Število marketinških aktivnosti (2017: 8) 
 
 

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, dnevi sosesk).  

- 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 in devetimi območnimi knjižnicami pri nacionalnih projektih in koordinaciji 
nalog območnosti na nacionalnem nivoju. 

- Konzorcijski nakup podatkovnih zbirk v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami. 
- Sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjižnico in IZUM-om. 
- Sodelovanje s stanovsko organizacijo ZBDS in področnim društvom DBL (posvetovanja, 

revija Knjižnica). 
- 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 ter 
Oddelkom za slovenistiko na Filozofski fakulteti Ljubljana, Pedagoško fakulteto Ljubljana, 
Akademijo za gledališče, režijo, film in televizijo. 

- Sodelovanje z javnimi zavodi in javnimi podjetji v Ljubljani: Kinodvor, Muzeji in galerije 
Ljubljana, Mala ulica, LPP in drugimi. 

- Sodelovanje z nevladnimi organizacijami in zavodi v Ljubljani v programu Ljubljana: 
mesto literature (Vodnikova domačija).  

- Sodelovanje v projektu MOL LOMI (občina po meri invalidov). 
- 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), ter z drugimi (Študentska arena, Festival za tretje 
življenjsko obdobje). 

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

- Sodelovanje z nacionalnimi javnimi zavodi: Narodni muzej, Narodna galerija, 
Prirodoslovni muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Arhiv RS, Cankarjev dom. 

- Sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije v okviru Evropskega tedna športa. 
- Sodelovanje z revijami Bukla, Ciciban, Otrok in knjiga, z otroškim programom RTV 

Slovenija. 
- Sodelovanje z različno strokovno javnostjo pri aktivnostih v Trubarjevi hiši literature.  
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- Sodelovanje z različnimi ustanovami, društvi, podjetji in skupnostmi v lokalnem okolju: 
vrtci, osnovne in srednje šole, fakultete, glasbene šole, mladinski četrtni 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, muzeji, galerije, arhivi, 
kinematografi, kulturno umetniška društva, športna društva, različne nevladne 
organizacije, popotniški klubi, jezikovne šole, turistična društva, študijski krožki, festivali. 

- Sodelovanje z društvi s področja varovanja okolja (Ekologi brez meja) in s področja 
naravoslovnih ved (Mathema). 

- 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 prepoznavnih stripovskih avtorjev. 
- Sodelovanje z Društvom UNICEF Slovenija pri projektu Varne točke. 
- Sodelovanje s Slovensko filantropijo na področju prostovoljskega dela. 
- 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 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). 
Sodelovanje s Slovensko sekcijo IBBY pri promociji slovenske mladinske književnosti v 
mednarodnem prostoru (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 s Forumom slovanskih kultur, z društvom Ruslo in s slovensko-ukrajinskim 

društvom KD »Ljubljana-Kyiv«. 
- Sodelovanje s Slovansko knihovno iz Prage in lužiškosrbskim inštitutom v Budysinu 

(Nemčija) pri izmenjavi gradiva. 
- V letu 2019 načrtujemo vzpostavitev sodelovanja z nekaterimi splošnimi knjižnicami v 

mestih z Unesco naslovom: mesto literature. 
- Povezovanje s tujimi predstavništvi in kulturnimi centri v Sloveniji. 
- Sodelovanje s tujimi hišami literature/literarnimi inštituti (na primer: Literaturhaus Graz, 

Franz-Nabl-Institut für Literaturforschung, Instytut Książki). 
- Sodelovanje v mednarodni mreži 73 mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN. 
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8.2 Promocija knjižnice 

 
V letu 2019 bomo več pozornosti namenili prepoznavnosti knjižnic v lokalnih skupnostih v 
mestu, še posebej tam, kjer načrtujemo nove knjižnice (Brdo/Grba in Polje). Tudi s 
postavitvijo usmerjevalnih tabel MOL ter s promocijskimi tiskovinami in izdelki bomo razvijali 
prepoznavnost slogana knjižnice Povsod v mestu. Aktivno bomo sodelovali z aktivnostmi 
pisarne, ustanovljene ob trajnem nazivu UNESCO: Ljubljana mesto literature. 
 
Vključevali se bomo v utrip Ljubljane in okolice z namenom utrjevanja ugleda in javne 
podobe knjižnic; z različnimi promocijskimi dogodki na ljubljanskih ulicah, parkih in v četrtnih 
skupnostih, kot so Dan MKL, Knjižnica na vrtu, Popoldan s knjižnico, Dan za Poletavce in 
NajPoletavce ter s Knjižnico ob vodi na ljubljanskih kopališčih, v Živalskem vrtu in v Minicityju 
v BTC ter s sodelovanjem v projektih MOL, bomo pripomogli k živahnejšemu kulturnemu 
utripu Ljubljane.  
 
Preoblikovali bomo interno spletno stran – intranet MKL, saj zaposleni pri svojem delu 
potrebujemo čim več sprotnih, strokovnih informacij, prav tako se bomo pospešeno 
pripravljali na prenovljeno podobo spletne strani MKL.  
 
Izvajali bomo načrtno promocijo z objavami na spletni strani, družbenih omrežjih (Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube), v medijih, z oglaševanjem, s promocijskimi gradivi ter s 
snemanjem posnetkov v lastni produkciji za različne ciljne skupine in namene. 
 
Prepoznavnost MKL med potencialnimi uporabniki ter sodelovanje z različnimi partnerji bomo 
načrtno razvijali z različnimi aktivnostmi na sejmih, konferencah, srečanjih ter z objavami v 
strokovnih publikacijah.  
 
Promocija na sejmih in festivalih: Noč knjige, Kulturni bazar, Festival za tretje življenjsko 
obdobje, Festival Bobri, Arena mladih, Slovenski knjižni sejem, Nacionalni mesec skupnega 
branja, Teden mobilnosti idr. 
  
Izdelava informacijskih gradiv: mesečni napovednik prireditev in izobraževanj (10 številk), 
priložnostne zloženke, bralni priporočilni seznami, obvestila za uporabnike, plakati, letno 
poročilo ipd. 
 
Promocijski izdelki: majice, bombažne torbe, vrečke, baloni, kazalke, priponke, magneti, 
svinčniki in drugo. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2019, 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 

 
Marijana Abe 
-  članica Izvršnega odbora DBL  
 
Igor Andrin 
-  član delovne skupine za oddaljen vpis na IZUM-u  
 
Anton Brlan 
-  član sveta zavoda MKL  
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Barbara Cesar 
-  članica Nadzornega odbora ZBDS 
 
Marisa Čebular 
-  sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Anja Frković Tršan 
-  članica Častnega razsodišča DBL 
 
Vanja Grabner 
-  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 
-  namestnik predsednice Komisije za bibliotekarski izpit 
-  član Strokovnega sveta Mestne knjižnice Kranj 
-  član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
-  član Uredniškega odbora revije Knjižnica 
 
Irena Kreševac 
-  članica strokovnega sveta zavoda MKL 
 
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 
-  zunanja članica Komisije za katalogizacijo pri NUK  
 
Polona Maček 
-  članica Sveta delavcev MKL 
 
Helena Marolt 
-  članica Sveta delavcev MKL 
 
Tomaž Miško 
-  član IO Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
 
Ida Mlakar Črnič 
-  članica uredništva revije Ciciban in Cicido 
-  članica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Marjana Moškrič 
-  članica Društva slovenskih pisateljev 
 
Lili Ozim 
-  predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Tomaž Pevec 
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-  član Sveta delavcev MKL 
 
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 
 
Maša Podobnik Šipič 
-  članica Sveta delavcev MKL 
 
Anja Pušnik 
-  članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Prednik Plantev 
-  članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
-  članica Delovne skupine za pripravo Pravilnika o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti 

kot javne službe za splošne knjižnice pri Ministrstvu za kulturo 
-  članica Izvršnega odbora DBL 
 
Veronika Rijavec Pobežin 
-  članica Nadzornega sveta DBL 
-  članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za pripravo nacionalnega razpisa 

Branju prijazna občina 
-  članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za promocijo slovenskih splošnih 

knjižnic 
-  koordinatorka MKL za pripravo kandidature MOL za naslov Evropske prestolnice kulture 

2025 
 

Marijan Špoljar 
-  član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
- vodja ožje DS splošnih knjižnic za COBISS (Združenje splošnih knjižnic) 
- predsednik Častnega razsodišča ZBDS 
 
Tanja Tavzelj 
-  članica in tajnica Izvršnega odbora DBL  
-  redna delegatka DBL na občnih zborih ZBDS  
 
Lavra Tinta 
-  članica IO Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS 
 
Vesna Trobec 
-  članica PR kolegija MOL 
 
Miro Tržan 
- predsednik Sveta članic COBISS 
- član strokovnega sveta zavoda MKL 
 
Nika Viltužnik 
-  članica Sveta delavcev MKL 
 
Ana Zdravje 
-  članica Delovne skupine za strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice pri 

Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost 
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Boris Zgonc 
-  član Sveta delavcev MKL 
 
Teja Zorko 
- članica delovne skupine za pripravo strokovnih izhodišč in metodologije za popis 

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

-  predsednica Nadzornega odbora portala KAMRA 
-  članica Komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti 
-  članica Nadzornega odbora portala Dobre knjige 
 
Miha Žitko 
-  član Delovne skupine sistemskih administratorjev območnosti pri NUK 
 
 
 
 
 
 
 
 
         mag. Teja Zorko 

       Direktorica 
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PRILOGA 1: KADROVSKI NAČRT 2019 

 
Struktura zaposlenih po tarifnih skupinah: 
 
 

 
2. Št. zaposlenih, 
ki so financirani iz 
drugih virov, na 
dan 1.1.2020, 
navedite vir: 

      7 2 13,5             22,5 

 
• 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 
 

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. 
skupina 

Skupaj 

Št. zaposlenih na 
dan 30. 9. 2018 
MOL 

5 42,5 24,5 124,5             196,5 

1. Št. zaposlenih 
na dan 1.1.2020 
(a+b) 

5 43 22,5 128,5             199 

a) Št. zaposlenih za 
določen čas 

                                    0 

b) Št. zaposlenih za 
nedoločen čas 

5 43 22,5 128,5             199 

Leto 2019        
Št. zaposlenih s 
krajšim del. časom  

2 2 1 4             9 

Število napredovanj 
znotraj tarifne 
skupine 

2 13 5 67             87 

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

                                    0 

Število premestitev                                     0 
Število upokojitev       3 2 3             8 
Število nadomestnih 
zaposlitev zaradi 
upokojitev 

      3       5             8 

Št. odpovedi 
pogodb o zaposlitvi 
zaradi poslovnega 
razloga 

                                    0 
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Občina Škofljica: 1 
Občina Vodice: 1 
Lastna sredstva: 1 
 
• VI. tarifna skupina: 
Občina Velike Lašče: 1 
Občina Škofljica: 1 
 
• VII. tarifna skupina: 
Občina Brezovica 2 
Občina Dobrova Polhov Gradec: 1 
Občina Ig: 2 
Občina Škofljica: 1,5 
Občina Vodice: 1 
Ministrstvo za kulturo: 2 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 3 
Lastna sredstva: 1 
 
3. Skupaj št. 
zaposlenih  
1.1.2020  (1+2) 

5 50 24,5 142             221,5 

 
 
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. 
skupina 

Skupaj 

Št. zaposlenih na 
dan 1.1.2016 

4,5 45 26,5 120             196 

Št. zaposlenih na 
dan 1.1.2017 

4,5 44 24,5 121             194 

Št. zaposlenih na 
dan 1.1.2018 

5 43,5 24,5 123,5             196,5 

Št. zaposlenih 
 na dan 1.1.2019 

5 42,5 
 

23,5 125,5             196,5 

Št. zaposlenih 
 na dan 1.1.2020 

5 43 22,5 128,8             199 

 
Obrazložitev kadrovskega načrta: 
 
V letu 2019 se bo odprla nova Knjižnica Polje v okviru kompleksa Polje IV. Ob tem bo 
potrebno zagotoviti zaposlitev dveh bibliotekarjev. Poleg tega je načrtovana zaposlitev 0,5 
knjižničarja, ki bi omogočila zaposlitev knjižničarja, ki je zaposlen za polovični delovni čas, za 
polni delovni čas 
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PRILOGA 2: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 
Knjižnica Vrsta 

investicije 
oz. nakupa 
opr. 

Obseg Čas  Obrazložitev  Vrednost  
skupaj 

Delež 
MKL ali 
projektna 
sredstva 

Delež 
MOL 

Delež 
drugih 
občin 

KOŽ Ureditev 
prostora 
za izposojo 
– Načrt 
inštalacij 

  Ob spremembi 
št. 
izposojevalnih 
mest potrebno 
narediti načrt 
elektro 
inštalacij. 

1.500 1.500   

KOŽ Ureditev 
prostora 
za izposojo 
– Načrt 
predelave 
pulta PZI 

  Izdelava PZI 
pulta za 
izposojo 

2.000 2.000   

KOŽ Ureditev 
prostora 
za izposojo – 
Elektro 
inštalacije, 
internet 

  Izdelava 
sprememb 
elektro inštalacij, 
interneta 

1.000 1.000   

KOŽ Ureditev 
prostora 
za izposojo – 
Pult, 
predelna 
stena, 
morebitna 
druga 
mizarska 
dela 

  Izvedba 
predelave pultov 
za izposojo+ 
eno stoječe 
mesto za 
izposojo ob 
umestitvi 
knjigomatov. 
Razna mizarska 
dela, izdelava 
dodatnih 
poličk/predelne 
stene 

6.000 6.000   

Bežigrad 
KOŽ 

Ureditev 
prostora 
za izposojo 
– idejni načrt 
KOŽ in KB  

  Idejni načrt 
preureditve 
prostora 
izposoje v KOŽ 
in Bežigrad z 
analizo stanja, 
raziskavo in 
razvojem. 
Pridobljeni 
podatki bodo 
verjetno  
uporabni tudi za 
preureditve ob 
uvedbi 
knjigomatov v 
drugih naših 
knjižnicah. 

11.000 11.000   
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Bežigrad Ureditev 
prostora 
za izposojo 
– Načrt 
inštalacij 

  Ob spremembi 
lokacije pulta 
bo potreben 
narediti načrt 
elektro 
inštalacij. 

2.000 2.000   

Bežigrad Ureditev 
prostora 
za izposojo 
– Načrt pulta 
PZI 

  Izdelava PZI 
pulta za 
izposojo 

2.000 2.000   

Bežigrad Ureditev 
prostora 
za izposojo – 
Elektro 
inštalacije 

  Izdelava 
sprememb 
elektro inštalacij 

1.000 1.000   

Slovanska, 
Bežigrad  

Predelava 
klimatizacijs
kega 
sistema 

  Obstoječi 
prezračevalni 
sistem ne 
zadržuje vnosa 
povečanih 
koncentracij 
vlage v 
prezračevani 
prostor. 
(Dolgoletni 
problem plesni 
na knjigah v 
skladišču) 

42.000  42.000   

Šiška Popravilo 
vlažilnega 
sistema v 
klimatu 

  Sistem za 
vlaženje v 
klimatu je 
popolnoma 
zamašen in ne 
deluje. 
Potrebno je 
popravilo oz 
zamenjava, saj 
nedelujoče 
vlaženje 
pomembno 
vpliva na 
delovanje 
celotnega 
sistema 
prezračevanja v 
knjižnici in tudi 
na ostale 
naprave v 
objektu TKS 8-
15 - proženje 
požarnega 
alarma objekta 

8.000  8.000   

Šentvid Celostna 
obnova 
sanitarij 

  ocena stroška. 
Sanitarije je 
potrebno v 
celoti obnoviti - 
obnova sanitarij 

10.000 10.000   
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ni bila izvedena 
v okviru 
prenove 
knjižnice. 
Sanitarije je 
potrebno ločiti 
na moške in na 
ženske. 

 SKUPAJ    86.500 86.500   
 
Tabela vsebuje vse potrebe po nabavi opreme. Rdeče številke pomenijo sredstva, ki jih MKL nima, 
predvidenih sredstev bo 44.500.  
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PRILOGA 3: INVESTICIJE IN NAKUP OPREME  

 
Knjižnica Vrsta investicije 

oz. nakupa opr. 
Obseg Čas  Obrazložitev  Vrednost  

skupaj 
Delež 
MKL ali 
projekt
na 
sredstv
a 

Delež 
MOL 

Delež 
drugih 
občin 

MKL – 
oprema za 
uporabo v 
vseh 
knjižnicah 

Oprema za 
knjižnico na 
prostem 

premičn
e 

omarice
, stolčki 

Pomla
d 
2019 

Oprema bo 
med letom na 
voljo 
knjižnicam, ki 
pripravljajo 
dogodke izven 
knjižnic 
(popoldan s 
knjižnico ipd.), 
v poletnih 
mesecih pa na 
kopališčih 
Kolezija, 
Kodeljevo in v 
ZOO. 
 

5.000 5.000   

MKL – 
zbirna 
nabava za 
enote 

Koši za smeti z 
ločevanjem 
odpadkov 

30   4.000 4.000   

 Skupaj     9.000 9.000   
KOŽ Stoli za čitalnice 70  Jan-

dec 
Stoli za 
uporabnike so 
dotrajani in se 
lomijo. 
Potrebna je 
zamenjava v 
pritličju 
(študijska 
čitalnica+ 
časopisna 
čitalnica), 1. 
nadstropje 
čitalnica+ 
celice, 2. 
nadstropje pri 
računalnikih in 
študijskih 
mizah O 

1.960 1.960   

KOŽ Signalizacijske 
usmerjevalne 
table (zunanje in 
notranje) 

 jan-
marec 

Obstoječe 
niso več 
veljavne ali jih 
ni ali so 
poškodovane, 
novi napisi ob 
uvedbi 
knjigomatov 

2.300 2.300   

KOŽ Razstavni pano 
(zdravstveni 
kotiček + 

2  Jan-
dec 

Primanjkuje 
stojal za 
razstave 

564 564   
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razstave gradiva) gradiva 
KOŽ pručka za 

dosego gradiva 
na višjih policah 
v skladišču  

1 Jan-
dec 

Obstoječa je 
polomljena 

35 35   

KOŽ Predpražnik/podl
oga za pse (pred 
vhodom v 
pasaži) 

1 Jan-
dec 

Predlogi 
uporabnikov, 
ko psi čakajo 
zunaj na 
mrzlih tleh 
pred vhodom 

30 30   

KOŽ Inventar za 
opremo 
avdioteke (kavč, 
omara, polica O)  

5  Jan-
dec 

Trenutno 
prazen 
prostor brez 
opreme 

   300    300   

KOŽ Šah (vinilna 
šahovnica+ 
figure) 

1 Jan-
dec 

Trenutne 
kapacitete ne 
zadostujejo 

55 55   

Nove 
Poljane 

Klima 1   Knjižnica je v 
dveh etažah 
in celotna 
vhodna stena 
iz stekla. 
Poleti so bile 
temperature 
višje od 
30st.C. 

1.800 1.800   

Nove 
Poljane 

napis 
KNJIŽNICA  

1  Jan-
dec 

Ni zunanje 
vidne oznake 
za knjižnico 

250 250   

 Skupaj     7.294 7.294   
Bežigrad nastavljive mizice 

za prenosne 
računalnike 

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

900 900   

 Predali v 
obstoječem 
pohištvu za 
neknjižno gradivo 

17  Pomanjkanje 
prostora za 
neknjižno 
gradivo 

1.000 1.000   

 Dodatne stenske 
stalaže 

10m  Knjižnica ima v 
večini 
prostorov le 
sredinske 
stalaže, ob 
večino sten bi 
lahko dodali 
pohištvo. 

3.000 3.000   

Črnuče Tabla za 
označitev lokacije 

1  Knjižnica ima 
vhod iz 
dvorišča, napis 
potrebujemo 
tudi na 
prostorih na 
Dunajski cesti. 

300 300   

Savsko Police za pohištvo 5  Na obstoječe 
regale bomo 

150 150   
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za neknjižno 
gradivo dodali 
nekaj poličk 

 Skupaj    5.350 5.350   
KJM Knjižni regali  5 

obojestr
anskih 

Junij-
dec. 

Zamenjava 
razmajanih in 
neujemajočih 

5.000 5.000   

KJM Signalizacija  Manjkaj
oči in 

dodatni 
napisi 

Junij-
dec 

Dopolnitev in 
spremembe 
postavitve 

400 400   

Fužine  Signalizacija  Manjkaj
oči in 

dodatni 
napisi 

Janua
r- junij 

Dopolnitev 
zaradi že 
spremenjene 
postavitve 

250 250   

 Skupaj    5.650 5.650   
KPV Mize s separeji 3  Za študijsko 

učilnico – 
uporabniki 
želijo več 
študijskih mest 

1.200 1.200   

KPV Nakladalni stolčki 
za otroke 

20  Nimamo 
stolčkov za 
ure pravljic 

1.000 1.000   

KPV Izposojevalni pult 
 

1  Zamenjava 
pulta zaradi 
RFID 
tehnologije 

5.000 5.000   

KPV Magnetna tabla 
piši-briši z 
vpenjalnikom 
listov 

  Za 
izobraževanja 

280 280   

KPV Nabiralnik 1  Za knjižne 
uganke  

50 50   

Rudnik Klima naprava 2  Dotrajanost 
obstoječih 

2.600 2.600   

Rudnik Samostoječa 
obešalnika 

2  Dotrajanost 
obstoječih 
 

100 100   

Rudnik Korito za 
slikanice 

1  Preureditev 
oddelka za 
otroke 

300 300   

Rudnik Zložljiva miza 1  Za prireditve 300 300   
Grba Klima  

 
2  Nedelujoči 

obstoječi 
(servis že 
opravljen - 
neuspešno) 

2.600 2.600   

Grba Stol s kovinskim 
podnožjem  

1  Za pomoč pri 
doseganju 
višjih polic 

100 100   

Škofljica Omara s krilnimi 
vrati za pisarniški 
material 
 

1  Premalo 
prostora za 
hranjenje 
pisarniškega 
materiala 
 

420   420 

Škofljica Aparat za štetje 1  Zaradi 250   250 
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kovancev 
 

hitrejšega 
zaključevanja 
blagajne 

Brezovica Knjižni regal 
 

2  Za 
preglednejšo 
razvrstitev 
gradiva 

380   380 

Notranje 
Gorice 

Izposojevalni pult 1  Dotrajanost 
obstoječega 

500   500 

Podpeč Knjižne police 12  Za 
preglednejšo 
razvrstitev 
gradiva 

400   400 

Ig Mini kuhinjski blok 
 

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

1.000   1.000 

Ig Klima naprava 2  Nedelujoči 
obstoječi klimi 

2.600   2.600 

Dobrova Zložljive mize in 
stoli za prireditve 

  Dotrajane 
obstoječi 

1.500   1.500 

Fran 
Levstik VL 

Hladilnik 1  Za zdravo 
shranjevanje 
hrane 

200   200 

Fran 
Levstik VL 

Omara za odrasli 
oddelek 

1  Preglednejša 
razvrstitev 
gradiva 

160   160 

Fran 
Levstik VL 

Omara za 
mladinski 
oddelek 

1  Preglednejša 
razvrstitev 
gradiva 

160   160 

Horjul Mobilno korito za 
slikanice 
 

2  Nova 
postavitev 
gradiva na 
mladinskem 
oddelku 

800   800 

Horjul Stojalo za CD-je 
 

1  Prostora za 
CD-je 
primanjkuje.  
 

400   400 

Horjul Knjižni regal na 
oddelku za otroke 
in mladino 
 

1  Nova 
postavitev 
gradiva na 
mladinskem 
oddelku 

750   750 

 Skupaj    23.050 13.530  9.520 
Gameljne Usmerjevalna 

tabla 
  Knjižnica ni 

neposredno 
ob cesti, zato 
je njeno 
lokacijo 
potrebno 

600 600   
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dodatno 
označiti 

Vodice Usmerjevalna 
tabla 

  Knjižnica je 
odmaknjena 
od ceste, zato 
bi bila 
postavitev 
usmerjevalne 
table nujna 

600   600 

 Zložljivi stoli za 
prireditve 

15  Potrebujemo 
15 zložljivih 
stolov, ki bi 
bili na 
razpolago v 
Vodicah za 
izvedbo 
vedno bolj 
pogostih 
prireditev in 
dogodkov 
(ocena 
stroška) 

1.900   1.900 

 Skupaj    3.100 600  2.500 
 SKUPAJ VSE 

ENOTE 
   53.444 41.424  12.020 

 
Tabela vsebuje vse nujne potrebe po nabavi opreme. Delež MKL je pričakovani delež na 
osnovi predvidenega rezultata.  Delež MOL in delež drugih občin  je pričakovani delež. 
Oprema bo nabavljena v obsegu dejansko pridobljenih sredstva MOL in ostalih občin, kjer 
izvajamo knjižnično dejavnost. 
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PRILOGA 4: PROGRAM IZVAJANJA POSEBNIH NALOG OSREDNJE OBMOČNE 
KNJIŽNICE V LETU 2019 

 
 
 
  



Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana    T: 01 369 59 00 

    F: 01 369 59 01  

    E: gp.mk@gov.si 

    www.mk.gov.si 

 

Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice  
za leto 2019 

 

Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica Ljubljana 

Naslov (sedež): Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba: mag. Teja Zorko 

Telefon: 01 308 50 00 

Elektronska pošta: info@mklj.si 

 

Vsebine izvajanja posebnih nalog, ki jih knjižnica načrtuje
1
: 

 

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 

2018
2
: 

 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 posebnih 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 občine 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 posodabljanje vsebin, učnih gradiv in vodičev za uporabo 

elektronskim podatkovnih zbirk, dostopnih na skupni spletni strani slovenskih splošnih 

knjižnic. 

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

OOK) dostopne na spletni strani: https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/ook-zakonodaja  
2
 Prosimo vas za realno naravnano načrtovanje. Predvidena višina sredstev za izvajanje posebnih nalog za deset OOK 

v letu 2019 znaša 860.000 EUR.  

http://www.mk.gov.si/
https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/ook-zakonodaja
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 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.  

 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, kakor tudi pri skupnih projektih knjižnic območja, 

predvsem na področju domoznanske dejavnosti. 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 za leto 2018 kot pomoč pri svetovanju 

knjižnica območja in za lažjo primerljivost knjižnic območja. 

 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.  

 Učni center MKL se je z letom 2018 pričel vzpostavljati in uveljavljati kot kompetenčni 

center za izobraževanje knjižničarjev regije in OOK. Koordinatorjem iz ostalih slovenskih 

OOK bomo ponudili izobraževalne vsebine, ki jim bodo v podporo pri uspešnejšem 

izvajanju posebnih nalog OOK. 

 Nadaljevali bomo izobraževanja za knjižničarje regije za nove naloge v knjižnicah po 

konceptu in programu Učnega centra MKL za leto 2019.  

 Pripravili bomo izobraževalni dogodek April v MKL 2019, na katerem bomo predstavili 

novosti in dobre prakse, ki smo jih v MKL uvedli v letih 2017 in 2018. 

 V sodelovanju s člani delovne skupine za strokovna priporočila splošnih knjižnic pri 

Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost načrtujemo za potrebe knjižnic območja 

predstavitev dobrih praks pri uresničevanju novih strokovnih priporočil. 

 Skrbeli bomo za promocijo vsebin Informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti med 

slovenskimi splošnimi knjižnicami preko sodelovanja z ostalim slovenskimi osrednjimi 

območnimi knjižnicami. 

 V letu 2019 načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 

2018 (kontrola podatkov in analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK), v 

sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic NUK.  

 Načrtujemo začetek delovanja skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic, kjer bodo v 

letu 2019 na enem mestu združeni podatki, vsebine in informacije za različne ciljne skupine 

(strokovno javnost, splošno javnost, financerje, ipd.). Pri pripravi portala smo v letih 2016-

2018 sodelovali Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja knjižnica 

Srečka Vilharja Koper in Osrednja knjižnica Celje. Izhodišča za ta projekt smo v letih 2017-

2018 usklajevale Združenje splošnih knjižnic, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica 

Ljubljana, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Osrednja knjižnica Celje. V letu 2019 

bo v okviru portala slovenskih splošnih knjižnic na voljo tudi vsebinska predloga oz. 

template za vzpostavitev dinamičnih spletnih strani posameznih splošnih knjižnic. 

 Sodelovali bomo pri iskanju možnih načinov in tehničnih rešitev trajnega ohranjanja 

digitalnega gradiva preko infrastrukture nacionalne knjižnice. 

 Sodelovali bomo pri prilagoditvah – lokalizaciji uporabniškega vmesnika - Digitalne 

knjižnice Slovenije za potrebe posameznih območij. Predviden je razvoj poddomen dLib.si 

(primer: http://mkl.dlib.si). Poddomene bodo ponujale iskanje in pregledovanje publikacij, ki 

so v domeni posamezne OOK, po privzetem načinu delovanja. V letu 2019 je predvidena 

priprava za vzpostavitev in razvoj servisa. 

 Nadaljevali bomo program izmenjave knjižničnih delavcev med Mariborsko knjižnico in 

MKL, ter projekt Mobilnost kadrov v regiji. 
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 Glede na potrebe bomo organizirali 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.  

 Namesto projekta »Moja ulica«, ki je uspešno tekel vse od leta 2010, smo v letu 2018 

zasnovali nov projekt z naslovom »Bilo je nekoč v našem kraju«, v okviru katerega bomo 

skupaj s knjižnicami regije še naprej iskali zanimive zgodbe, povezane z lokalno zgodovino 

ter prebivalci posameznega kraja, jih zapisali ter objavili na portalu Kamra. 

 Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin.  

 Za ciljno skupino starejših uporabnikov bomo tudi v letu 2019 pripravili natečaj za najboljšo 

zgodbo iz lokalnega okolja, ki bo potekal na regionalnem nivoju, saj se je prvi domoznanski 

natečaj izkazal za zelo uspešnega. Najboljše zgodbe bomo opremili s fotografijami in 

objavili na portalu KAMRA. 

 Izvedli bomo projekt digitalizacije gradiv z domoznanskimi vsebinami iz 

osrednjeslovenskega območja. 

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

regije. 

 Izvajali bomo promocijo vsebin MKL, objavljenih na portalu Kamra.  

 Na temo Albuma Slovenije bomo pripravili praktične predstavitve za različne ciljne skupine 

uporabnikov, predvsem pa za starejše, 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. 

 



4 

 

Specifikacija programa in specifikacija stroškov
3
 izvajanja posebnih nalog osrednje 

območne knjižnice za leto 2019 

 
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 / Tax-Fin-Lex). 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 2019 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. 

 Uporabnikom knjižnic osrednjeslovenskega območja bomo zagotavljali brezplačno 
medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva. V letu 2019 se izteče triletna 
konzorcijska pogodba s trenutnim ponudnikom storitve paketne dostave, sodelovali bomo pri 
pripravah za pripravo javnega razpisa za konzorcijsko pogodbo s ponudnikom paketnih 
storitev za prihodnje (predvidoma ponovno triletno) obdobje. 

 Dosledno bomo ažurirali sezname 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 Sawmill.  

 Stroške vzdrževanja storitve dostopa na daljavo in letno licenčnino za programsko opremo 
Sawmill za potrebe vseh slovenskih OOK prijavlja koordinacija OOK pri NUK. 

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 brezplačna za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost) 

                                                      
3
 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo v prilogi. 

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja
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 IUS-INFO in FinD-INFO ali Tax-Fin-Lex (dostop na daljavo za vse knjižnice območja, okvirna 
cena: do 11.664,71 EUR) 

 PressReader (dostop na daljavo za vse knjižnice območja, vključno z uporabo namenske 
aplikacije za tablične in pametne mobilne naprave, cena: 7.500,00 EUR) 

 
2. Strokovna pomoč knjižnicam območja  

Program je usklajen z nacionalno knjižnico (7. člen Pravilnika
4
).  

 

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, 

 po potrebi 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, 

 za uporabnike in zaposlene v vseh knjižnicah območja bomo organizirali promocijske 

predstavitve zbirke Tax-Fin-Lex (naročeno do 31. 10. 2019), 

 pripravili bomo promocijsko predstavitev podatkovnih zbirk v e-obliki, ki bo vedno dostopna 

uporabnikom knjižnic preko knjižničnih spletnih strani, 

 za nove lokalne vnašalce na portal Kamra bomo organizirali individualna izobraževanja vnosa 

vsebin, 

 za redne lokalne vnašalce na portal Kamra bomo pripravili osvežitveno delavnico vnosa 

vsebin, 

 za knjižnice osrednjeslovenskega območja bomo po potrebi pripravili usposabljanja za 

samostojno vnašanje vsebin na Album Slovenije, ter svetovanje uporabnikom pri 

samostojnem vnašanju. 

 MKL, kot učni center, v letu 2019 organizira usposabljanja za OOK na teme mentorskega 

dela pri pisnih nalogah bibliotekarskih izpitov kandidatov iz splošnih knjižnic, usposabljanje za 

uporabo CMS orodja WordPress in predstavitev odprtodostopnih digitalnih repozitorijev 

(priloga 2). Učni center MKL se je z letom 2018 tako pričel vzpostavljati in uveljavljati kot 

kompetenčni center za izobraževanje knjižničarjev regije in OOK.  

 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 imenovanje v strokovne nazive, ter za 

napredovanja v plačne razrede, 

 e-viri, e-demokracija, e-zakonodaja, e-zdravje, 

 merjenje vpliva knjižnice: kvalitativni kazalci, 

 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 

                                                      
4
 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik). 
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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. 

 Po potrebi izvajanje programa izmenjave knjižničarjev med osrednjimi knjižnicami območja in 

osrednjo območno knjižnico - projekt Mobilnost kadrov v regiji. 

 Izobraževanja v okviru Programa izobraževanj koordinacije OOK pri NUK (priloga 3). 

Poudarek bo na sodelovanju pri praktičnih predstavitvah Strokovnih priporočil in standardov 

za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028). V sodelovanju s člani delovne skupine za 

strokovna priporočila splošnih knjižnic pri Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost 

načrtujemo za potrebe knjižnic območja predstavitev dobrih praks pri uresničevanju novih 

strokovnih priporočil. 

 Pripravili bomo izobraževalni dogodek April v MKL 2019, na katerem bomo predstavili novosti 

in dobre prakse, ki smo jih v MKL uvedli v letih 2017 in 2018. 

 Organizacija in izvedba 47. sezone Strokovnih sred, rednih izobraževanj mladinskih in šolskih 

knjižničarjev, ki se bo, poleg rednih tem Ustanove in društva za dobro knjigo, MEGA kviz, 

Priročnik, Pogovor z dobitniki priznanj zlata hruška), v izobraževalnem delu posvetila v 

izobraževalnem delu posvetila predvsem bralcu in njegovim individualnim bralnim izhodiščem 

v okviru možnosti, ki jih ponuja knjižničarstvo znotraj usmeritve: »prava knjiga ob pravem 

času pravemu bralcu« (obdelava gradiva po starostnih stopnjah, standardi in priporočila za 

splošne knjižnice). 

 Izobraževanja za izvajanje promocije družinskega branja 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 (Predstavitev knjižnih novosti za 

otroke, 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. 

 Predstavitev izkušenj priprave in izvedbe ur pravljic v knjižnici, ki bo namenjena mladinskim 

knjižničarjem tudi ostalih splošnih knjižnic, dijakom v programu izbirnih vsebin oz. interesnih 

dejavnosti ter študentom, ki v izvajajo ure pravljic. 

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, 

 za ciljno skupino starejših uporabnikov bomo ponovno pripravili natečaj za najboljšo zgodbo 

iz lokalnega okolja, ki bo potekal na regionalnem nivoju, najboljše bomo opremili s 

fotografijami in objavili na portalu KAMRA (priloga 4), 

 objavljanje seznama novega gradiva, pridobljenega v okviru izvajanja nalog OOK, na spletnih 

straneh MKL (http://www.mklj.si/gradivo/novosti),   

 v letu 2019 bomo vse slovenske OOK skupaj pripravile promocijsko brošuro o skupnih 

projektih OOK; v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami in koordinacijo posebnih 

nalog OOK pri NUK redno pripravljamo tudi ostale promocijske predstavitve dejavnosti in 

posebnosti knjižnic območja OOK, 

 omogočanje dostopa do vsebin informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti MKL v obliki 

povezave na spletnih straneh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja, ki hkrati služi 

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, 

http://www.mklj.si/gradivo/novosti
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 v okviru skupine koordinatorjev domoznanstva Tima OOK bomo sodelovali pri morebitni 

pripravi smernic oziroma priporočil za izvajanje domoznanske dejavnosti na podlagi analize 

stanja domoznanstva in sicer predvsem glede ureditve in oblikovanja domoznanskih zbirk in 

oddelkov, 

 sodelovali bomo pri praktičnih predstavitvah Strokovnih priporočil in standardov za splošne 

knjižnice (za obdobje 2018-2028), 

 redne predstavitve novosti in dobrih praks v knjižničarstvu v okviru izobraževanj, ki jih 

organizira Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center NUK. 

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

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK  

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja projekte, ki jih 

preko sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes razširja na uporabnike 

osrednjeslovenskega območja: 

 Model beleženja posredovanih informacij, 

 Aplikacija za izterjavo gradiva, 

 Knjižnica za družine, 

 Smernice za starejše, 

 Smernice za mlade, 

 Smernice za brezposelne, 

 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, 

 Koncept izobraževanja uporabnikov, 

 Smernice za vzpostavitev partnerstev, 

 Mesto bere, 

 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi, 

 Borza zdravja: zdravstveno opismenjevanje, 

 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 za Osrednjeslovensko območje pričeli z rednim 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 2018 smo pričeli z rednim praktičnim usposabljanjem in promocijo vsebin Informacijske 

točke za e-gradiva javnih oblasti tudi za koordinatorje izvajanja posebnih nalog OOK iz drugih 

območji Slovenije v okviru Učnega centra MKL kot izobraževalnega centra za potrebe 

usposabljanja za znanja, potrebna za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice. 

Hkrati vsem zainteresiranim splošnim knjižnicam nudimo dostop do dopolnjenih in redno 

nagrajevanih vsebin. 

 V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo smo v letu 

2018 zaključili raziskavo študija uporabnikov prireditev za odrasle in pripravo Smernic. V letu 

2019 načrtujemo objavo in predstavitev smernic za načrtovanje in vrednotenje uporabniške 

izkušnje v splošnih knjižnicah na primeru prireditvenih dejavnosti. 

http://www.mklj.si/infotocka-e-gradiv
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2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

 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. 

Tudi kot promocijska podpora Albumu Slovenije / Albumu Ljubljane. 

 Namesto projekta »Moja ulica«, ki je uspešno tekel vse od leta 2010, smo v letu 2018 

zasnovali nov projekt z naslovom »Bilo je nekoč v našem kraju«, v okviru katerega bomo 

skupaj s knjižnicami regije še naprej iskali zanimive zgodbe, povezane z lokalno zgodovino 

ter prebivalci posameznega kraja, jih zapisali in objavili na portalu Kamra (priloga 5). Poleg 

digitalnih zgodb, ki bodo nastale v okviru omenjenega projekta bo Mestna knjižnica Ljubljana 

v letu 2019 oblikovala tudi digitalne zgodbe o razvoju posameznih območij in infrastrukture 

glavnega mesta. V ta okvir spadajo tudi predstavitve domoznanskih razstav Slovanske 

knjižnice. Posledično bomo še intenzivneje promovirali domoznansko dejavnost za potrebe 

širše javnosti.  

 Vsebine Mestne knjižnice Ljubljana, objavljene na portalu Kamra, bomo promovirali preko 

ustaljenih kanalov. Hkrati bomo izvajali promocijo vsebin iz vseh območij na Kamri preko 

Kamrinega Twitter profila, za katerega bomo izdelali tudi strategijo objavljanja vsebin. 

 Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin pri 

pripravi in izvedbi projektov v njihovih knjižnicah. Na temo Albuma Slovenije bomo pripravili 

praktične predstavitve za različne ciljne skupine uporabnikov, predvsem pa za starejše. 

 Za ciljno skupino starejših uporabnikov bomo v okviru skupne delovne skupine, v kateri 

sodelujejo tudi predstavniki knjižnic območja, pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz 

lokalnega okolja, ki bo potekal na regionalnem nivoju, najboljše bomo opremili s fotografijami 

in objavili na portalu KAMRA (priloga 4). 

 Posebej izpostavljamo nadaljnje sodelovanje na področju spodbujanja bralne kulture za ciljne 

skupine uporabnikov, za otroke s projektom Poletavci, ter skupni bralni projekt za mladostnike 

- NajPoletavci. 

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, 

tako na ravni vnašalcev vsebin, uredniškega odbora, kakor tudi preko članstva v Nadzornem 

svetu portala. Za uspešno delo uredniškega odbora omenjenega portala se bomo držali v letu 

2018 pripravljenih smernic.  

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

 V letu 2019 bo zaživel spletni portal slovenskih splošnih knjižnic, kjer bodo na enem mestu 

združeni podatki, vsebine in informacije za različne ciljne skupine (strokovno javnost, splošno 

javnost, financerji, ipd.). Izvedbo in delovanje bomo skupaj z Združenjem slovenskih splošnih 

knjižnic 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 (priloga 6). 

 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. Vsebine bodo umeščene na namenski 

podstrani spletne portala slovenskih splošnih knjižnic, ki bo zaživel v letu 2019 (priloga 6). 

 V letu 2018 je bil izveden pilotni projekt skupne nabave in obdelave, v katerega je bilo 

vključenih osem slovenskih knjižnic na štirih območjih. Po izteku testnega obdobja se projekt 

(še) ni razširil na ostala območja in knjižnice, na našem območju pa je bilo sodelovanje zelo 

uspešno, zato v letu 2019 nadaljujemo s projektom skupne nabave in obdelave v partnerstvu 

z Mestno knjižnico Grosuplje.  

 Strokovno bomo sodelovali z Združenjem splošnih knjižnic (poseben poudarek tudi na delu v 
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okviru skupine za COBISS). 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja 

 Sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba pri različnih projektih (v letu 2016 podpisan 

dvostranski sporazum o sodelovanju med MKL in KGZ). Nadaljujemo z bralnim projektom za 

mlade, ki ga MKL pripravlja v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba, ki bi lahko služil kot 

dobra praksa za delo v knjižnicah območja. 

 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). 

 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 z IBBY (sekretariat v Baslu). 

 Sodelovanje s Slovensko sekcijo IBBY pri promociji slovenske mladinske književnosti v 

mednarodnem prostoru (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 s Forumom slovanskih kultur, z društvom Ruslo in s slovensko-ukrajinskim 

društvom KD »Ljubljana-Kyiv«. 

 Sodelovanje s Slovansko knihovno iz Prage in lužiškosrbskim inštitutom v Budysinu 

(Nemčija) pri izmenjavi gradiva. 

 V letu 2019 načrtujemo vzpostavitev sodelovanja z nekaterimi splošnimi knjižnicami v mestih 

z Unesco naslovom: mesto literature. 

 Povezovanje s tujimi predstavništvi in kulturnimi centri v Sloveniji. 

 Sodelovanje v mednarodni mreži 73 mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN. 

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 bomo skrbeli za urejanje 

skupnega spletnega portala učnih gradiv in vodičev za uporabo elektronskih podatkovnih 

zbirk, dostopnih v slovenskih splošnih knjižnicah. Vsebine bodo umeščene na namenski 

podstrani spletne portala slovenskih splošnih knjižnic, ki bo zaživel v letu 2019 (priloga 6). 

 Sodelovanje pri iskanju možnih načinov in tehničnih rešitev trajnega ohranjanja digitalnega 

domoznanskega gradiva preko infrastrukture nacionalne knjižnice, morebitne stroške, ki bi 

lahko nastali v letu 2019, prijavlja koordinacija OOK pri NUK (priloga 7). 

 Sodelovanje pri prilagoditvah – lokalizaciji uporabniškega vmesnika - Digitalne knjižnice 

Slovenije za potrebe posameznih območij. Predviden je razvoj poddomen dLib.si (primer: 

http://mkl.dlib.si). Poddomene bodo ponujale iskanje in pregledovanje publikacij, ki so v 

domeni posamezne OOK, po privzetem načinu delovanja. V letu 2019 je predvidena priprava 

za vzpostavitev in razvoj servisa, morebitne stroške, ki bi lahko nastali v letu 2019, prijavlja 

koordinacija OOK pri NUK (priloga 7).  

 V primeru, da Ministrstvo za kulturo ne bi uspelo financirati vzpostavitve obeh storitev (trajno 

ohranjanje digitalnega domoznanskega gradiva in lokalizacija portala dLib.si), je bilo s strani 

direktorjev OOK kot prednostni projekt določeno trajno ohranjanje digitalnega 

domoznanskega gradiva. 

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 spremljali razvoj opremljanja z IKT po slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim 

tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k novim e-storitvam.  



10 

 

 Priprava zbirnika statističnih podatkov o knjižnicah območja za leto 2018. 

2.5 razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

 Na podlagi rezultatov popisa in analize IKT opremljenosti splošnih knjižnic 

Osrednjeslovenskega območja, opravljene v letu 2014 in izhodišč strategije razvoja IKT iz 

leta 2018 (dokument bo obširneje predstavljen strokovni javnosti na E-festu 2020), 

načrtujemo vključitev v skupne aktivnosti tudi na osrednjeslovenskem območju. 

2.6 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

 Priprava analiz in pregledov stanja knjižničnih mrež knjižnic osrednjeslovenskega območja. V 

letu 2019 načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2018 

(kontrola podatkov koordinatorji OOK in koordinatorji - analiza dostopnosti na posameznih 

območjih OOK). 

2.7 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 

območja OOK 

 MKL kot učni center v letu 2019 organizira usposabljanja za OOK na temo mentorskega dela 

pri pisnih nalogah bibliotekarskih izpitov kandidatov iz splošnih knjižnic. 

 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. Posebni poudarek bo namenjen pripravam na program za 

mentorje kandidatom za opravljanje bibliotekarskega izpita. 

 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. V letu 2019 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. V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko 

knjižnico bomo v letu 2019 obiskali Mariborsko knjižnico. 

 Glede na zanimanje tujih študentov bomo zanje izvajali program prakse in strokovnega 

izpopolnjevanja v sklopu programa ERASMUS+. V letu 2019 načrtujemo enotedensko 

mobilnost ERASMUS+ za zaposlene iz Parme. 

2.8 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju OOK in skupen razvoj bibliopedagoških 

aktivnosti
5
 (ne izvedba!) 

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

knjižničarstvo. 

 Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2019/2020. 

 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. Pri projektu izmed šestnajstih zunanjih sodeluje tudi šest knjižnic območja 

(interes za sodelovanje v letu 2019 je izrazila še ena knjižnica). 

 Priprava informativne brošure »Kulturno-vzgojna ponudba Mestne knjižnice Ljubljana«, ki je 

namenjena vsem vzgojiteljem, učiteljem in ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov ter 

osnovnih in srednjih šol. Vsebina je vezana na posamezna šolska leta. 

 Izobraževalna dejavnost, namenjena šolskim in mladinskim knjižničarjem, navedena v 

poglavju 2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK. 

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 

                                                      
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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poudarek na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. 

 Predvidevamo 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. Direktorji in koordinatorji OOK se 

bomo predvidoma sestajali dvakrat letno, spomladi in jeseni oziroma večkrat, če bodo za to 

izražene potrebe. 

 Sodelovanje pri projektu spletnega portala Dobreknjige.si s priporočilno kakovostno literaturo, 

vključno s članstvom v Nadzornem svetu portala.   

 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. 

 Zaključek 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 smo 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, v letu 2019 se načrtuje izvedbeni del projekta (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). 

 Skupina sistemskih administratorjev bo na osnovi Excel tabele popisa opreme IKT pripravila 

spletni vprašalnik za pomoč rednega pregleda oziroma spremljanja stanja po območjih za 

potrebe vsake splošne knjižnice za letne načrte in kandidiranje na razpise.  

 Predvidena je vsebinska priprava E-festa, ki bi ga organizirali v letu 2020. 

 
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. 

 Domoznanstvo v splošnih knjižnicah: ukrepi na podlagi popisa in analize stanja na dan 31. 

12. 2016, ki je bil izveden v letu 2017.  

 V okviru skupine koordinatorjev domoznanstva Tima OOK bomo sodelovali pri morebiti 

pripravi smernic oziroma priporočil za izvajanje domoznanske dejavnosti na podlagi analize 

stanja domoznanstva in sicer predvsem glede ureditve in oblikovanja domoznanskih zbirk in 

oddelkov.  

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  
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 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 je prešel 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 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. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

 V letu 2019 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 Bilo je nekoč v našem kraju, Razvoj Ljubljane, Dan spominov in 

Album Ljubljane (lokalizirane vsebine Albuma Slovenije). 

 Za leto 2019 načrtujemo nadaljevanje obširnejše digitalizacije gradiv, poudarek bo na 

slovenskih knjigah iz obdobja 1800 – 1850, zajeta bodo dela slovenskih avtorjev in prevodi v 

slovenščino; vsebine bodo v celotnem obsegu objavljene na portalu Digitalne knjižnice 

Slovenije ter v obliki posebnih zbirk na domoznanskem portalu Kamra (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:  
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• 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. 

 

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

Anja Frković Tršan, območna koordinatorka domoznanske dejavnosti 

 

Program dejavnosti osrednje območne knjižnice za leto 2019 je bil usklajen s knjižnicami 

osrednjeslovenske regije dopisno med 7. in 9. 11. 2018 ter koordinacijo nalog 

območnosti v NUK in ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami na 2. sestanku 

koordinatorjev OOK v letu 2018, ki je bil dne 11. 9. 2018 in 2. sestanku direktorjev OOK v 

letu 2018, ki je bil dne 25. 9. 2018. 

Vsebino in obseg programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2019 je 

potrdil svet knjižnice na svoji 12. redni seji, dne 1. 2. 2019 in je bil sestavni del celotnega 

letnega programa in finančnega načrta knjižnice. 
 

 

 

Datum: žig Podpis odgovorne osebe: 

11. 2. 2019 mag. Teja Zorko 

 direktorica knjižnice 

 



Specifikacija stroškov 

Izvajanje  27. čl. ZKnj

Zagotavljanje 
povečanega in 
zahtevnejšega 

izbora knjižničnega 
gradiva in informacij

Strokovna pomoč 
knjižnicam 
območja

Koordinacija 
zbiranja, obdelave 

in hranjenja 
domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 
izločenega 
knjižničnega 

gradiva s svojega 
območja SKUPAJ MK Drugi viri SKUPAJ 

Stroški dela** 0,00 33.325,56 26.674,44 0,00 60.000,00 3.330,66 63.330,66
EPZ ‐ delež skupnega obsega ur (%) 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00
število oseb / zaposlenih 0 2 2 0 4
Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 14.500,00 14.500,00 4.664,71 19.164,71
Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva  14.500,00 14.500,00 4.664,71 19.164,71
Programski materialni stroški digitalizacije 8.529,00 8.529,00 0,00 8.529,00
Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00
Stroški medknjižnične izposoje 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Programski materialni stroški (skupaj) 4.500,00 1.650,00 8.779,00 0,00 14.929,00 14.929,00
Načrtovani stroški SKUPAJ 19.000,00 34.975,56 35.453,44 0,00 89.429,00 7.995,37 97.424,37

Datum:                                                                            Žig: Odgovorna oseba:
11.2.2019 mag. Teja Zorko

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

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

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

Priloga 1: Finančna zgradba izvajanja programa posebnih nalog OOK za leto 2019

Stran 1 od 8



Priloga 1a

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

Zaposleni osebe /EPZ*:
Delež delovnega 
časa Plačni razred

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

1. 0,5 40 16.159,88 522 16.159,88
2. 0,5 44 19.058,31 522 19.058,31
3. 0,7 35 18.796,04 731 18.796,04
4. 0,3 31 9.316,43 313 9.316,43
5. 0,00
6. 0,00
7. 0,00
8. 0,00
9. 0,00
10. 0,00
skupaj: 2,00 63.330,66 2.088 63.330,66
*EPZ ‐ ekvivalent polne 

zaposlitve

Obseg dela izvajanja posebnih nalog                                    

Izvajanje  27. čl. ZKnj

Zagotavljanje 
povečanega in 
zahtevnejšega 

izbora knjižničnega 
gradiva in 
informacij

Strokovna pomoč 
knjižnicam območja

Koordinacija 
zbiranja, obdelave 

in hranjenja 
domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 
izločenega 
knjižničnega 

gradiva s svojega 
območja SKUPAJ EUR

Število ur 0 1.044 1.044 0 2.088
Število oseb /zaposlenih 0 2 2 0 4
Število EPZ* 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00

Specifikacija stroškov dela

Stran 2 od 8



Priloga 1b

Specifikacija stroškov prve naloge:
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij

Specifikacija stroškov znesek v EUR
Stroški dela 0,00
‐od tega stroški dela ‐ MK
‐od tega stroški dela ‐ drugi viri
EPZ* ‐ delež skupnega obsega ur (%)
Stroški nakupa knjižničnega gradiva (brez podatkovnih 
zbirk) 0,00
Stroški nakupa podatkovnih zbirk ‐ financiranih s strani 
MK 14.500,00
stroški nakupa podatkovnih zbirk ‐ drugi viri 4.664,71
Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva ‐ 
financiranih s strani MK 14.500,00
Programski materialni stroški (npr. oprema gradiva, 
medknjižnična izposoja …) 4.500,00
Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov  0,00
Stroški izobraževanj

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 
stroškov  4.500,00
Stroški medknjižnične izposoje na območju 4.500,00

Stroški skupaj 19.000,00
*EPZ ‐ ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:
Stroški nakupa elektronskih virov : 19.164,71,00 EUR
‐ IUS‐INFO, FinD‐INFO | Tax‐Fin‐Lex: 11.664,71 EUR
‐ PressReader: 7.500,00 EUR

Drugi programski stroški: 4.500,00 EUR
Stroški medknjižnične izposoje: pakiranje, poštnina, obdelava naročila: 4.500,00 EUR
Upoštevan je strošek medknjižnične izposoje za končnega uporabnika do višine največ 500 EUR za vseh 
osem osrednjih knjižnic in osrednjo območno knjižnico, ki posreduje knjižnicam območja večino gradiva.

Celotne stroške za upravljanje, vzdrževanje licenčnino za programsko opremo za dostop na daljavo za leto 
2019 za vse slovenske osrednje območne knjižnice prijavlja Narodna in univerzitetna knjižnica.

Stran 3 od 8



Priloga 1b

Obseg nakupa

Število potencialnih uporabnikov*

Število/enot

Povprečna 
/predvidena 

cena Skupaj
Podatkovne zbirke 3 6.388,24 19.164,71
Serijske publikacije ali kontinuirani viri 0,00
Monografske publikacije 0,00
Neknjižno gradivo 0,00
Skupaj knjižnično gradivo 0 0,00
Skupaj knjižnično gradivo + podatkovne zbirke 3 19.164,71

Viri financiranja: znesek v EUR
Stroški nakupa podatkovnih zbirk ‐ financiranih s strani 
MK 14.500,00
Stroški nakupa podatkovnih zbirk ‐ drugi viri 4.664,71
Skupaj stroški podatkovnih zbirk 19.164,71

*SURS na 1.7. tekoče leto
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Priloga 1c

Specifikacija stroškov druge naloge:
Strokovna pomoč knjižnicam območja

Specifikacija stroškov znesek v EUR
Stroški dela 35.218,19
‐od tega stroški dela ‐ MK 33.325,56
‐od tega stroški dela ‐ drugi viri 1.892,63
EPZ*‐ delež skupnega obsega ur (%) 100
Programski materialni stroški  1.650,00
Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov  1.650,00
Stroški izobraževanj 1.400,00
Potni stroški (naloge OOK) ‐ bibliotekar 250,00

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 
stroškov  0,00

Stroški skupaj 36.868,19
*EPZ ‐ ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:
Za izvedbo koordinacije dejavnosti osrednje območne knjižnice na območju je predvideno 0,5 FTE 
bibliotekarja 39. plačnega razreda in 0,5 FTE bibliotekarja 43. plačnega razreda javnega uslužbenca, 
regres, premije, prehrana in prevoz na delo.
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Priloga 1c

Stroški izobraževanj so namenjeni izvedbi permanentnih strokovnih izpopolnjevanj koordinatorjev 
nalog OOK, ki so neposredno vezane na izvajanje posebnih nalog in jih prijavljamo v sodelovanju s 
koordinacijo OOK pri NUK in ostalimi slovenskimi OOK.
V letu 2019 bodo tako izvedena sledeča izobraževanja, ki jih v svojem programu prijavlja Mestna 
knjižnica Ljubljana kot kompetenčni center za izobraževanje knjižničarjev regije in OOK:
1. Izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski izpit 
2. Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: oblikovanje načrta ukrepov na nacionalni ravni 
3. Digitalni repozitoriji v kontekstu odprte znanosti 

V letu 2019 bodo tako izvedena sledeča izobraževanja, ki jih v svojem programu prijavlja 
koordinatorica izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic, morebitne stroške izvedbe pa 
prijavljamo osrednje območne knjižnice:
1. Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: izziv za območne knjižnice 
2. Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: oblikovanje načrta ukrepov na nacionalni ravni 
3. Moderator v akciji: Utrjevanje moderatorskih veščin in kompetenc 
4. Varnostna politika 
5. Predstavitev primerov dobrih praks
6. Finančno opismenjevanje – v primeru projekta NUK, določeno naknadno

Stroški izobraževanj za koordinatorje slovenskih OOK (podrobnejši vsebinski opis v prilogi 2): 
1.400,00 EUR
Stroški usposabljanj OOK pri NUK (ne glede na število udeležencev, podrobnejši vsebinski opis v 
prilogi 3): prijavlja koordinacija OOK pri NUK

Potni stroški (delo na koordinaciji nalog OOK, obiski knjižnic območja): 500,00 EUR
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Priloga 1d

Specifikacija stroškov tretje naloge:
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

Specifikacija stroškov znesek v EUR
Stroški dela 28.112,47
‐od tega stroški dela ‐ MK 26.674,44
‐od tega stroški dela ‐ drugi viri 1.438,03
EPZ* ‐ delež skupnega obsega ur (%) 100
Programski materialni stroški digitalizacije 8.529,00
Programski materialni stroški  8.779,00
Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov  250,00
Stroški izobraževanj
Potni stroški (domoznanske naloge OOK) 250,00

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 
stroškov  8.529,00
Digitalizacija ‐ financiranje MK 8.529,00
Digitalizacija ‐ drugi viri

Stroški skupaj 36.891,47
*EPZ ‐ ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:
Za izvedbo koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnicam na območju ter koordinacijo projekta 
Kamra (za naloge območne redakcije) je predvideno 0,7 FTE bibliotekarja 34. plačnega razreda in 0,3 
FTE bibliotekarja 30. plačnega razreda javnega uslužbenca, regres, premije, prehrana in prevoz na 
delo.

Stroški digitalizacije: 15.230,00 EUR 
‐ stroški digitalizacije gradiv z domoznanskimi vsebinami iz osrednjeslovenskega območja: 15.230,00 
€ (podrobnejša specifikacija stroškov po priroritetah  je v prilogi 8)
 
Stroški izvedbe regijskega domoznanskega natečaja: 1.000,00 EUR (več o natečaju v prilogi 4)

Potni stroški (projekt Kamra, delo na koordinaciji domoznanskih nalog OOK): 500,00 EUR
Celotne stroške za upravljanje, vzdrževanje in gostovanje MKL na portalu Kamra za leto 2019 prijavlja 
Osrednja knjižnica Celje.
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Priloga 1e

Specifikacija stroškov četrte naloge:
Usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja

Specifikacija stroškov znesek v EUR
Stroški dela 0,00
‐od tega stroški dela ‐ MK
‐od tega stroški dela ‐ drugi viri
EPZ* ‐ delež skupnega obsega ur (%)
Programski materialni stroški  0,00
Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov  0,00
Stroški izobraževanj

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 
stroškov  0,00

Stroški skupaj 0,00
*EPZ ‐ ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:
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Priloga 2: Program izobraževanj Učnega centra MKL za koordinatorje OOK 
 
Načrtujemo tri namenska usposabljanja za koordinatorje  izvajanja posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice iz slovenskih OOK: 

1. Izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski izpit  
2. Uresničevanje  novih  strokovnih  priporočil  v  praksi:  oblikovanje  načrta  ukrepov  na 

nacionalni ravni  
3. Digitalni repozitoriji v kontekstu odprte znanosti  

 
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA OOK V LETU 2019 
 
1. Izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski izpit  
CENA: 1.200 EUR 
TRAJANJE: 2 dneva, 8 ur  
KRAJ IZVEDBE:  
Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. nadstropje)  
TERMIN: marec 2019 
UDELEŽENCI:  
Koordinatorji OOK 
VSEBINA: 
1. del (Ambrožič, Marinšek) 
Udeleženci  izobraževanja se najprej na kratko seznanijo z novim sistemom bibliotekarskih  izpitov, ki 
je bil uveden  z  letom 2017,  ter določili, na  katera morajo biti  kot mentorji  še posebej pozorni. V 
nadaljevanju predstavimo vlogo  in naloge mentorja v  času strokovnega usposabljanja kandidata za 
bibliotekarski  izpit. Posebej opozorimo na njegovo vlogo pri usmerjanju kandidata za bibliotekarski 
izpit za bibliotekarja pri zasnovi ter izdelavi pisne naloge. Udeležence izobraževanja seznanimo tudi z 
najpogostejšimi slabostmi pisnih nalog, ki so jih do zdaj zabeležili člani Komisije za bibliotekarski izpit. 
V  okviru  predavanj  bo  določen  čas  namenjen  tudi  vprašanjem  in  predlogom  udeležencem 
izobraževanja. 
2. del (Špoljar)  
Knjižnica se srečuje z različnimi oblikami praks  in uvajanja v delo, kar zahteva ustrezno pripravljene 
kadre,  ki  so  primerni  in  sposobni  prenašati  znanje,  veščine  in  izkušnje  novim  in  potencialnim 
sodelavcem. Predstavitev povzema osnovno dinamiko mentorstva, ki v prvi vrsti zadeva mentorja kot 
osebo med  ustanovo, mentorirancem  in  lastnimi  izkušnjami.  Predstavljene  bodo  vloge  in  naloge 
mentorja  s  poudarkom  na  dobri  in  jasni  komunikaciji. Mentor  predstavlja  vez med  ustanovo  in 
praktikantom/novim  zaposlenim  ter  aktivno  usklajuje  pričakovanja  skozi  dinamiko  mentorskega 
procesa, v katerem deluje kot voditelj in svetovalec, ki pozna ustanovo, spremlja stroko, razvija in širi 
lastne  kompetence  ter  razume  spremembe,  ki  nastajajo  z  razvojem  dejavnosti.  V  stiku  z 
mentorirancem  skrbi  za  prenašanje  izkušenj,  lojalnost  ustanovi  in  motivacijo  za  strokovno 
napredovanje.  V  procesu mentorstva  je  potrebno  pravočasno  zaznavanje  napak  in  konstruktivno 
opozarjanje  na  pomanjkljivosti.  Predstavitev  je  usmerjena  na  pozitivno  naravnanost  mentorja, 
njegove  strokovne  in  osebnostne  lastnosti  ter  veščino  reševanja  morebitnih  konfliktnih  situacij. 
Predstavitev  opozarja  na  odgovorno  in  dosledno  izvajanje  procesa  mentorstva,  ki  predstavlja 
izvajalcu izziv ter soočenje z lastnim strokovnim razvojem in omejitvami. 
3. del (Klemen) 
Udeleženci predavanja se bodo seznanili z osnovnimi vrstami pisnih strokovnih in znanstvenih del, ki 
se pojavljajo v knjižničarski stroki, ter njihovimi temeljnimi razlikami. Predstavljene bodo posamezne 
faze  raziskovanja.  Postopek  izbire  najprimernejše  teme,  vsebinske  opredelitve  problema,  skupaj  z 
razvojem  raziskovalnih  vprašanj  oz.  hipotez,  pisanje  dispozicije  in  pravilno  oblikovanje  naslova 
raziskovalnega  dela.  Spoznali  bodo,  kako  se  pravilno  lotiti  opredelitve  za  posamezno  raziskavo 
relevantnih  raziskovalnih  metod  in  kakšna  je  njihova  pravilna  uporaba.  Predstavljene  bodo 



raziskovalne  metode,  ki  se  najpogosteje  uporabljajo  v  bibliotekarstvu,  informacijski  znanosti  in 
knjigarstvu,  kakor  tudi,  kako  uporabiti  znanstveni  aparat  (prevzemanje,  dokumentiranje  in  raba 
opomb),  s  poudarkom  na  standardu  APA.  Seznanili  se  bodo  z  elementi  ključne  dokumentacijske 
informacije, vključno s posebnostmi povzetkov in izvlečkov. Poseben poudarek bo na UMRD strukturi 
pisanja.  V  okviru  predavanja  bo  izpostavljena  tudi  pomembnost  pravilnega  navajanja  virov  in 
literature. 
PRIČAKOVANI UČINKI: 
 Udeleženci izobraževanja so dobro seznanjeni z novim sistemom bibliotekarskih izpitov in kot 

mentorji poznajo svojo vlogo in naloge. 
 Pri pripravi programa usposabljanja za bibliotekarski izpit nimajo težav. 
 Znajo pripraviti načrt izvedbe programa usposabljanja ter spremljanja uspešnosti kandidata na 

usposabljanju. 
 Kandidata za bibliotekarski izpit za bibliotekarja znajo usmerjati in mu nuditi podporo pri pripravi 

pisne naloge. 
 Kvalitetno izvajanje mentorstva. 
 Večje zadovoljstvo mentorirancev. 
 Večja povezanost zaposlenih v MKL. 
 Večje zadovoljstvo zaposlenih v MKL. 
 Poznavanje osnov pisanja strokovnih in znanstvenih prispevkov; znanja za uporabo znanstvenega 

aparata; seznanitev s fazami dela na raziskovalnem problemu. 
IZOBRAŽEVANJE IZVAJAJO:  
 dr. Melita Ambrožič, pomočnica ravnateljice, Narodna in univerzitetna knjižnica 
 Polona Marinšek, koordinatorica izobraževalne dejavnosti, Narodna in univerzitetna knjižnica 
 mag. Marijan Špoljar, bibliotekar analitik, Mestna knjižnica Ljubljana 
 mag. Aleš Klemen, koordinator območnosti, Mestna knjižnica Ljubljana. 
 
2. Usposabljanje za uporabo CMS orodja WordPress  
CENA: brezplačno 
TRAJANJE: 1 dan, 8 ur (možnost večih ponovitev) 
KRAJ IZVEDBE:  
Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, računalniška učilnica (1. 
nadstropje)  
TERMIN: jesen 2019 
UDELEŽENCI:  
Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 
VSEBINA: 
Delovna  skupina  knjižnic  OOK  v  okviru  spletnega  portala  slovenskih  splošnih  knjižnic  pripravlja 
izhodišča    za predpripravljene predloge  spletnih  strani  slovenskih  splošnih knjižnic, ki  same nimajo 
dovolj znanj za gradnjo spletnih strani s pomočjo sistemov za upravljanje vsebin  (CMS) WordPress. 
Tehnološko  se  bomo  oprli  na  storitve  javnega  zavoda  Arnes,  ki  zagotavlja  omrežne  storitve 
organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture.  
Predvidoma  bo  spletni  portal  slovenskih  splošnih  knjižnic  in  z  njim  podstran,  namenjena 
predpripravljenim predlogam  knjižničnih  spletnih  strani,  javno objavljen  v  juniju 2019. Učni  center 
MKL bo  v  sodelovanju  z  javnim  zavodom Arnes pripravil praktična usposabljanja  za uporabo CMS 
WordPress pri  izgradnji spletnih strani posameznih slovenskih splošnih knjižnic. Znanja, pridobljena 
na izobraževanju bodo udeleženci lahko tudi utrjevali in nadgrajevali preko Arnesovih spletnih učilnic 
(http://izobrazevanje.sio.si/). 
IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  
 izobraževalci zavoda Arnes 
   



3. Digitalni repozitoriji v kontekstu odprte znanosti 
CENA: 200 EUR 
TRAJANJE: 1 dan, 3 ure  
KRAJ IZVEDBE:  
Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. nadstropje)  
TERMIN: november 2019 
UDELEŽENCI:  
Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 
VSEBINA: 
V prvem delu tečaja bodo predstavljene značilnosti digitalnih repozitorijev, njihovo mednarodno 
povezovanje in izmenjava metapodatkov (interoperabilnost). Razložen bo tudi koncept odprte 
znanosti s poudarkom na zeleni odprti dostop. 
V drugem delu tečaja bodo predstavljeni dosežki in razvojne smernice v okviru mednarodne 
Konfederacije odprtodostopnih repozitorijev (COAR), ki bodo obravnavane na letni skupščini COAR. 
Med ostalim bo govora o najnovejših metričnih metodah digitalnih repozitorijev (npr. altmetrika, 
novejše statistične metode) ter predstavljene bodo novosti o razvoju nove generacije repozitorijev v 
okviru COAR.  
IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  
 dr. Alenka Kavčič‐Čolić, vodja Bibliotekarskega raziskovalnega, izobraževalnega in informacijskega 

centra, Narodna in univerzitetna knjižnica 
 
 
Predvideni stroški za izvedbo dejavnosti na področju koordinacije OOK 

dejavnost  stroški  Prihodki 
MK 

stroški usposabljanj za OOK   1.400 €  1.400 €
 



Priloga 3: Program izobraževanj koordinacije OOK pri NUK 
 
Načrtujemo  štiri  samostojne  vsebinske  sklope  predavanj  in  delavnic  ter  eno  predstavitev 
dobrih praks: 

1. Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: izziv za območne knjižnice  
2. Uresničevanje  novih  strokovnih  priporočil  v  praksi:  oblikovanje  načrta  ukrepov  na 

nacionalni ravni  
3. Moderator v akciji: Utrjevanje moderatorskih veščin in kompetenc  
4. Varnostna politika  
5. Predstavitev primerov dobrih praks 
6. Finančno opismenjevanje – v primeru projekta NUK, določeno naknadno 

 
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA OOK V LETU 2019 
 
1. DELAVNICA Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: izziv za območne knjižnice  
CENA: 600 EUR 
TRAJANJE: 1 dan, 8 ur  
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12  
TERMIN: 24. januar 2019 
UDELEŽENCI: Koordinatorji OOK (12 udeležencev). 
POGOJI UDELEŽBE: Delo z osrednjimi knjižnicami na območju OOK.  
CILJ: Cilj delavnice  je spodbuditi oblikovanje načrta na nacionalni ravni za uresničevanje Strokovnih 
priporočil in standardov za splošne knjižnice (za obdobje 2018‐2028). 
VSEBINA: 

 Predstavitev novih strokovnih priporočil. 
 Ugotavljanje  stanja  po  področjih:  razvoj  človeških  virov,  upravljanje  s  knjižnično  zbirko, 

analiza lokalne skupnosti, strateško načrtovanje, vrednotenje (merjenje uspešnosti), vodenje, 
knjižnične vloge, viri za delovanje (prostor, oprema itn.) itn. 

 Evidentiranje izzivov. 
 Evidentiranje  možnih  ukrepov  in  oblikovanje  osnutka  prednostnega  seznama  ukrepov 

oziroma pobud na nacionalni ravni. 
NAČIN IZVEDBE: delavnica  
DELAVNICO IZVAJA: NUK/CEZAR Gorazd Vodeb, Milena Bon, član DS za strokovna priporočila splošnih 
knjižnic NSKD. 
 
2. DELAVNICA Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: oblikovanje načrta ukrepov na 

nacionalni ravni  
CENA: 600 EUR 
TRAJANJE: 1 dan, 8 ur  
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12  
TERMIN: 11. april 2019 
UDELEŽENCI: Koordinatorji OOK (12 udeležencev). 
POGOJI UDELEŽBE: Delo z osrednjimi knjižnicami na območju OOK.  
CILJ: Oblikovanje  načrta  ukrepov  za  uresničevanje  Strokovnih  priporočil  in  standardov  za  splošne 
knjižnice (za obdobje 2018‐2028). 
VSEBINA: 

 Predstavitev  stanja  in  izzivov  po  področjih:  razvoj  človeških  virov,  upravljanje  s  knjižnično 
zbirko, analiza  lokalne skupnosti, strateško načrtovanje, vrednotenje  (merjenje uspešnosti), 
vodenje, knjižnične vloge, viri za delovanje (prostor, oprema itn.) itn. 



 Pregled možnih  ukrepov  in  oblikovanje  prednostnega  načrta  ukrepov  oziroma  pobud  na 
nacionalni ravni. 

NAČIN IZVEDBE: delavnica  
DELAVNICO IZVAJA: NUK/CEZAR Gorazd Vodeb, Milena Bon, član DS za strokovna priporočila splošnih 
knjižnic NSKD. 
 
3. DELAVNICA Moderator v akciji: Utrjevanje moderatorskih veščin in kompetenc 
CENA: 3.800 EUR 
TRAJANJE: 2 dni, 16 ur  
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12  
TERMIN: jesen 2019 
UDELEŽENCI: Koordinatorji in ostali udeleženci iz OOK (12‐16 udeležencev). 
POGOJI UDELEŽBE: Delo z osrednjimi knjižnicami na območju OOK; delavnica je namenjena vsem, ki 
se srečujejo z načrtovanjem in vodenjem skupinskih procesov.  
Delavnica  je  namenjena  vsem,  ki  ste  se  že  udeležili  uvodne  delavnice  (Delo moderatorja:  vloga, 
tehnike  in veščine oz. ABC moderiranja)  in  imate  izkušnje  z moderiranjem  skupinskih procesov  ter 
željo po nadaljnji strokovni in osebni rasti. Koristila vam bo tudi, če se boste v bodočnosti odločili za 
pridobitev mednarodnega certifikata za moderatorje (CPF, Certified Professional Facilitator). 
Na delavnici boste imeli možnost za poglobitev in trening na uvodni delavnici obravnavanih vsebin in 
veščin. 
CILJ:  Prevladujoča  metoda  dela  je  izkustveno  učenje.  V  varnem  okolju  se  boste  preizkusili  v 
moderatorski  vlogi  v  simuliranih  procesih,  ki  jim  bodo  sledila  povratna  sporočila  in  razgovori  z 
ostalimi  udeleženci.  Takšen  način  omogoča  ozaveščanje,  integracijo  in  nadgradnjo  izkušenj 
udeležencev. 
VSEBINA: 

 stik z naročnikom; 
 izdelava scenarija konkretnega procesa; 
 trening 4 veščin moderiranja: 
 umetnost oblikovanja vprašanj, 
 poslušanje z osredotočenostjo na čustva govorca, 
 povzemanje in zapisovanje brez interpretiranja, 
 dajanje povratne informacije (3 stopenjski proces), 
 tehnike  in orodja: poudarek ne bo na osvajanju številnih novih tehnik, saj je za moderatorja 

pomembnejši  način  njihove  uporabe.  Izkusili  boste:  Združevanje  po  sorodnosti  (Affinity 
Mapping)  ali  diagram  sorodnosti  (Affinity  Diagram);  Helijeva  palica;  Možganska  nevihta 
(Brainstorming); H‐metoda  vrednotenja  (H‐form);  Skupinski miselni  vzorec; Plus – Minus – 
Interesantno  (PMI);  Igra  s hitro žogo  (Speed Catch Game, Ball Game); Naključne  spodbude 
(Random Input); Vrtiljak (Carrousel); 

 zadrege moderatorja: težavno obnašanje udeležencev, ki lahko povzroči razpad procesa; 
 20  do  40‐minutne  simulacije  procesa  moderiranja  po  zgledu  procesa  na  preizkusu  za 

certifikat CPF (Certified Professional Facilitator), zabeležene na video posnetkih; 
 dajanje povratnih informacij o izvedenih simulacijah procesa. 

Priprave 
Za uspeh naše delavnice  so  zelo pomembne  priprave na  simulacije.  Zato boste  že pred delavnico 
opravili določene dejavnosti  (stik z naročnikom  in priprava  izbrane  tehnike). Te priprave vam bodo 
vzele  povprečno  od  4  do  6  ur  v  dveh  tednih  pred  delavnico,  zelo motiviranim  lahko  tudi  več.  Pri 
pripravah vas bosta usmerjala Vida in Miran s sodelavci. 
Simulacije z video kamero 
Vse simulacije bomo posneli z video kamero. S snemanjem želimo nastopajočim omogočiti kasnejšo 
podrobnejšo analizo in referenco, zato prinesite s sabo USB ključek z vsaj 1,5 GB praznega prostora. 
Vsi posnetki bodo po delavnici izbrisani. 



NAČIN IZVEDBE: delavnica  
DELAVNICO  IZVAJA:  Društvo  moderatorjev  Slovenije,  VODITELJA:  Vida  Ogorelec,  CPF,  in  Miran 
Morano  
Vida Ogorelec je v zadnjih dvajsetih letih načrtovala in moderirala vrsto procesov skupinskega dela v 
organizacijah  in  sodelovanja  javnosti  v  javnem  sektorju.  V  prepričanju,  da  v  Sloveniji  primanjkuje 
znanj  o  moderiranju  skupinskih  procesov  v  vseh  sektorjih,  je  od  leta  2001  vodila  številna 
moderatorska usposabljanja  (uvodne  in nadaljevalne delavnice,  grafično moderiranje, moderiranje 
strateškega  načrtovanja,  vzpostavljanje  partnerstev).  Leta  2002  je  kot  prva  v  Sloveniji  pridobila 
mednarodni certifikat Certified Professional Facilitator. 
Miran Morano  je  izobraževalni  trener,  predavatelj, moderator  in  večni  učenec.  Kot  andragoga  in 
sociologa  ga  najbolj  zanimajo  procesi  vplivanja  na  spremembe miselnosti  in  vedenja.  Verjame  v 
neskončne zmožnosti ljudi ter razvija načine soustvarjanja sinergije stikov in dotikov. To je tudi slogan 
njegovega podjetja Tangens, d.o.o. 
 
4. Informacijska varnostna politika  
TRAJANJE: 1 dan  
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12 ali ARNES  
TERMIN: pomlad 2019 
UDELEŽENCI: Informatiki in sistemski administratorji OOK (do 12 udeležencev). 
POGOJI  UDELEŽBE:  Skrb  za  informacijsko  varnost  v  knjižnici  in  delo  z  osrednjimi  knjižnicami  na 
območju OOK.  
CILJ:  Cilj  delavnice  je  seznanitev  s  ključnimi  elementi  informacijske  varnosti  in  zagotovitev 
nemotenega  in  varnega  poslovanja  knjižnic  ter  zmanjšanje  škode  s  preprečitvijo  in  zmanjšanjem 
posledic neželenih informacijskih varnostnih dogodkov.  
VSEBINA: 

 Namen varnostne politike  
 Navodila, standardi za zagotavljanje in upravljanje z informacijsko varnostjo za vse uporabnike 

informacijskega sistema. 
Informacijska varnostna politika obsega: 

 zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij, 
 varovanje informacij pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, 
 zagotavljanje izobraževanja o informacijski varnosti vsem zaposlenim, 
 seznanjanje s pravili varne uporabe za vse uporabnike informacijske infrastrukture, 
 obvladovanje vseh varnostnih incidentov ter ustrezno ukrepanje, 
 izpolnjevanje usklajenosti z zakoni in predpisi. 

NAČIN IZVEDBE: predavanje, delavnica, debata 
DELAVNICO IZVAJA: predvidoma Arnes 
 
5. Predstavitev primerov dobrih praks 
TRAJANJE: 4 ‐ 6 ur  
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12  
TERMIN: jesen 2019 
UDELEŽENCI: Seminar je namenjen koordinatorjem OOK.  
CILJ: Predstaviti različne primere dobrih praks in prenos na območje. 
VSEBINA: 

 naknadno 
NAČIN IZVEDBE: predavanje, predstavitev, delavnica 
DELAVNICO IZVAJA: OOK in NUK 
   



OOK na območni ravni izvedejo: 
Delavnica 1.1 »Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: izziv za knjižnice na območju« 

 Cilj delavnice je spodbuditi oblikovanje načrta na ravni območja za uresničevanje Strokovnih 
priporočil in standardov za splošne knjižnice (za obdobje 2018‐2028). 

 Izvajalci: območne knjižnice, knjižnice območja. 
 Število izvedb: predvidoma 5 (združevanje območij) (februar, marec 2019). 
 Udeleženci: knjižnice območja. 
 Program: 

o Predstavitev novih strokovnih priporočil. 
o Ugotavljanje  stanja  po  področjih:  razvoj  človeških  virov,  upravljanje  s  knjižnično 

zbirko,  analiza  lokalne  skupnosti,  strateško  načrtovanje,  vrednotenje  (merjenje 
uspešnosti), vodenje, knjižnične vloge, viri za delovanje (prostor, oprema itn.) itn. 

o Evidentiranje izzivov. 
o Evidentiranje  možnih  ukrepov  in  oblikovanje  osnutka  prednostnega  seznama 

ukrepov oziroma pobud na ravni območja. 
 
Delavnica 2.1 »Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: oblikovanje načrta ukrepov na 
ravni območja« 

 Cilj delavnice oblikovati načrt ukrepov za uresničevanje Strokovnih priporočil  in standardov 
za splošne knjižnice (za obdobje 2018‐2028) na ravni območij. 

 Izvajalci: območne knjižnice. 
 Število izvedb: predvidoma 5 (združevanje območij) (maj, junij 2019) 
 Udeleženci: knjižnice območja. 
 Program: 

o Predstavitev  stanja  in  izzivov  po  področjih:  razvoj  človeških  virov,  upravljanje  s 
knjižnično  zbirko,  analiza  lokalne  skupnosti,  strateško  načrtovanje,  vrednotenje 
(merjenje uspešnosti), vodenje, knjižnične vloge, viri za delovanje  (prostor, oprema 
itn.) itn. 

o Pregled možnih ukrepov in oblikovanje prednostnega načrta ukrepov oziroma pobud 
na ravni območja. 

 
Predvideni stroški za izvedbo dejavnosti na področju koordinacije OOK 

dejavnost  stroški  Prihodki 
MK 

stroški usposabljanj za vse OOK   5.000 €  5.000 €
Stroške  za  izvedbo  dejavnosti  na  področju  koordinacije  OOK  prijavlja  koordinacija  OOK  pri  NUK  v  okviru 
programa dela NUK za leto 2019. Dejavnost bo izvedena v skladu z razpoložljivimi finančnimi in kadrovskimi viri. 



Priloga 4: Regijski domoznanski natečaj 2019 
 
Pripravili bomo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, ki bo potekal na regionalnem 
nivoju v sodelovanju s knjižnicami regije. Natečaj je namenjen starejšim odraslim. Na ta način 
jih  želimo  aktivno  vključiti  v  proces  ohranjanja  kulturne  dediščine  ter  spodbuditi  k 
ustvarjalnosti. Hkrati želimo zajeti spomine starejših na življenje v svojem lokalnem okolju ter 
tako  obogatiti  našo  domoznansko  zbirko  z  vsebinami  s  področja  vsakdanjega  življenja. 
Komisija  bo  zbrane  zgodbe  prebrala  in  ocenila.  Najboljše  zgodbe  bodo  nagrajene  in 
objavljene na portalu KAMRA. 
 
Cilji: 

‐ povezovanje knjižnic z lokalno skupnostjo,  
‐ spodbujanje starejših k ustvarjalnosti,  
‐ zbiranje spominov na vsakdanje življenje,  
‐ promocija pomembnosti kulturne dediščine. 

 
Ciljna skupina: starejši 
 
Sodelovanje/partnerstvo: knjižnice regije 
  



Priloga 5: Projekti namenjeni portalu Kamra 

 
V Mestni knjižnici Ljubljana smo v  letu 2018 namesto   projekta »Moja ulica«, ki  je uspešno 
tekel vse od  leta 2010, zasnovali nov projekt z naslovom »Bilo  je nekoč v našem kraju«. V 
okviru tega projekta bomo tudi v letu 2019 skupaj s knjižnicami regije iskali zanimive zgodbe, 
povezane  z  lokalno  zgodovino  ter prebivalci posameznega kraja,  jih  zapisali  ter objavili na 
portalu Kamra. 
 
Še naprej bomo digitalizirali  razstave, ki so del domoznanske dejavnosti v MKL. Poleg  tega 
bomo nadaljevali sklop digitalnih zbirk na temo razvoja posameznih območij in infrastrukture 
glavnega mesta. Prav tako bomo redno dopolnjevali že objavljene digitalne zbirke.  
 
Predvidene vsebine knjižnic regije: 

1. topilnica v Litiji, 
2. rudnik svinca Sitarjevec, 
3. Cankarjevo leto 2018 na Vrhniki, 
4. življenjske zgodbe zanimivih in manj znanih Kamničanov in Komendčanov, 
5. zgodovina Terstenjakove hiše na Prevojah pri Šentvidu, 
6. gledališki plakati OTH KUD Pirniče, 
7. 45 let folklore v Sori, 
8. dopolnjevanje že obstoječih digitalnih zbirk. 

 
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 2019 
 
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 



Priloga 6: Projekt skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic 

 
Projekt skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic, ki smo ga v letu 2017 začele 
izvajati  Mestna  knjižnica  Ljubljana,  Osrednja  knjižnica  Srečka  Vilharja  Koper,  Osrednja 
knjižnica  Celje  in  Mariborska  knjižnica,  kljub  manjši  zamudi  prehaja  v  zaključno  fazo.  V 
projekt bo glede na smiselno vsebinsko celoto vključen tudi v letu 2016 začeti triletni projekt 
priprave navodil za vzpostavitev dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic. 

 
V  letu  2018  je  delovna  skupina  s  svojim  delom  nadaljevala  v  okviru  Združenja  splošnih 
knjižnic  (ZSK)  in  izdelala  Povabilo  k  oddaji  ponudbe  za  oblikovanje  in  izdelavo  spletnega 
portala  slovenskih  splošnih  knjižnic.  Na  osnovi  ponudb  bo  do  konca  leta  s  strani  ZSK,  ki 
projekt  tudi  financira  in  ob  podpori  imenovane  delovne  skupine  izbran  izvajalec  za 
oblikovanje in izdelavo portala.  
 
V letu 2019 tako načrtujemo: 

 testiranje funkcionalnosti in uporabniško testiranje portala,  
 optimizacijo delovanja 
 vnos vsebin po posameznih tematskih področjih  
 vzpostavitev delovanja uredniške ekipe  

Predvidevamo, da bo portal začel delovati konec prvega polletja 2019.  
 

Skupni spletni portal slovenskih splošnih knjižnic bo nadomestil dosedanji portal Združenja 
splošnih  knjižnic  in  ga  bo  združenje  tudi  financiralo.  V  okviru  posebnih  nalog  OOK  zato 
načrtujemo  le  stroške  dela  članov  delovne  skupine,  po  vzpostavitvi  rednega  delovanja 
portala  pa  tudi  stroške  dela  urednikov.  Predvidevamo,  da  se  bo  delovna  skupina  za 
vzpostavitev portala  sestala  še na 6 delovnih  sestankih, posamezni  člani pa bodo  za  vnos 
vsebin  in  testiranje portala porabili po 160 delovnih ur. Po vzpostavitvi  rednega delovanja 
portala  bo  skrbništvo  nad  portalom  in  glavno  uredništvo  vsebin  na  portalu  prevzela 
Mariborska knjižnica. Predvidevamo, da bo po vzpostavitvi rednega delovanja glavni urednik 
do  konca  leta  2019  porabil  240  delovnih  ur  (tj.  ca.  40  ur/mesec),  uredniki  posameznih 
tematskih področij pa po 120 delovnih ur (tj. ca. 20 ur/mesec). 

      

V delovni skupini za vzpostavitev portala sodelujejo: 
 Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 
 Urška Bonin, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 
 Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje 
 Anka Rogina, Mariborska knjižnica 
 Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana 
 Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic 

 
 



Priloga 7:   Trajno ohranjanje elektronskega gradiva za OOK  in  lokalizacija vsebin Digitalne 
knjižnice Slovenije 

 
Trajno ohranjanje elektronskega gradiva za OOK 
Z namenom zagotavljanja trajnega ohranjanja digitalnih in digitaliziranih virov, ki so v lasti in lokaciji 
OOK,  načrtujemo  razvoj  spletne  aplikacije,  ki  bi  zagotovila  enotno  vstopno  točko 
lastnikom/upravljavcem gradiva. Spletni uporabniški vmesnik bo omogočal vnos publikacij v digitalni 
repozitorij (podatkovno skladišče), samodejno pridobivanje metapodatkov (iz knjižničnega kataloga, 
XML datotek, preko  spletnega  formularja,  itd), pridobitev  trajne povezave  (URN),  ter upravljanje  s 
publikacijami/objekti v  repozitoriju. Gradivo, oddano v podatkovno  skladišče, bo hranjeno na dveh 
lokacijah, poleg tega bo znotraj lokacije poskrbljeno tudi za redundanco podatkov. Upravljavec vsebin 
(vsak  lastnik) bo preko uporabniškega vmesnika  lahko upravljal vsebino. V  letu 2019  je predvidena 
priprava vzpostavitve in razvoj servisa., Za učinkovito izvajanje storitve bo treba izvesti izobraževanje, 
testiranje, prezentacije delovanja … Predvideni upravičeni stroški priprave za vzpostavitev  in  razvoj 
servisa obsegajo: 
 Razvoj spletne aplikacije / servisa za OOK 

o Pridobitev in vodenje URN 
o Podporo vnosu podatkov 
o Podpora vnosu metapodatkov 
o Podpora upravljanju z objekti v arhivu (V/I procesi) 

 Načrt in implementacija podatkovne baze za upravljanje in beleženje delovanja OOK na sistemu 
 Rezervacija, uporaba diskovnega prostora na dveh lokacijah 
 Sodelovanje, pomoč uporabnikom sistema za vzpostavitev delovanja (za vsak OOK) 
 Izvedba enodnevne delavnice 
 Nudenje podpore in pomoči pri uporabi storitve 
Ocena stroškov: 9.000 EUR v letu 2019, ocena 0.4 ‐ 0.5 EPZ (prijavlja koordinacija OOK pri NUK) 
 
Predvideni  upravičeni  stroški  vzdrževanja,  širjenja  izvedbe  funkcionalnih  nadgradenj  spletnega 
servisa obsegajo: 
 Zagotavljanje potrebnih strojnih kapacitet za nemoteno delovanje 

o Uporaba in širjenje diskovnih kapacitet na dveh lokacijah (redundančni prostor) 
o Ostala strojna oprema in licence (strežniki, licence za sistemsko prog. opremo) 
o Varnostno kopiranje 

 Zagotavljanje nemotenega delovanja sistema 
o Zagotavljanje delovanja storitve 
o Sodelovanje z uporabniki in nudenje pomoči 
o Vzdrževanje programske opreme in podatkovnih baz 
o Organizacija letnega posvetovanja / delavnice 

 Razvoj prilagoditev, dodatnih funkcionalnosti po potrebi 
Ocena stroškov: 8.000 EUR v letu 2020 in naprej, ocena 0.4 EPZ (prijavlja koordinacija OOK pri NUK) 
 
Prilagoditve Digitalne knjižnice Slovenije za OOK 
OOK  so  izrazile  željo  po  večji  razpoznavnosti  gradiva  s  svojega  območja,  saj  je  v  širokem  naboru 
publikacij, ki so na voljo na Digitalni knjižnici Slovenije, uporabnikom njihovo gradivo težje poiskati. 
Rešitev  je v  lokalizaciji Digitalne knjižnice Slovenije. Predviden  je  razvoj poddomen dLib.si  (primer: 
http://kip.dlib.si).  Poddomene  bodo  ponujale  iskanje  in  pregledovanje  publikacij,  ki  so  v  domeni 
posamezne OOK, po privzetem načinu delovanja. Na  ta način bi omogočili uporabnikom, ki  iščejo, 
preiskujejo  ali  uporabljajo  publikacije  določene  domene  (npr.  lokalno  časopisje),  lažjo  in  hitrejšo 
uporabo  spletnega  mesta,  upravljavcem  (npr.  knjižnici)  pa  boljši  vpogled  v  količino  in  vsebino 
lastnega  gradiva.  Omogočili  bi  objavo  publikacij,  ki morda  niso  primerne/zanimive  za  oddajo  na 
osrednji portal Digitalne knjižnice Slovenije, so pa uporabne  in zanimive na nekem ožjem,  lokalnem 



področju (npr. drobni tisk, zapisniki ...). V  letu 2019 je predvidena priprava za vzpostavitev  in razvoj 
servisa.  Za  učinkovito  izvajanje  storitve    bo  treba  izvesti  izobraževanje,  testiranje,  prezentacije 
delovanja. 
 Razvoj spletnih vmesnikov poddomen Digitalne knjižnice Slovenije (nekaj.dlib.si) 
 Sprememba / razširitev podatkovnega modela 
 Izgradnja .css datotek za vizualno sorodnost prilagojenih spletnih portalov (nekaj.dlib.si) matičnim 

okoljem  (vzpostaviti  spletna  mesta,  ki  so  po  barvni  shemi  sorodna  matični  spletni  strani 
posameznega OOK) 

 Implementacija pravil delovanja (iskalna pravila, filtri, izpisi) 
 Podpora uvozu novih tipov dokumentov 
 Izvedba enodnevne delavnice za OOK 
 Podpora uporabnikom (OOK), pri uporabi specializirane podstrani dlib (mkl.dlib.si) 
Predvideni upravičeni stroški za razvoj in zagon storitve: 7.000 EUR v letu 2019 (prijavlja koordinacija 
OOK pri NUK) 
 
Predvideni  upravičeni  stroški  vzdrževanja,  širjenja  izvedbe  funkcionalnih  nadgradenj  spletnega 
servisa obsegajo: 
 Zagotavljanje potrebnih strojnih kapacitet za nemoteno delovanje 

o Strojna oprema in licence (strežniki, licence za sistemsko prog. opremo) 
o Varnostno kopiranje 

 Zagotavljanje nemotenega delovanja sistema 
o Zagotavljanje delovanje storitve 
o Podpora uvozu novih tipov dokumentov 
o Izvedba enodnevne delavnice za OOK 
o Podpora uporabnikom (OOK), pri uporabi specializirane podstrani dlib (nekaj.dlib.si) 

Ocena stroškov: 5.000 EUR v letu 2020 in naprej, ocena 0.25 EPZ (prijavlja koordinacija OOK pri NUK) 
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Priloga 8: Digitalizacija knjižničnega gradiva 2019 
 
Za  leto 2019 načrtujemo digitalizacijo slovenskih knjig  iz obdobja 1800 – 1850, zajeta bodo 
dela  slovenskih  avtorjev  in  prevodi  v  slovenščino,  vsebine  bodo  v  celotnem  obsegu 
objavljene  na  portalu  Digitalne  knjižnice  Slovenije  ter  v  obliki  posebnih  zbirk  na 
domoznanskem portalu Kamra in domoznanski podstrani knjižnice. 
 
Projekt digitalizacije Slovenskih knjig (1800 – 1850)  
 
KNJIGE V SLOVENSKEM JEZIKU (1800 – 1850), slovenski avtorji, prevodi 
TAUFFERER, Franc Ksaver, 1733‐1789 
        Kratki  sapopadik  kershanskiga navuka  sa otroke  inu  kmetiske  ludy.  ‐ V'  Lublani  :  se 
najde per Teresii Egerki, Vidovi, 1801. ‐ 108 str. ; 16° (14 cm) 
Avtor Franc Ksaver (svetno ime Jurij Jožef Ksaver Dizma) Taufferer po katalogu NUK. ‐ 1. izd. 
1770 ali 1773. – Boh 
1801, 108  str.,  Slovanska K RA B 24,  ( preprosti  katekizem  za otroke  in  kmečki  stan, prva 
izdaja iz 1770 že na dlib‐u) 

 
SKERBINC (Škerbinc), Pashal (Andrej), 1780‐1824 
        Nedélske pridige / k' jih je dal natisnit P. Pashkal Skerbinz .... ‐ [Ljubljana] : jih ima na 
prodaj Adam Hainrih Hohn na starmu Tergu Nro. 157, 1814. ‐ [10], 522 str. ; 8° (18 cm) 
Posvetno ime avtorja Andrej. ‐ Izhajalo v zvezkih; 6 zv. z oznako: I. del. Prvi [‐Sedmi] svesek; z 
letom  izida  1813.  7.  in  8.  zv.  z  naslovom Nedélske  pridige  in  letom  izida  1813;  vsebujeta 
praznične pridige  in sta nato  izšla 1814 pod skupnim naslovom  in še dodanimi prazničnimi 
pridigami Prasnishke pridige  ... s' perstavkam nektirih nedélskih.  ‐ Boh.  ‐ Manjka nasl. str.: 
SLK: KRAB 148. ‐ Iz knjižnice Frana Levca; z njegovim podpisom in s kratkim pripisom kako je 
knjiga prišla v njegovo last: SLK: KRAB 148 
1813, 522  str.,  Slovanska K RA B 148  (pridige, proti  janzenistični  smeri,  jezikovno  kulturni 
pomen (»kranjska slovenščina«), pastoralna teologija) 

 
SGODBE  svetiga pisma  sa mlade  ljudí  /  is nemshkiga prestavil Matevsh Ravnikar  ....  ‐ V' 
Lublani : na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu, 1815‐1817. ‐ 3 zv. ; 8° (19 cm) 
Boh.  ‐ Kasnejši zapiski s svinčnikom na spojnih  listih  in ponekod ob besedilu v 2.  in 3. delu: 
NUK: 10073. ‐ Lastniška vpisa: "Joh. Levez"; "Ivana Sever": MKL 
Vsebina: 
Pervi dél. Sgodbe stariga sakona. ‐ 1815. ‐ [1], VIII str., str. 3‐344, [1] f. pril. 
Drugi dél. Sgodbe noviga sakona. Od Kristusoviga  rojstva, do njegoviga  terplénja.  ‐ 1816.  ‐ 
310 str., [1] f. pril. 
Trétji  ino  zheterti dél. Sgodbe noviga  sakona. Od Kristusoviga  terplénja do prihóda  svetiga 
Duhá. Apostolsko djanje ino zerkve perzhetík. ‐ 1817. ‐ 327, [1] str. 
COBISS.SI‐ID 65081344 
1815‐1817, 991 str, Slovanska K RA B 34/1, 2, 3‐4 (Biblija za mlade, prevod Matevž Ravnikar, 
literarno‐jezikovno‐kulturni  pomen,  ena  prvih  izdaj  tudi  na  Slovenskem  zelo  vplivnega 
mladinskega pisatelja Christopha Schmida ) 

 
        BERILA,  listi,  in  evangelji  v'  nedele  in  godove  zeliga  léta  s'  terplenjam  nashiga 
odreshenika in s'stikanim sapopadkam vsih evangeliov. ‐ V' Lublani : jih  ima na prodaj Juri 
Liht ..., 1816. ‐ 215, [11] str. ; 8° (17 cm) 
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Boh.  Podatek  o  letu  izida  na  nasl.  str.  pred  podatkom  o  knjigarju.  ‐  Na  sprednji  platnici 
opomba  (katalogizatorja?):  v. Ravnikar;  iz  knjižnice  Žige  Zoisa: NUK:  10259.  ‐ Opomba na 
platnici: "Iz 'Stare Krame' v Ljubljani mi prinesel Ivan Pavšek VII (realec), Fr. Levec , 7/II. 896": 
MKL 
COBISS.SI‐ID 82288896 
1816, 236 str., Slovanska K RA B 37 (lekcionarij, jezikovno‐kulturni pomen) 

 
KIS, János, pesnik 
        Diktomszke versuske i molitvene kni'zicze za to málo sólszko deczo / szprávlene po Kis 
Jánosi  ...  ; na nas szlovenszki  jezik obrnyene po Barla Miháli  ....  ‐ V Soproni  : stampane z‐
Sziesz osztanka piszkmi, 1820. ‐ 64 str. ; 18 cm  
Prekmursko narečje.  ‐ Diktomszke = poučne.  ‐ Ročno popisane notr. platnic  in praznih str. z 
letnicami 1829,1861,1864,1868. Zelo poškodovan izvod.: SLK 
COBISS.SI‐ID 2061107 
1820, 64 str., Slovanska K RA B 256/16  (evangeličanski molitvenik v prekmurskem narečju, 
zelo  redka  knjiga  (v  Slo  znani  3  izvodi),  primerno  za  digitalizacijo  zaradi  velike  kulturno‐
jezikovne posebnosti, skrajno pazljivo, nikoli s hrbtom navzgor!) 

 
LIŞTI  inu  Evangelji,  na  vşe  nedele,  inu  praşnike  zeliga  lejta  :  na  svitlobo  dani 
s'perpushenjam  gnadliviga,  visoku  vredniga  firshta  inu  gospoda  gospoda  Leopolda 
Maximiliana eno shtirdesetega shkofa lavantinerske zerkve, tudi sa sdaj apostolski vishar v 
Salzburgi,  inu  imenovan vikshi Shkof na Dunaji.  ‐ V' Zelli  : per Josephu od Bacho, zesarske 
krajleve krasije stiskavzu, 1822. ‐ [8], 471 str., [1] f. pril. (frontispic) ; 8° (8 cm).  
Nasl. str. v rdečem in črnem tisku 
COBISS.SI‐ID 6606339 
1822,  471  str.  s  frontispicem,  črno‐rdeč  tisk  na  nasl,  Slovanska  K  RA  B  189  (lekcionar, 
okrašen, spada v tradicijo zgodnjih slovenskih lekcionarjev) 

 
GRUBER, Avgushtin 
        Sadna pridiga s' ktéro so Knes vélki Shkof prezhestíti Gospod Gospod Avgustin Gruber 
4.prosénza 1824 v' Ljubljani per S. Miklavshu slovo jemali : po Njih milostivih dovoljenji na 
svetlóbo dana od Njih poshtovavzov. ‐ V' Ljubljani : natisnjena per Egerji, 1824. ‐ 16 str. ; 16 
cm. Ovojni naslov. 
COBISS.SI‐ID 2539635 
1824,  16  str.,Slovanska  K  RA  B  74  (poslovilna  pridiga  ljubljanskega  škofa,  A.  Gruber 
pomembna zgodovinska figura, tudi za časa Ilirskih provinc, domoznanstvo Ljubljane) 

 
PRAVILA za "Hera" stavbna  registrovana zadruga z o. z. v Ljubljani.  ‐  [V Ljubljani]  : Hera, 
1825 ([V Ljubljani : J. Blasnikovih naslednikov]). ‐ 15 str. ; 17 cm 
Ovojni naslov. ‐ Lastniški žig: "Stavbna registrovana zadruga z.o.z. 'Hera' v Ljubljani": MKL 
COBISS.SI‐ID 819571 
1825, 15 str., Slovanska K M B 2871(domoznanstvo Ljubljane, zgodovina, industrijski razvoj) 

 
ZALOKAR, Janez 
        Nauke  in Molitve za mladost / zložil Janez Zalokar.  ‐ V Ljubljani  : Klemenz, 1825.  ‐ 15 
cm. ‐ 178 str.  
Na nasl. str. lastniški žig: Marijina družba v Žireh: SLK 
COBISS.SI‐ID 88172800 
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1825, 178 str., Slovanska K RA B 256/34 ( specialni molitvenik za mladino, avtor  je spiritual 
ljubljanske duhovščine, domoznanstvo, kulturno‐jezikovni pomen) 

 
KEMPEN, Thomas von 
        Limbarske dol Tomaža Kempčana /  iz  latinskega pobožnem ke pridu prestavel  Janez 
Zalokar, Spiritval ve Lublanske duhovščnece. ‐ Ve Lublane : [s.n.], 1826 (Leopold Eger). ‐ 132 
str. ; 15 str. 
COBISS.SI‐ID 2347379 
1826, 137 str., Slovanska K M A 596 (prevod Tomaža Kempčana, avtor je spiritual ljubljanske 
duhovščine,  domoznanstvo,  kulturno‐jezikovni  pomen:  knjiga  je  pisana  v  metelčici,  v 
knjižnicah znani le 4 izvodi) 

 
KLEMENTINI, Anton, 1714‐1826 
        Sveti Krishovi pot  : to  je: premishluvanje terplenja Jesusa Kristusa  is Svetiga Pisma.  ‐ 
Zhetertiga  natisa.  ‐  V'  Lublani  :  per  Adamu  Henriku  Hohn  ...  :  natisnene  per  Joshefu 
Sassenberg, 1826. ‐ 184, [6] str. ; 8° (15 cm) 
Avtor je Anton Klementini, ta natis je priredil Janez Bedenčič. ‐ Podatek o letu izida je na nasl. 
str., za podatkom o tiskarju. ‐ Boh. ‐ Pripis in podpis: Poslal Julij Slapšak, učitelj v Lešah, dne 
22. III. 1901, Levec: SLK: KRAC 27 
COBISS.SI‐ID 99000320 
1826, 200 str., Slovanska K RA C 27 (nabožna literatura, meditacije, križev pot, avtor živel in 
deloval v Ljubljani, zelo redka knjiga: v slo knjižnicah znani le 4 izvodi) 

 
ALBRECHT, Andrej, 1782‐1848 
        Kershanski  katolshki  nauk  od  nar  potrebnishih  resniz  svete  vere  s'  vprashanji  in 
odgovori.  ‐ V'  Ljublani  : natisnjene per  Joshefu Sasenbergu  : na pródaj per Adam Henríku 
Hónu ..., 1827. ‐ [4], 432, [2] str. ; 8° (18 cm) 
Boh.  ‐  Avtor  Andrej  Albreht  po  katalogu  NUK.  ‐  Podatek  o  letu  izida  na  nasl.  str.  pred 
podatkom o tiskarju.  ‐ Lastniški vpis: "Podaril mi g. nadučitelj Jos. Masier v Ljubljani. 7/I.98 
Fr. Levec": MKL: KRAB 154 
COBISS.SI‐ID 85088768 
1827,  438  str.,  Slovanska  K  RA  B  154  (katekizem,  iz  serije  in  tradicije  zgodnjih  slovenskih 
katekizmov, jezikovno‐kulturni pomen) 

 
WONZHA, Ferdinand 
      Tri Pridge sa Sveto‐leto : k' jih je pridgval v' fari S. petra per Natisoni Videmske shkofije 
III. IV. ino V. Nedelo po Binkushtih Svetiga‐Leta 1826 / P. Ferdinand Wonzha. ‐ V' Ljublani : 
per Jurju Lichtu, 1827 (V' Zelovzu : Ferd od Kleinmayro). ‐ 12° . ‐ 155 str. 
COBISS.SI‐ID 88225024 
1827,  155  str.,  Slovanska  K  RA  A  21/a  (spada  v  tradicijo  izdajanja  slovenskih  pridig  in 
polliterarno zvrst, jezikovno‐kulturna vloga) 

 
ALBRECHT, Andrej, 1782‐1848 
        Kerşhanşki  katolşhki  nauk  sa  odraşheno  mladoşt.  ‐  V'  Ljubljani  :  natişnil  Joshef 
Sassenberg : na pródaj per Adam Henriku Hónu ..., 1828. ‐ [4], 240, [1] str. ; 8° (17 cm)  
Boh.  ‐ Avtor Andrej Albreht  po:  F.  Simonič,  Slovenska  bibliografija,  Ljubljana  1903‐1905.  ‐ 
Lastniški vpis: " Lidia Hostnikar": MKL 
COBISS.SI‐ID 100847104 
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1828, 245 str., Slovanska K RA B 154 a (katekizem za mladino, pomen za področje zgodovine 
vzgoje in slov. jezika) 

 
DOLINAR, Luka 
        Pesme  v  nedele  zeliga  leta  :  V'  natis  tih  pesem  so milostivi  Firsht Gospod Gospod 
Anton Alojs Lublanski Shkof 10.  listagnoja 1828. dovolili / Sloshil L. Dolinar.  ‐ V' Lublani  : 
Natisnil Joshef Sassenberg, 1829. ‐ 184 str. ; 18 cm. 
V impresumu letnica navedena pred imenom založnika. ‐ Kazalo 
COBISS.SI‐ID 6611971 
1829, 184 str., Slovanska K RA B 110  (iz tradicije slovenskih cerkvenih pesmaric, prva v 19. 
St., prvotisk) 

 
PIRC, Franc, 1785‐1880 
        Od Reje sadja in pervizh od vsakdanje : kako se v' kratkim lahko veliko drevés saredi / 
[Franc Pirc]. ‐ [S.l. : s.n., ok. 1830] (V' Ljubljani : N. od Kleinmajer). ‐ [4] str. ; 17 cm 
COBISS.SI‐ID 1102101854 
1830, 4 str., Slovanska K RA B 243 (zgodnji slovenski priročniki, sadjarstvo) 

 
KĘRŠČANSKĘ nauk za slovénske šole poleg katekizma po c. k. dęržavah. ‐ Vę Ljubljanę : na 
pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva, vę šólah, 1831 ([Ljubljana] : 
natisnil Jožef Bláznik). ‐ 131 str. ; 8° (17 cm) 
Metelčica  ‐ Sodelavec oz. urednik po Simoniču  je Jožef Burger, str. 339; v SBL  I str. 65 pa  je 
vpisan  kot  Jožef Burgar.  ‐  Lastniški  vpis:  "Iz  Janševe  rojstne hiše na Breznici, avgust 1907. 
Milan Pajk" in rokopisna molitev Alme Konz iz l. 1839: MKL  
COBISS.SI‐ID 85089280 
1831, 131 str. Slovanska K RA B 161 (šolski pouk katekizma) 

 
POTOČNIK, Blaž, 1799‐1872 
        Kolera  : potrebno poduzhenje sa kméta, kako naj sam sebe  in svoje  ljudi te strashne 
bolesni obvaruje : v' vprashanjih in odgovorih. ‐ V' Ljubljani : natisnil Eger, 1831. ‐ 31 str. ; 8° 
(18 cm) 
Avtor  Blaž  Potočnik  po  katalogu  NUK.  ‐  Še  istega  leta  je  izšla  neznatno  popravljena  in 
razširjena  izdaja  s  popolnoma  enakimi  podatki  na  nasl.  str.,  vendar  z  nekoliko  drugačno 
tipografijo in malo večjim obsegom. ‐ Boh. 
1831, 31  str. Slovanska K RA B 125  (izredna  redkost!!: eden prvih  slovenskih  zdravstvenih 
priročnikov za širšo uporabo, prvotisk, znani le 4 izvodi) 

 
  LIŞTI in evangelji v' nedelje in prasnike zeliga léta in vse dni svetiga posta / natisnjeni po 
povelji ... Antona Alojsja, ljubljanskiga şhkofa. ‐ V' Ljubljani : jih je natisnil in saloshil Joshef 
Blasnik : jih prodaja Janes Klemens, bukvoves, 1833. ‐ 456, CLXXI, [9] str. : vinjete ; 8° (18 cm) 
Boh. ‐ Na zadnjem listu lastniški vpis: Nagode Janez, Logatz 1868: SLK: KRAB 211 
1833, 636 str.   Slovanska K RA B 211  (iz serije  in  tradicije zgodnjih slovenskih  lekcionarjev, 
uporaba besedil za liturgično rabo)  ?   

 
BARAGA, Friderik Irenej 
        Premishljevanje  shtirih  poslednjih  rezhi  /  [Friderik  Baraga].  ‐  V'  Ljubljani  :  natisnil 
Joshef Blasnik  : na prodaj per Janesu Klemensu  ..., 1837.  ‐ 422, [2] str., [1] f. pril.  ; 12° (15 
cm) 
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Boh.  ‐ Vsebuje  tudi: Molitve per  sveti mashi  (Perva‐  [tretja] visha  ; Krishev pot  ;  Litanije.  ‐ 
Manjka  priloga;  obrezano  na  13  cm:  NUK:  77104.  ‐  Na  zadnji  platnici  vlepljen  listek:  Na 
prodaj  pri  J.  Giontini  v  Ljubljani  ...:  NUK:  26179.  ‐  Na  predlistu  lastniški  vpis: Matthäus 
Stamzar. Im 22. Juni 1846: SLK COBISS.SI‐ID 63644416 
1837, 425 str. Slovanska K RA B 256/37 (meditacije in molitvenik, pomembno zaradi avtorja!) 

 
ISPIŞEK is postave zola in dershavine samoprodaje in is strahovavne postave sa perhodkov 
prestope : sa rabo vikshim sosésk. ‐ V Ljubljani : Eger, 1838. ‐ 8° (17 cm). ‐ 31 cm 
1839, 280 str, Slovanska K M C 32046 (nabožna književnost, meditacije) 

 
HOFMAN, Mihael, 1755‐1826 
        Ekşerzizije, to je Nauki in premishljevanja od nar imenitnishih resniz svete vére / şpisal 
... Mihael Hofman  ....  ‐ V' Ljubljani  : natisnil  Joshef Blasnik  : na prodaj per Adamu Henriku 
Hohn ..., 1839. ‐ 277, [3] str. ; 18 cm 
Boh. ‐ Podatek o letu izida na nasl. str. pred podatkom o knjigotržcu. ‐ Prvih 15 str. je ozn. z 
rim. št. 
COBISS.SI‐ID 6560515 
1838, 31 str., Slovanska K RA B 70 (davčna zakonodaja, gospodarstvo 19. st. na Slovenskem) 

 
KLANČNIK, Simon, 1810‐1844 
        Bilje in zherna masha / [S. K.]. ‐ v Ljubljani : Natisnil Joshef Blasnik, 1840. ‐ 12° (14 cm). ‐ 
91, [1] str. 
Boh. ‐ Avtor Klančnik Simon naveden z začetnicami na koncu predgovora (po Simoniču) 
COBISS.SI‐ID 81292800 
1840, 92 str., Slovanska K RA B 28 (molitve za umrle, pogrebna maša, liturgija, redka nabožna 
zvrst pisna v tedanji slovenščini) 

 
NAPELJEVANJE  k'  pobóshnimu  shivljenju  in  lepimu  sadershanju  /  is  némshkiga 
prestávljeno  in natisnjeno po povelji  ... Antona Alojsa  ljubljanskiga shkofa.  ‐ V' Ljubljani  : 
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik, 1840. ‐ 180 str. ; 8° (18 cm)  
Boh. 
COBISS.SI‐ID 85106432 
1840, 180 str., Slovanska K RA B 143 (pastoralna teologija, bonton, vzgoja)  

 
SCHMID, Christoph von 
        Evştahija, dobra hzhi : isgled vsim poboshnim deklizhem / is nemshkiga prestavil I. Sh. 
.... ‐ V Ljubljani : natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ..., 1840. ‐ 84 str. ; 18 cm 
Boh.  ‐ Avtor  Christoph  von  Schmid  po:  F.  Simonič,  Slovenska  bibliografija,  Ljubljana  1903‐
1905. ‐ Prevajalec Josh. Shubiz po katalogu NUK. ‐ Naslov kasnejših izdaj: Dobra hči Evstahija. 
‐ Na nasl. str. ob začetnicah prevajalca vpis s svinčnikom: Shubiz: NMLJ: 6974. ‐ Na nasl. str. s 
svinčnikom  dopolnjeni  začetnici  prevajalca:  Josh.  Shubiz;  spodaj  še  en  vpis,  najverjetneje 
napačen:  Prev.  Janes  Shiviz  (imena  ni  v  šematizmih  ljubljanske  škofije  v  tem  času): NUK: 
10243 
COBISS.SI‐ID 86643456 
1840, 84 str., Slovanska K RA B 186 (primerek t.i. krištofšmidovskih povesti, tudi pri nas zelo 
vplivna  –  več  ali  manj  edina  ‐  literarna  smer  mladinske  proze,  pomembno  zaradi 
razumevanja duhovnozgodovinskega trenutka, načinov vzgoje, ipd…) 

 
VRAZ, Stanko 
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        Glasi iz dubrave Žeravinske : povjestice od Stanka Vraza / Vraz Stanko. ‐ U Zagrebu : t. 
t. Ljudjevita Gaja, 1841. ‐ 152 str. ; 15 cm 
COBISS.SI‐ID 26347777 
1841, 152 str., Slovanska K M A 901, (literarnozgodovinsko eksemplaričen primer Vrazovega 
ilirizma!!!) 

 
FRANCISCUS Salesius, svetnik 
        Svetiga  Franzishka  Salesja  nekdajniga  shkofa  v'  Genevi  Filoteja  ali  prijasna  roka 
poboshno shivéti / poslovenil  ino s' molitvami sa zerkuv  in nekterimi drugimi pomnoshil 
neki dushni pastir Lavanskhe  shkofije  ; pregledal  ino priporozhil Anton Slomshek  ....  ‐ V' 
Zelovzi : natisnil ino saloshil Janes Leon, 1842. ‐ XII, 350 str. : portr. Frančiška Saleškega ; 8° 
(18 cm)  
Boh.  ‐  Prevajalec  je Mihael  Stojan;  gl.  SBL  III,  str.  491.  ‐ Manjka  nasl.  str.;  nasl.  str.  je 
lastnoročno prepisal Fran Levec na vzpor. nasl. str.: SLK: KRAB 160 
COBISS.SI‐ID 71864320 
1842, 491 str., Slovanska K RA B 160 (pomembnejši prevod  iz krščanske  literature,  iz zbirke 
Frana Levca, odobril A. M. Slomšek) 

 
KUHARSKE  bukve  /  is  némshkiga  prestavljene  od  Valentina  Vodnika  ;  popravljene, 
pomnoshene  in  tretjizh natisnjene.  ‐ V'  Ljubljani  :  J. Blasnik  :  ima na prodaj  L. Kremshar, 
1842 ([v' Ljubljani : J. Blasnik]). ‐ 148, [11] str., [1] f. pril. (frontispic s prizorom iz kuhinje) ; 8° 
(19 cm)  
Boh. 
COBISS.SI‐ID 87969024 
1842, 159 str., Slovanska K RA C 7 (slovenska meščanska kulinarika, 43 let po prvi Vodnikovi; 
ta izvod, tretja popravljena izdaja, ŠE Ni digitalizirana) 

 
KRATKA  povést  od  boshie  poti  na  Sveti  gori  nad  Solkanom  blisu  Gorize  :  od  issidanja, 
posnejshiga  podrenja  in  supet  ponovlenja  zerkve  :  iz  laskiga  prestavlena.  ‐  V'  Vidmi  : 
natisnil Dominik Biasutti, 1843. ‐ 29 str. ; 18 cm 
1843, 29 str., Slovanska K RA B 73 (prvi slovenski zapis o romarski poti in Sveti gori, nabožna 
literatura,  domoznanstvo,  najstarejše  romarske  poti,  pohodništvo  nekdaj,  zelo  redka 
publikacija, dosegljivih 5 izvodov) 

 
VODITEL  proti  obljubleni  desheli  :  nauki,  tolashleji  ino molitve  sa  bolne  ino  vmirajozhe 
kristijane  / na  svetlo dal mashnik  Lavantinske  shkofije.  ‐ V'  Zelovzi  : natisnil  Janes  Leon, 
1843. ‐ IV, 212, XXXIV str. ; 8° (18 cm) 
Boh.  ‐ Besedilo  v  slov., dodatek  v  lat.  ‐ Vsebuje  tudi: Synopsis  ritualis  romani  in  visitandis, 
providendis et adjuvandis infirmis. ‐ Lastniški vpis: "Georg Dernovšek": MKL 
COBISS.SI‐ID 87974400 
1843,  254  str.,  Slovanska  K  RA  B  191  (molitvenik,  priročnik  za  duhovnike,  pastoralna 
teologija) 

 
ROBIDA, Karel 

Veliki  teden,  kakor  ga  obhaja  mati  katoliska  zerkev  /  spisal  K.  Robida,  ménih 
benediktinarskiga réda. ‐ V Zelovzu : [s.n., 1845]. ‐ 217 str. ; 14 cm : frontispic 
Poškodovana vezava: SLK 
COBISS.SI‐ID 2321011 
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1845, 217  str.,  ilustr.,   Slovanska K RA B 256/13  (opis  liturgije velikega  tedna,  frontispic  in 
ilustracije! so prej redkost v tem času) 

 
MESINGASTI krish in popisovanje Palestine 

Méşingaşti  krish  in  popisovanje  Paleştine.  ‐  2.  natis.  ‐  V'  Gorizi  :  Na  prodaj  per 
Peternolli, 1845. ‐ 20 cm. ‐ 57 str. 2  
COBISS.SI‐ID 91680000 
1845,  57  str.,  Slovanska  K  RA  C  136  (romanja,  geografski  opisi,  izredna  rariteta,  znana  2 
izvoda) 

 
       Nebeshke  roshe  /  spisal  Friderik Baraga.  ‐ V'  Ljubljani  :  v'  salogu  in  na  prodaj  per  J. 
Klemensu, 1846 (natisnil Joshef Blasnik). ‐ [4], 462, [1] str., [1] f. pril. frontispic ; 16 cm 
Boh. ‐ Podatek o  letu  izida na nasl. str. pred podatkom o knjigotržcu. ‐  Ilustr. samo na nasl. 
str.  ‐  Izvod brez  frontispica.Ročno prepisan predgovor.: SLK.  ‐  Izvod vezan v krašeno usnje: 
SKLJ: C  1845‐4 d1.  ‐  Izvod brez  frontispica; na prelim.  str.  lastniška  žiga: Dijaška  knjižnica 
Marjanišče Ljubljana [in] Ex libris Duhovne knjižnice Marijanišče ...: SKLJ: DK K V 138. ‐ Izvod 
brez  frontispica;  iz zapuščine  Janeza Milčinskega: SAZU: TR 155548.  ‐ Na nasl. str.  lastniški 
vpis: "A.[nno] M.[undi]! G. Lavrič, Bloke": SLK 
COBISS.SI‐ID 2581805 
1846,  467  str.,  Slovanska  K  RA  B  254  (zelo  redka  in  zaradi  avtorja  pomembna  knjiga, 
meditacije, nebiblična nabožna besedila)) 

 
STATUTEN  des  slavischen  lesevereines  in  Görz  = Osnovne  pravila  slavjanskiga  bravniga 
družtva v Gorici. ‐ [V Gorici : s.n., 1848]. ‐ 14 str. ; 21 cm  
Vzporedno nemško in slovensko besedilo. 
COBISS.SI‐ID 1118835 
1848, 14 str., Slovanska K M C 2541  ( statut društva, primer  čitalništva na Goriškem,   zelo 
redka publikacija, znana le 2 izvoda, kulturnozgodovinski pomen) 

 
SLOVENSKI vertnár : z oziram na sadno razstavo v Ljubljani 1847. ‐ V Ljubljani : na svitlo dala 
c. k. kmetijska družba v Ljubljani, [1848?] ([Ljubljana] : natisnil Jožef Blaznik). ‐ 16 str. ; 8° (23 
cm) 
Ov. nasl. ‐ Na nasl. str.: Doklada Novíc 1848. lèta. ‐ Kazali 
COBISS.SI‐ID 1574003 
1848, 16 str., Slovanska K M D 2261  (med katalogom  in priročnikom za sadjarstvo, zgodnji 
primer, zelo redka publikacija, znana le 2 izvoda) 

 
KNIGE  'zoltárszke  /  szlovencsene  po  Terplán  Sándori,  püczonszkom  farari.  ‐  V  Köszegi  : 
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov, 1848. ‐ 120 str. ; 16 cm 
farar = evangeličanski duhovnik. ‐ Slov., prekmursko narečje. ‐ žoltár = psalm 
COBISS.SI‐ID 1908787 
1848, 120 str., Slovanska K RA B 111 (Knjiga psalmov, knjižna prekmurščina,  evangeličanska 
književnost,  zelo redka publikacija, znana le 2 izvoda, zlasti velik kulturno‐jezikovni pomen) 

 
KRSZTSANSZKE czerkevne peszmi : vödáne szpráviscsam evangelicsanszkim. ‐ V‐Kőszegi : vu 
násztavi Reichard Károla i szinov, 1848. ‐ X, 448 str. ; 8° (18 cm) 
Boh. ‐ Slov., prekmursko narečje. ‐ Vsebuje tudi: Pobo'zne molítvi za poszebno csészt bo'zo / 
János Kardos. ‐ Lastniški vpis: "Banfi Ilona": MKL 
COBISS.SI‐ID 2209075 
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1848,  448  str.,  Slovanska  K  RA  C  117  a  (knjižna  prekmurščina,  pesmarica  ‐  cerkvena 
evangeličanska  književnost,    zelo  redka  publikacija,  znani  le  4  izvodi,  2  v  SLK,  zlasti  velik 
kulturno‐jezikovni pomen) 

 
KRATKE povésti sa shole na desheli v zes. kral. dershavah. ‐ Na Dunaji : v' salogi zes. kralj. 
bukvarnize  sa  sholske bukve, 1848  ([s.  l.]  : natisnil  L. Grund).  ‐ 143  str.  ; 8°  (17  cm)Boh.  ‐ 
Vzpor.  nasl.  na  vzpor.  nasl.  str.:  Kleine  Erzählungen  zum Gebrauche  für  Landschulen  ....  ‐ 
Vzpor. nem. in slov. besedilo. ‐ Lastniški žig: "Gustav Golia, advokat. Krško" in ekslibris: MKL 
COBISS.SI‐ID 7946549 
1848, 143 str., Slovanska K RA B 187  (kulturno pomembna publikacija – zgodovina šolstva,  
eno najzgodnejših slovenskih beril za osnovno šolo, velika rariteta, znana le 2 izvoda) 

 
SLOMŠEK, Anton Martin, 1800‐1862 

Blaže  ino Nežica v nedelski šoli  : učitelam  ino učencam / za pokušno spisal Anton 
Slomšek. ‐ 2. natis. ‐ V Celi : [s. n.], 1848 (v Ljubljani : J. Blaznik). ‐ XVI, 270 str. ; 20 cm 
COBISS.SI‐ID 36617985 
1848,  286  str.,  Slovanska  K M  C  6669  (2.  natis  –  v  gajici,  1.  natis  je  na  dlib.si,  vendar  v 
bohoričici,  kulturno  pomembna  publikacija  –  zgodovina  šolstva  ,učbenik,  metodika  za 
učitelje, nedeljska šola, katehetika, začetni pouk, metodika, Slovenija, 19.st.) 

 
NÔVI zákon ali Testamentom Goszpodna nasega Jezusa Krisztusa / zdaj oprvics zGrcskoga 
na sztári Szlovenszki jezik obrnyeni po Küzmics Stevani..., i Knige 'zoltárszke, [szlovencsene 
po  Terplán  Sándori  ...  ].  ‐  V  Kőszegi  :  stampane  z  sztroskom  i  píszkmi  Reichard  Károla  i 
Szinov, 1848. ‐ [6], 465, [1], 120 str. ; 17 cm 
Vmesna nasl. str.: Knige  'zoltárske / szlovencsene po Terplán Sándori .... ‐ Slov., prekmursko 
narečje.  ‐ Podatek o  letu  izida na nasl. str. pred podatkom o tiskarju.  ‐ Prstni odtis  (po  fei): 
1.9. r‐o. o.se 8.go 3 1848A: NUK: 34191 
COBISS.SI‐ID 59157760 
1848, 592 str., Slovanska K RA B 124 (Nova zaveza, Kuzmičev prevod, po izvodu iz l. 1771 (ta 
je na dLib), knjižna prekmurščina,  evangeličanska književnost, kulturno‐jezikovni pomen) 

 
ŠPORER, Juraj Matija, 1795‐1884 

Kastriota Škenderbeg : tugokazie u pet  izvedah / upjesnio Juro Mate Špor. ; [prev. 
Fran Malavašič]. ‐ V Ljubljani, [1849] (natisnil Jožef Blaznik). ‐ [2] str. ; f°(37 cm)  
Vzporedni  natis  prvih  dveh  prizorov  v  ilirskem  in  slovenskem  jeziku.  ‐  Verjetno  priloga 
časopisa "Pravi Slovenec" 
COBISS.SI‐ID 6694003 
1849, 2 str., Slovanska K RA F 4 (primer ilirizma, »ilirskega« jezika, kulturno‐jezikovni pomen) 

 
SLOVENSKO društvo (Kranjska) 

Letopís  slovenskiga  družtva  na  Kranjskim.  ‐  V  Ljubljani  :  [s.  n.],  1849‐[18‐‐]  (v 
Ljubljani : natisnil Jožef Blaznik). ‐ Zv. <1> ; 8°(22 cm)  
Vsebina: Knj. 1: ‐ 1849.  ‐ XVI, 43 str. ‐ Beigebunden: Postave slovenskiga družtva v Ljubljani 
1849. (23614): n22364: NUK 
COBISS.SI‐ID 84318976 
1849, 43 str., Slovanska K M C 4087 (statut slovenskega društva, zgodovina Slovenije, pomlad 
narodov) 

 
CAMPE, Joachim Heinrich, 1746‐1818 
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        Robinson mlajši : knižica predragi slovenski mladosti Za uk ino kratek čas, jo iz češkega 
prepisal  Oroslaw  Cafov  /  [Joachim  Heinrich  Campe].  ‐  V  Gradcu  :  Zaloga  pri  Francu 
Dirnböku, 1849 (V Celi : J.K. Jeretin). ‐ X,358 str. ; 18 cm  
Zbirčica tam pa tam nabranih prav Slovenskih beséd: str. 346‐358 
COBISS.SI‐ID 101098240 
1849,  368  str.,  Slovanska  K  RA  B  253  (zgodnji  primer  prevedene  leposlovne  mladinske 
književnosti, zelo redek primer !, znani 4 izvodi, literarno‐kulturni pomen) 

 
MURŠEC, Jožef 
        [Bogočastje svete katoliške cerkve] 
        Bogočastje  sv. katolške  cěrkve.  :  sploh koristno podučenje  čez  cerkvene  čase, kraje, 
sprave, opravila ino osebe po njihovem bogoslužnem pomenu i namenu. / spisal in založil 
Jož. Muršec. ‐ V Gradcu : [založil Jož. Muršec], 1850 (v Gradcu : papir  i natis od Lajkamovih 
naslednikov). ‐ 196 str. ; 8° (19 cm) 
Živkov je avtorjev psevdonim. ‐ Kazalo 
COBISS.SI‐ID 6560771 
1850, 196 str., Slovanska K M B 285 (liturgija, učbeniki, zgodovinski pomen: pogled v razvoj 
liturgije) 

 
KOS, Franjo 
        Dve igri za slovensko glediše / [Kos Franjo] ; prestavil iz ilirskiga slovensk rodoljub. ‐ V 
Ljubljani : J. Gointini, 1850 ([v Ljubljani] : R. Eger). ‐ 108 str. ; 21 cm  
Vsebina  na  nasl.  str.:  Juran  in  Sofija,  ali  Turki  pri  Sisku  ;  Štepan  Šubic,  ali  Bela  IV.  na 
Horvaškim. ‐ Lastniški žigi: "Last Jos. Počivalni[ka]"; "Telovadno društvo 'Sokol I.' V Ljubljani": 
MKL 
COBISS.SI‐ID 7522866 
1850,  108  str.,  Slovanska  K  RA  C  88  (zgodnja  slovenska  dramatika,  literarno  zgodovinsko 
pomembno!, redko gradivo!) 
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Projekt  digitalizacije:  nemške  domoznanske  monografije  (1851  –  1900)  in 
tematski izbor – domoznanske monografije – gospodarstvo, tovarne, verstvo, 
šolstvo 

NEMŠKE DOMOZNANSKE MONOGRAFIJE (1851 – 1900) 
 
KRANJSKA. Zakoni itd. 
    Handausgabe  der  Gesetze  und  Verordnungen  für  Krain.  ‐  Laibach  :  Eger'sche 
Buchdruckerei = v Ljubljani : Egerjeva tiskarnica, 1866‐<1898>. ‐ Zv. <1‐9> ; 18 cm 
Nasl. na vzpor. nasl. str.: O malej obliki na svitlo dani zakoni (postave) in ukazi za Kranjsko. ‐ 
Vzpor. nem. (got.) in slov. (lat.) besedilo. ‐ Samo zv. 1 in 2: MKL: 6KZB 495. ‐ Samo zv. 2; na 
nasl. str. lastniški žig: Socijalni klub ljubljanskih bogoslovcev: SKLJ: CK B 428/2 
Dosedanja vsebina: 
Bd. 1: Gemeinde‐Gesetz vom 17. Februar 1866. ‐ 1866. ‐ 63, 63 str. 
Bd. 2: Strassen‐Concurrenz‐Gesetz, Strassen‐Kategorisirungs‐Gesetz, Nachhang zum Straßen‐
Concurrenz‐Gesetz,  Dienstboten‐Ordnung,  Feldschutzgesetz,  Heimatgesetz, 
Feuerlöschordnung,  Kirchenbaugesetz,  Gewerbe‐Ordnung,  Landes‐Ordnung,  Landtags‐
Wahlordnung, Forstgesetz, Viehbeschau‐Ordnung, Vereinsrecht. ‐ 1868. ‐ 318 str. 
1866, 1868, (63, 63 ; 318 str.), KZB 495/1‐2 (zakonodaja) 

 
KRANJSKA. Zakoni itd. 
    Handausgabe  der  Gesetze  und  Verordnungen  für  Krain.  Strassenangelegenheiten  / 
herausgegeben  vom  krainischen  Landesausschusse.  ‐  Laibach  :  [s.  n.],  1873  (Laibach  : 
Eger'schen Buchdruckerei). ‐ 88, 88 str. ; 17 cm 
Vzpor.  nasl.  na  vzpor.  nasl.  str.: V malej  obliki  na  svitlo  dani  zakoni  (postave)  in  ukazi  za 
Kranjsko . O cestnih zadevah. ‐ Besed. v nem. in vzpor. prevod v slov. ‐ Nem besed. v got. 
1873, (88, 88 str.), KMB 2257 (Zakoni, ceste, gradnja, promet, Kranjska) 

 
GESCHÄFTSORDNUNG für den Gemeinderath der Landeshauptstadt laibach ; Opravilni red 
za občinsko svetovalstvo glavnega mesta Ljubljanskega. ‐ V Ljubljani : [s.n.], 1876. ‐ 19 cm, 
12, 12 str. 
Besedilo v slov. in nem. jeziku.  
1876, 12 str., KMB 3106 (opravilni red, občinski sveti, mesta, Ljubljana) 

 
DIMNIKARSKI red za deželno stolno mesto Ljubljano  : sprejet v seji občinskega sveta dné 
10.  junija  1898  =  Rauchfangkehrer‐  Ordnung  für  die  Landeshauptstadt  Laibach  : 
angenommen vom Gemeinderathe  in der Sitzung vom 10. Juni 1898.  ‐ [V Ljubljani : Mestni 
magistrat, 1898 (Ljubljana : A. Klein & comp.]). ‐ 20 str. : obrazci ; 21 cm 
Vzporedno slov. in nem. besedilo 
1898, 20 str., KMC 8392 (Ljubljana, dimnikarstvo, pravilniki) 

 
WEGWEISER durch die deutsche Geschäftswelt von Laibach. ‐ [s. l. : s. n.], [1900?]. ‐ 16 str. ; 
23 cm 
Stvarni čelni naslov. ‐ Lastniški vpis: "Stanko Dimnik" [pravnik, gradbenik in plan. pisec]: MKL 
1900, 16 str., SMD 601 (Ljubljana, kazala, nemško gospodarstvo, imeniki, poklici) 
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TEMATSKI IZBOR – DOMOZNANSKE MONOGRAFIJE – GOSPODARSTVO, TOVARNE PO 1900 
 
TOBAČNA tovarna v Ljubljani 
    Štatut delavskega bolniškega zavoda c. kr. tobačne tovarne v Ljubljani. ; Statuten für das 
Arbeiter‐kranken‐Institut der k. k. Tabak‐Fabrik in Laibach. ‐ [Ljubljana : s.n., 1906]. ‐ 19 cm, 
14, 15 str. 
Besedila v slovenskem in nemškem jeziku tiskana v obratni smeri 
1906,  14,  15  str.,  KMC  8354  (tovarne,  Tobačna  tovarna,  Ljubljana,  delavstvo,  zdravstvo, 
statuti) 

 
ELEKTRIČNA cestna železnica (Ljubljana) 
    Službena  določila  za  pri  železničnem  obratu  zaposleno  osebje  /  Električna  cestna 
železnica v Ljubljani. ‐ Ljubljana : Obratno vodstvo, 1909 (Ljubljana : Narodna tiskarna). ‐ 39 
str. ; 17 cm 
Ov. nasl. ‐ Nasl. na čelu: Službeni in delavski red za obratovanje električne cestne železnice v 
Ljubljani 
1909, 39 str., KMB 6318 (promet, Ljubljana, cestna železnica, javna podjetja, tramvaji, redi) 

 
FIAKER‐Ordnung, mit welcher  der  Betrieb  des  Fiakergewerbes  in  der  Landeshauptstadt 
Laibach geregelt wird : vom 20. Juli 1909 ... ‐ [Ljubljana : s. n., 1909?] ([s. l. : s. n.]). ‐ 16, 16 
str. ; 23 cm 
Čelni nasl. ‐ Vzpored. nasl. na vzpored. nasl. str.: Prevozniški red, s katerim se uravnava obrt 
prevoznikom ljudi v deželnem stolnem mestu ljubljanskem : z dne 20. julija 1909 ... ‐ Vzpored. 
besed. v nem. (got.) in slov. 
1909,  16,  16  str.,  KMD  3104  (prevozništvo,  fijakerji,  mestni  prevozi,  cestni  promet, 
transportne usluge, obrti, Ljubljana) 

 
SPOMINSKA Knjižica Podpornega društva delavcev in delavk v ljubljanski tobačni tvornici. ‐ 
V  Ljubljani  :  Podporno  društvo  delavcev  in  delavk  v  ljubljanski  tobačni  tvornici,  1912  (v 
Ljubljani : Katoliška tiskarna). ‐ 28 str. ; 17 cm 
1912, 28 str., KMB 6113 (Tobačna tovarna, Podporno društvo delavcev in delavk v ljubljanski 
tobačni tvornici (Ljubljana), spominski zborniki, delavska društva, Ljubljana) 

 
LAPAJNE, Štefan, 1855‐1912 
    Naslovna knjiga  in zaznamek  trgovin  in obrtov za deželno stolno mesto Ljubljano / po 
uradnih virih sestavil c. kr. okrajni glavar v p. Štefan Lapajne = Wohnungs‐ und Geschäfts‐ 
Anzeiger für die Landeshauptstadt Laibach / nach amtl. Quellen zusammengestellt vom k. 
k. Bezirkshauptmann i. R. Stefan Lapajne. ‐ Ljubljana = Laibach : I. Kleinmayr & F. Bamberg, 
1912 (Ljubljana = Laibach : I. Kleinmayr & F. Bamberg). ‐ 184 str. ; 26 cm 
Slov. besedilo in prevod v nem. 
1912, 184 str., KME 244 (Adresarji – Ljubljana –1912, trgovine, obrti, podjetja, naslovi, ulice, 
imeniki) 

 
SEZNAM  industrijskih  in večjih obrtnih podjetij v okraju  trgovske  in obrtniške zbornice v 
Ljubljani. ‐ V Ljubljani : Trgovska in obrtniška zbornica, [1922]. ‐ B. ; 79 str.; 21 cm. 
1922, 79 str., KZC 275/1922 (industrija, obrt, seznami, Ljubljana) 
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DOPOLNILA  k  seznamu  industrijskih  in  večjih  obrtnih  podjetij  v  okraju  trgovske  in 
obrtniške zbornice v Ljubljani. ‐ V Ljubljani : Trgovska in obrtniška zbornica, 1923 (V Ljubljani 
: Narodna tiskarna). ‐ 44, [3] str. ; 21 cm 
Ov. naslov. ‐ Lastniški žig: "Knjižnica kralj. ban. upr. dravske banov. v Ljubljani": MKL 
1923, 44 [3] str., KZC 275/1923 (industrija, obrt, seznami, Ljubljana) 

 
ZBORNICA za trgovino, obrt in industrijo (Ljubljana) 
    Seznam  industrijskih  in  večjih  obrtnih  podjetij  v  okraju  zbornice  za  trgovino,  obrt  in 
industrijo v Ljubljani. ‐ V Ljubljani : Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, 1925 (v Ljubljani : 
Narodna tiskarna). ‐ 78 str. ; 21 cm. 
1925,  78  str.,  KZC  275/1925  (Zbornica  za  trgovino,  obrt  in  industrijo  (Ljubljana),  Seznam 
podjetij, industrija, obrt, trgovina, seznami, podjetja, zbornice) 

 
LJUBLJANSKI velesejem ([1] ; 1921 ; Ljubljana) 
    Ljubljanski veliki semenj, 3.  ‐ 12.  IX. 1921  : oficijelni katalog = Ljubljanski veliki sajam  : 
oficijalni katalog = Foire d'échantillons à Lioubliana : catalogue officiel. ‐ [V Ljubljani : Urad 
Ljubljanskega velikega semnja, 1921?] (v Ljubljani : Delniška tiskarna). ‐ 91 str., 1 zganj. zvd. : 
zvd. ; 17 cm 
Kazala 
1921,  91  str.,  KMF  187/1921  (Ljubljana,  mestni  sejmi,  trgovina,  obrt,  industrija,  javno 
življenje, razstavni katalogi) 

 
LJUBLJANSKI velesejem (2 ; 1922 ; Ljubljana) 
    II. ljubljanski veliki sejem, 2. ‐ 11. IX. 1922 : oficijelni katalog = II. ljubljanski veliki sajam : 
oficialni katalog : oficijalni katalog = II. foire d'échantillons a Ljubljana : catalogue officiel. ‐ 
[V Ljubljani : Urad Ljubljanskega velikega sejma, 1922?] (Ljubljana : Delniška tiskarna). ‐ 128 
str., 1 zganj. zvd. : zvd. ; 25 cm 
1922,  128  str.,  KMF  187/1922  (Ljubljana,  mestni  sejmi,  trgovina,  obrt,  industrija,  javno 
življenje, razstavni katalogi) 

 
LJUBLJANSKI  velesejem (5 ; 1925 ; Ljubljana) 
    V. ljubljanski vzorčni velesejem, od 29. avgusta do 8. septembra 1925 : oficijelni katalog 
= V.  ljubljanski velevašar uzorak  :  službeni katalog = V.  ljubljanski veliki  sajam uzoraka  : 
službeni katalog = V. lublaňský vzorkový veletrh : uřední katalog = V. foire d'échantillons à 
Ljubljana : katalogue officiel = V. Mustermesse in Ljubljana : offizieller Katalog. ‐ [Ljubljana 
: Uprava Ljubljanskih velesejmov, 1925?] (v Ljubljani : Jugoslovanska tiskarna). ‐ 168, XLII str. 
; 20 cm 
Nasl. na ov.: V. mednarodni vzorčni velesejem v Ljubljani. – Kazali 
1925, 168, XLII str., KMF 187/1925. (Ljubljana, mestni sejmi, trgovina, obrt, industrija, javno 
življenje, razstavni katalogi) 

 
LJUBLJANSKI velesejem (1927 ; Ljubljana) 
    II. pokrajinska razstava Ljubljana v  jeseni  : oficijelni katalog / Ljubljanski velesejem, od 
17. do 26. septembra 1927. ‐ Ljubljana : Saturn, [1927?] (v Ljubljani : M. Hrovatin). ‐ 80 str. : 
ilustr. ; 23 cm 
1. Pokrajinska razstava Ljubljana v jeseni (2 ; 1927 ; Ljubljana) 
1927,  80  str.,  KMF  187/1927  (Ljubljana,  mestni  sejmi,  trgovina,  obrt,  industrija,  javno 
življenje, razstavni katalogi) 
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SLOVENSKA moderna umetnost : 1918‐1928 : VIII. Ljubljanski velesejem, 2.‐11. junija 1928 
/  [razstavo  je  priredila] Umetniška matica  ;  [katalog  je  uredil  Karl Dobida].  ‐  [Ljubljana]  : 
Umetniška matica, 1928 (v Ljubljani : J. Blasnika nasl.). ‐ 24 str. ; 21 cm 
1928,  24  str.,  KMC  12678  (Slovenska  umetnost  1918‐1928,  Razstavni  katalogi,  slovensko 
slikarstvo,  slovensko  kiparstvo,  slovenska  grafika,  dekorativna  umetnost,  uporabna 
umetnost, skupinske razstave) 

 
LJUBLJANSKI velesejem (1930 ; Ljubljana) 
    Gozdarstvo,  lovstvo,  lesna  industrija  in obrt, misijonarstvo, higijena, kinologija  :  [jesen 
1930] / [Ljubljanski velesejem], 31. VIII. ‐ 15. IX. 1930 ; uredil Milan Dular. ‐ Ljubljana : Aloma, 
1930 (v Ljubljani : Jugoslovanska tiskarna). ‐ 124 str. : ilustr. ; 31 cm.  
1930, 124 str., KMF 187/1930  (Ljubljana, mestni sejmi, gozdarstvo,  lovstvo,  javno življenje, 
razstavni katalogi) 

 
LJUBLJANSKI velesejem (Ljubljana) 
    Ljubljanski velesejem : ob desetletnici 1921‐1930 / uredil Milan Dular. ‐ Ljubljana : Uprava 
Ljubljanskega velesejma, 1930 (v Ljubljani : Jugoslovanska tiskarna). ‐ 88 str. : ilustr. ; 31 cm 
1930, 88 str., KME 188 (Ljubljanski velesejem, (Ljubljana),  sejmišča) 

 
LJUBLJANSKI velesejem (1931 ; Ljubljana) 
    Ljubljana v  jeseni  : oficijelni katalog / Ljubljanski velesejem, 29. VIII. [‐] 9.  IX. 1931.  ‐ V 
Ljubljani : Aloma, [1931?] (v Ljubljani : Narodna tiskarna). ‐ 36 str. : ilustr. ; 31 cm 
Ov. nasl. 
1931,  36  str.,  KMF  187/1931  (Ljubljana,  mestni  sejmi,  trgovina,  obrt,  industrija,  javno 
življenje, razstavni katalogi) 

 
LJUBLJANA  v  jeseni  :  razstava  likovne  umetnosti  :  katalog  razstavljenih  slik  in  kipov  : 
Ljubljanski velesejem : paviljon F : od 31. VIII. do 9. IX. 1940 / organizacija A. Kos. ‐ [S. l. : s. 
n., 1940?]. ‐ [16] str. : ilustr. ; 20 cm 
1940, 16 str., KMC 3040 (slikarstvo, kiparstvo, slovenska likovna umetnost, razstavni katalogi,  
skupinske razstave, 20.st.)  .  

 
LJUBLJANSKI velesejem (20 ; 1941 ; Ljubljana) 
    La  XX.  fiera  di  Lubiana  è  stata  la  Ia  fiera  italiana,  prima  relazzazione  del  regimenella 
nuova provincia = XX.  ljubljanski velesejem  je bil  I.  italijanski velesejem, prvo večje delo 
režima v novi pokrajini : [4 ‐ 13 ottobre 1941]. ‐ Ljubljana : [s. n., 1941?] (Ljubljana : Ljudska 
tiskarna). ‐ 142 str. : ilustr. ; 33 cm 
Nasl. na ov.: Fiera di Lubiana = Ljubljanski velesejem : 4 ‐ 13 ottobre 1941. ‐ Vzpor. besed. v 
slov. in ital. 
1941, 142 str., KMF 187/1941 (Ljubljanski velesejem, Razstavni katalogi, javno življenje) 

 
TRGOVSKO‐obrtno‐industrijski  letnik  :  register  trgovine,  obrti  in  industrije 
(brancenhregister)  Ljubljana,  Maribor,  Celje,  Kranj,  Novo  mesto.  Industrija  Dravske 
banovine. ‐ Ljubljana : Uprava "Letnika", 19??‐19?? (Učiteljska tiskarna). – 336 str. ; 24 cm  
Občasno 
1931, 336 str., KZD 228 (obrt, trgovina, industrija) 
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SLOVENSKI IN NEMŠKI ČASOPISI 1800 ‐ 1870 
 
KAISERLICH königliche Obergymnasiums zu Laibach 
    Programm  und  Jahresbericht  des  kaiserl.  königl.  Oberymnasiums  zu  Laibach  für  das 
Schuljahr...  ‐ 185?‐1891.  ‐  Laibach =  Ljubljana  : Kaiser.  königl. Oberymnasiums, 185?‐1891 
(Druck von Ign.v. Kleinmayr&Fedor Bamberg). ‐ 28,22 cm 
Letnik.  ‐  "Je  nadaljevanje:  "Jahresbericht  und  Program  des  kaiserl.  königl.  academischen 
Gymnasiums zu laibach für das Schuljahr... ‐ "Nadaljuje se kot: "Jahresbericht des k.k. Staats‐
Obergymnasiums zu Laibach veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres... 
COBISS.SI‐ID: 1856115 
COBISS.SI‐ID: 1856371 
K ČS D 424, 6 map  in 1 knjiga, vse skupaj okrog 1800 strani, brez 2 map za 20. stoletje  je 
1200 str. (ocena)  
(Kaiserlich königliche Obergymnasium (Laibach),  letna poročila,  izvestje, šolstvo, zgodovina, 
zgodovina gimnazije, Grün, Anastasius, ljubljansko barje 

 
ODLOMKI iz deržavnega zakonika za avstrijansko‐ilirsko Primorje in Vojvodstvo Kranjsko. ‐ 
V Terstu : Tiskarnica avstrijanskega Lloyda, [1851‐1915]. ‐ 28 cm  
Občasno.  ‐ Ov. nasl.  ‐ Popis po  l. 1860; Podatki o  letih  izida  iz ONB.  ‐ "Ima  izdajo v drugem 
jeziku:  "Landesgesetz und Regierungsblatt  für  die  reichsunmittelbare  Stadt  Triest und das 
Küstenland 
Op.:  1 mapica,  poškodovano,  natrgano.  Skupaj  v mapi  z  RA  G  36  (Zakonik  in  ukaznik  za 
Avstrijansko‐ilirsko primorje) 
COBISS.SI‐ID: 6702195 
K RA G 37, 14 str. (Primorje, Avstrijsko cesarstvo, Avstro‐Ogrska, uradni listi, Trst) 

 
   KOLEDARČIK  slovenski  :  za  leto...  /  na  svitlo  dal  Dr.  Janez  Bleiweis.  ‐  1853‐1856.  ‐  V 
Ljubljani : Janez Bleiweis, 1852‐1855 (Natisnil Jožef Blaznik). ‐ 14 cm   
Letno. ‐ Od l. 1855 naslov "koledarček slovenski za...". ‐ K l. 1853 privezana še koledarčka za l. 
1855 (str. 19‐64) in 1856 in delo Radoslava Razlaga "Zvézdice".  
‐ V  l. 1853: Rodoslovje  vladajoče  avstrijske hiše; Valvasor;  Zgodovina papirja  in  zgodovina 
omíke človeške; Stari Slavjani (Matija Vertovec). –  
V  l.  1854:  Dragotin  Dežman  "  Valentin  Vodnik"  (življenjepis);  J.  Navratil  "Dr.Frančišek 
Miklošič" (življenjepis); Davorin Trstenjak "Slikar" (novela); "poslednje pismo rajnega vladika 
Černogorskega  Petra  Petroviča Njegoša  I.";  Podgorski  "Metod,  slavenski  apostelj";  Levstik 
"Božična",  "Dekle  in  tica",  Prešeren  "Licova  strelci", Dežman  "Blesko  jezero",  Cegnar  "Naj 
lepša dota". –  
V  l.  1855:  B[leiweis]  "Baron  Žiga  Zois"; Davorin  Trstenjak  "Stanko  Vraz"; M.D.P.  "Dorota. 
Narodna igra iz Hane na Marskem" (igra); Ivan Kuk "Trikratno srečanje" (povedka); P. Kozler 
"Potovanje  po  ojrajnah  slovenskega  naroda";  Istinič  "Kočevari"  (narodopisje);  Dežman 
"Proklete  grablje",  Znojemski  "Vožnja  slovenščine",  J.  Stefan  "Prizanesi  mila!";  Cegnar 
"Kukavica"  ,  "Cena  starosti",  "Mraz  v  sercu",  "Pred Bogom bomo  vsi  enaki",  Svetec  "Pasji 
Turci lulu nabašite!" "Vilenska pesem". –  
V l. 1856: "Valentin Stanig" (življenjepis); "Jurij Japel" (življenjepis); Andrej Likar "Sorica in pa 
Soričanje"  (narodopisje);  J.  Levičnik  "Kerst  ob  smerti";  "Pravljice  iz  življenja  smešnega 
kraljevega  svetovavca  Jana  Klenovskega  navadno  'Palček'  imenovanega";  "Mlada  Breda" 
(narodna);  "Nuna  Uršica"(narodna);  M.  Valjavec  "Katrinčica",  Dragotin  Dežman  "Janko 
cigan",  Rodoljub  Ledinski  "Človečji  sléd" Ovidij  "Čveteri  véki  ali  dobe  sveta",  "Komu?", A. 
Praprotnik "Primula veris", "Nova cvetlica",Jankomir "V spomin Prešernu" , Znojemski "Med 
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in  pelin",  J.  Jenko  "Summo  Jovi"  (pesmi);  Jakob  Volčič  "Torbica  národnih  prislovic" 
(pregovori) 
COBISS.SI‐ID: 91532800 
K  RA  B  86  (1853‐1856),  skupaj  370  str.  (koledarji,  slovenski  književniki,  leposlovje,  Janez 
Bleiweis) 

 
MESTNA poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani 
    Napredek učencov v mestni poglavitni deški šoli pri sv. Jakobu v Ljubljani v drugi polovici 
šolskega leta... = Fortgang der Schüler an der städtischen Knabenhauptschule zu St. Jakob 
in Laibach im zweiten Semester... ‐ 185?‐19??. ‐ V Ljubljani : Mestna glavna šola, 1863‐19?? 
(Natisnil J.R. Milic). ‐ 25 cm 
Letnik.  ‐ Ustanovljena  l.  1855. Več  o  zgodovini  šole  v  Poročilu  o mestnih  ljudskih  šolah  v 
Ljubljani koncem leta 1905‐6. 
COBISS.SI‐ID: 2942835 
K ČS D 467, 4 mape, 1114 str. (171;146; 329; 468 str.) (Mestna poglavitna deška šola pri sv. 
Jakobu v Ljubljani  (Ljubljana),  letna poročila –  izvestje, šolstvo, Habsburg, Oto von, Žumer, 
Andrej, Wider, Karel, Praprotnik, Andrej,  Svete,  Fran,  sv.  Jakob,  Levec,  Fran, Hubad,  Fran, 
obrtne šole, Haus, Anton,, Šentjakob, cesarica Zita, tehniške šole, trgovske šole, meščanske 
šole, greminalne šole, mestne šole, Ljubljana 

 
LJUBLJANSKI Sokol 
    Letno poročilo "Ljubljanskega Sokola". ‐ 1865‐194?. ‐ Ljubljana : [s.n.], 1865‐194? (Tiskala 
Učiteljska tiskarna). ‐ 25 cm 
Letnik. ‐ Popis po l. 1932 
COBISS.SI‐ID: 3356019 
K ČS D 530, 246 str., 4 zvezki v mapi (Ljubljana, sokolstvo, sokoli, telovadna društva) 

 
VILHAR, Miroslav, 1818‐1871 
    Slovenski koledar  : za  leto  ... / na svitlo dan od Miroslava Vilharja.  ‐ 1851.  ‐ V Ljubljani  : 
Kleinmajer, 1851. ‐ 16 cm 
Letnik. ‐ Po koledarskem delu so objavljene še Vilharjeve pesmi. 
COBISS.SI‐ID: 7667296 
K RA A 9, 1851, 71 str. (koledarji, 1851, slovenska književnost) 
 
 
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. 16.390 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) 

 
  8.529,00 EUR 
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PRILOGA 5: PROGRAM TRUBARJEVE HIŠE LITERATURE ZA LETO 2019 

 

Programski načrt za leto 2019 
 

Trubarjeva hiša literature (THL) je usmerjena v ustvarjanje odprtega, pluralnega in dinamičnega 

prostora, ki pripadnikom različnih literarnih, intelektualnih in nazorskih skupin omogoča izmenjavo 

mnenj o vseh kulturnih in družbenih vprašanjih, ki zaznamujejo današnji čas. Tudi v letu 2019 

bomo sledili novim tokovom in spodbujali pristope, ki povezujejo literaturo z glasbenimi, likovnimi 

in drugimi umetniškimi izrazi, ter s tem aktivno udejanjali trajnostni razvoj mesta Ljubljana kot 

Unescovega mesta literature. Lastno produkcijo literarnih oziroma z literaturo povezanih dogodkov 

bo THL dopolnjevala s programi partnerskih organizacij in posameznikov. Pri selekciji programskih 

vsebin bo še naprej gojila tesne stike s številnimi ustanovami, organizacijami in posamezniki, ki 

delujejo na področjih knjige, bralne kulture in literarnega ustvarjanja: založbami, festivali, časopisi, 

revijami, sejmi in stanovskimi društvi. Izbor programskih vsebin bo v prvi vrsti namenjen pisani 

besedi v najširšem pomenu, kar pomeni, da bodo k nastajanju programa vabljeni vsi udeleženci 

knjižne produkcijske verige – avtorji, prevajalci, uredniki, založniki, kritiki, lektorji in vsi akterji, ki na 

širši ravni sprejemajo odločitve, ki imajo vpliv na domačo literarno ponudbo in splošno kulturno 

blaginjo. Posebno pozornost bomo namenili mednarodnemu povezovanju in izgradnji partnerskih 

stikov s tujimi hišami literature/literarnimi inštituti (na primer: Literaturhaus Graz, Franz-Nabl-

Institut für Literaturforschung, Instytut Książki), s čemer si bomo zagotovili širše gledišče za 

ustvarjanje programskih ciljev THL ter lažje sooblikovanje programa, vezanega na sklep o 

kandidaturi MOL za naslov EPK 2025. Aktivno sodelovanje z višjim svetovalcem Davorjem Buinjcem 

se je pričelo že v letu 2018.   

 

Programsko ponudbo THL bodo v letu 2019 sestavljali uveljavljeni družbeni in problemski večeri, ko 

bodo v ospredje stopile okrogle mize, strokovna predavanja in javne razprave. Del programa bo 

namenjen literarnim dogodkom, ki se vežejo na literarna branja in pogovore z avtorji/avtoricami. 

Priložnostno in ob koncu tedna pa bo THL ponudila sproščen program, ki bo vezan na serije filmskih, 

gledaliških in glasbenih dogodkov. Ob ponedeljkih, ko je hiša za naključne obiskovalce zaprta, bomo 

prostor namenili zaključenim pogovornim skupinam, izobraževalnim delavnicam in ustvarjalcem, ki 

jim zaradi dolgoročnejšega programskega načrtovanja ne moremo zagotoviti drugih terminov. 

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

porajajo in prihajajo v odvisnosti od trenutnega dogajanja na kulturni sceni in v družbenem 

življenju. 

 

Eden od osnovnih namenov ustvarjanja prireditvenih vsebin v THL je tudi nagovarjanje in 
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vključevanje dijaške in študentske generacije (mladih), ki ima veliko energije, ne pa vedno pravih 

priložnosti za dokazovanje, zato bomo krepili stike z Univerzo v Ljubljani in študentskimi 

publikacijami. V sodelovanju s študentskimi skupinami, ki se oblikujejo predvsem na Oddelku za 

slovenistiko in Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, pa bomo organizirali 

popoldanske bralne krožke, večerna predavanja in razprave ter študentske literarne večere. S tem 

bomo omogočili (so)ustvarjanje vsebin, za katere v okviru univerzitetnih programov študenti 

nimajo pravih možnosti. Poleg mlajše generacije bomo vključevali tudi starejšo populacijo, društva 

in organizacije starejših občanov. Pri tem THL že uspešno sodeluje zlasti z ljubljansko območno 

enoto JSKD. 

 

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 tesno povezovali s tvorci ustvarjalne 

kulture in kritične misli, kakršne so Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Pedagoška 

fakulteta; obema najpomembnejšima slovenskima knjižnima sejmoma na Kongresnem trgu in v 

Cankarjevem domu; kulturnimi javnimi zavodi iz MOL. Aktivno bomo sodelovali v programu 

Ljubljana: mesto literature s pisarno Unescovega mesta literature ter z javnimi zavodi in nevladnimi 

organizacijami v Ljubljani.  

 

V letu 2019 bomo izvajanje programa zagotovili s pomočjo ene redno zaposlene osebe in občasne 

pomoči v obliki študentskega dela. V sodelovanju z ustanoviteljem v letu 2019 načrtujemo 

spremenjen čas odprtosti THL. Prostor THL bomo v dopoldanskem času ponudili drugim 

uporabnikom (ustanovam na področju kulture in šolstva, nevladnim organizacijam) za izvajanje 

njihovega programa, v popoldanskem in večernem času bomo izvajali redni program THL za leto 

2019. 

 

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.  
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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 ter 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 2019 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, 

 Ad hoc – Literatura v živo (multimedijski literarni večer vodi Petra Koršič) – SP2, cilj 2: 

Branje vedno in povsod, 

 Prevod na oknu (literarni večer vodi Petra Koršič) – SP2, cilj 2: Branje vedno in povsod, 

 Jet pack (razpravo o znanstvenofantastični literaturi vodi Muanis Sinanović) – SP2, cilj 2: 

Branje vedno in povsod, 

 Med platnicami z Leonoro Flis (pogovorni večer o literaturi in knjižnih novostih) – 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. 

 

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 2019 bodo: 

 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, 

 Feminizem danes (Založba Aristej) – 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.  
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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 2019 bodo: 

 Instant drama (eksperimentalno delavnico dramskega pisanja vodita Brina Klampfer in 

Simona Semenič) – SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja, 

 Delavnice kreativnega pisanja s Suzano Tratnik – SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega 

učenja, 

 Literarne delavnice za starejše (tedenski tečaj kreativnega pisanja z Matejo Mahnič) – 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 2019 bodo: 

 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, 

 Impro-atelje (delavnico improvizacijskega gledališča vodi Sara Šoukal) – SP2, cilj 3: Povsod v 

mestu,  

 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. Tudi v letu 2019 bomo gostovali razstave 

stripov (Strip in animacija 2019 – Stripburger in Festival stripa Tinta) in s tem nadaljevali 

spodbujanje razvoja tovrstne likovne kulture. V sodelovanju z Oddelkom za kulturo pri MOL in v 

produkciji s partnerji bomo 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) in Univerzo 

za tretje življenjsko obdobje Ljubljana. – SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja. 
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Programi za mlade so namenjeni publiki v starostni skupini med 15 in 25 let. Predstavljajo 

organizirana srečanja dijaških in študentskih društev. Nadaljevali bomo s spodbujanjem tega, da se 

Trubarjevo hišo literature prepozna tudi kot prostor, ki je namenjen druženju in ustvarjanju mladih. 

Tudi v prihodnje bomo sodelovali z Društvom ljubljanskih gimnazijcev, študentskim društvom Iskra, 

Društvom študentov primerjalne književnosti, Društvom študentov psihologije in sociologije ter 

drugimi, ki v Trubarjevi hiši literature načrtujejo tako formalna kot neformalna srečanja dijakov in 

študentov. – SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja. 

 

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 hiša 

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 potekajo v mesecu januarju in februarju 2019. 

 

»Oddaj na natečaj v MKL«: Namen sklopa natečajev je spodbuditi mladostnike k branju literature 

in kreativnemu pisanju. Izvajalec natečajev bo Trubarjeva hiša literature; cilj natečaja je 

spodbujanje mladih k branju, kreativnosti in ustvarjanju; ciljna skupina so mladostniki od 15 do 25 

let starosti. Projekt združuje tri samostojne literarne natečaje za mlade v MKL: metaFORA – 

literarni natečaj kratke zgodbe, poHAIKUj – literarni natečaj haiku poezije in preDRAMI se – 

literarni natečaj dramskega pisanja. – 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 2019 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. Göethe inštitut in Avstrijski kulturni forum 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 petič 

organiziralo Društvo ljubljanskih gimnazijcev Novi dijak. – SP2, cilj 2: Branje vedno in povsod; cilj 3: 

Povsod v mestu. 

 

V letu 2019 načrtujemo programsko posodobitev in prenovo spletne strani Trubarjeve hiše 

literature. 

 

 

Rok Dežman                                                                                                                              mag. Teja Zorko 

programski vodja THL                                                                                                              direktorica MKL 

 

Ljubljana, 18. 9. 2018 
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