
Program dela za leto 2020 r 2
0

mestna knjižnica ljubljana



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESTNA KNJIĢNICA LJUBLJANA 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM DELA ZA LETO 2020 
 
 
 

PODROBNI VSEBINSKI PREGLED 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, januar 2020 
  



3 
 

KAZALO 
UVOD  ................................................................................................................................ 4 
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ......................................................... 6 
1.1 Pravne podlage ....................................................................................................... 6 
1.2 Funkcija knjiģnice ..................................................................................................... 7 
1.3 Dolgoroļni cilji knjiģnice ........................................................................................... 8 
1.4 Letni cilji knjiģnice ...................................................................................................10 
2 KNJIĢNIĻNA MREĢA IN PROSTOR ......................................................................12 
2.1 Knjiģniļna mreģa ....................................................................................................14 
2.2 Knjiģniļni prostor ....................................................................................................15 
2.3 Odprtost knjiģnice ...................................................................................................16 
3 RAZVOJ IN OBMOĻNOST .....................................................................................17 
4 DEJAVNOSTI KNJIĢNICE ......................................................................................22 
4.1 Pridobivanje, bibliografska obdelava in zaġļita knjiģniļnega gradiva ......................22 
4.1.1 Predviden nakup novih enot knjiģniļnega gradiva (po zvrsteh) / Miro Trģan ...........26 
4.1.2 Sredstva za nakup knjiģniļnega gradiva .................................................................27 
4.2 Delo z uporabniki in dostopnost knjiģniļnih storitev ................................................28 
4.2.1 Ļlanstvo .................................................................................................................30 
4.2.2 Obisk ......................................................................................................................30 
4.2.3 Izposoja gradiva .....................................................................................................31 
4.2.4 Posredovanje informacij ..........................................................................................31 
4.2.5 Prireditve ................................................................................................................32 
Prireditve za odrasle .............................................................................................................32 
Prireditve za otroke ..............................................................................................................37 
4.3 Dejavnosti Mestne knjiģnice Ljubljana .....................................................................40 
4.3.1 Dejavnosti posameznih obmoļnih enot, oddelkov in centrov ..................................44 
5 IZOBRAĢEVANJE ..................................................................................................55 
5.1 Izobraģevanje uporabnikov .....................................................................................56 
Izobraģevanja za odrasle ......................................................................................................56 
Izobraģevanja za otroke .......................................................................................................58 
5.2 Uļni center MKL .....................................................................................................59 
5.2.1 Izobraģevanje zaposlenih v MKL ............................................................................60 
5.2.2 Izobraģevanje knjiģniļarjev slovenskih knjiģnic in druge strokovne javnosti ............61 
5.3 Mentorstvo ..............................................................................................................62 
6 DOMOZNANSKA DEJAVNOST .............................................................................62 
7 PROJEKTI ..............................................................................................................64 
8 SODELOVANJE IN PROMOCIJA ...........................................................................81 
8.1 Sodelovanje ............................................................................................................83 
8.2 Promocija knjiģnice .................................................................................................84 
9 SODELOVANJE ZAPOSLENIH V DOMAĻIH IN MEDNARODNIH STROKOVNIH 

TELESIH ................................................................................................................85 
PRILOGA 1: KADROVSKI NAĻRT 2020 ..............................................................................89 
PRILOGA 2: PROGRAM IZVAJANJA POSEBNIH NALOG OSREDNJE OBMOĻNE 

KNJIĢNICE V LETU 2020 .......................................................................................91 
PRILOGA 3: PROGRAM TRUBARJEVE HIĠE LITERATURE ZA LETO 2020 ................... 128 
 
  



4 
 

UVOD  
 

S programom za leto 2020 v Mestni knjiģnici Ljubljana gojimo podobne ambicije kakor 
vsa leta do sedaj; knjiģnico ģelimo ġe naprej utrjevati kot izobraģevalno in socialno 
srediġļe in kot tretji prostor za koristen in obenem prijeten obisk knjiģniļne zbirke, za 
druģenje in neformalno uļenje, branje in pogovore o branju, za obisk kulturnih 
dogodkov in za skupno uļenje v druģini na naļin medgeneracijskega dialoga. Mestna 
knjiģnica je v Ljubljani in tudi ġirġe pomembna kulturna ustanova, ki promovira branje, 
znanje, ustvarjalnost in vkljuļenost. Prispevamo k razvoju informacijske pismenosti 
vsakogar, ki si ģeli naġe pomoļi, in vsako leto nudimo nove vsebine za vseģivljenjsko 
uļenje naġih ġtevilnih uporabnikov. S skupnim trudom kolektiva za ļim bolj kvalitetno 
izvajanje javne sluģbe delamo v smeri izgradnje kvalitetne zbirke, poveļanja ġtevila 
bralno aktivnih prebivalcev in sploġne dostopnosti informacij in e-vsebin. 
Z delom naġih prireditev (naļrtujemo jih izvesti preko 2.300) tudi v letu 2020 sledimo 
izbrani tematski usmeritvi. Tokrat bomo opozarjali na pereļo okoljsko problematiko kot 
posledico klimatskih sprememb, izpostavljali bomo globalnost problema in resnost 
sprememb, ki nas ļakajo v bodoļe. Opozarjali bomo na nujnost sonaravnega razvoja 
in trajnostno naravnane ekonomije, prijaznejġe do naġega okolja, do ģivali in 
rastlinstva. S prireditvami v celotni mreģi MKL bomo sledili tudi Mednarodnemu letu 
zdravja rastlin. Obenem bomo ġe naprej razvijali vse stalne bralne projekte, ki se 
nanaġajo na promocijo knjige in branja ï vodili bomo skupno 16 razliļnih bralnih skupin 
za razliļne bralne okuse. Glede izobraģevanj, ki jih naļrtujemo (1.167 izobraģevanj 
skupno za otroke in odrasle), naj opozorimo na Borzo zdravja, katere nedavno uvedbo 
so naġi uporabniki toplo pozdravili in v okviru katere bomo tudi v prihodnjem letu 
pripravili sveģe in informativne dogodke na temo odgovornosti vsakega posameznika 
za lastno zdravje in osebno dobro poļutje. 
Vsako leto pripravljamo posebej fokusirane projekte za poveļano dostopnost 
knjiģniļnih storitev in prepoznavnost knjiģnice, obenem pa tudi projekte, oblikovane 
posebej za posamezne ciljne skupine: otroke, mlade, odrasle, starejġe in druģine ï naj 
v nadaljevanju omenim le nekatere. Tudi v prihajajoļem letu bosta kot strateġko 
prioritetni ciljni skupini, vredni naġe posebne pozornosti, izpostavljeni ciljni skupini 
mladih ter starejġih. Za starejġe naj izpostavimo Modra leta ï projekt mreģenja storitev 
za starejġe na razliļnih lokacijah v naġi mreģi, kar pomeni, da potekajo dogodki 
posebej zanje v rednih vnaprej znanih terminih, povezani v vnaprej pripravljene 
vsebinske sklope. Veseli nas tudi vsakoletna odliļna udeleģba na regijskem 
domoznanskem nateļaju in ģlahtni prispevki, ki jih na ta naļin zberemo in ohranimo.  
Za mlade pripravljamo sreļanja na temo medijske pismenosti v sodelovanju z veļ 
fakultetami, dvema ministrstvoma, Agencijo za komunikacijska omreģja in storitve, 
Uradom vlade za komuniciranje, Druġtvom ljubljanskih gimnazijcev ter RTV Slovenija. 
Medijska pismenost pomeni zmoģnost selektivnega in kritiļnega analiziranja in 
vrednotenja medijskih vsebin ter pridobitev kakovostne informacije, prav tako pa tudi 
zmoģnost aktivne udeleģbe. Obenem se bomo v naslednjem letu ponovno pridruģili 
Noļi raziskovalcev in mladim omogoļili tudi Noļ v knjiģnici, obarvano na temo znanosti 
in raziskovanja.  
Med projekti za druģine omenimo izdajo slikanice Zmaj Klepetaj na literarnem 
sprehodu po Ljubljani ï gre za zgolj naġ delovni naslov, saj bodo ime zmaja ustvarjalno 
izbrali sodelujoļi sami! S slikanico izpod peresa naġe kolegice Ide Ļrniļ Mlakar bomo 
ustvarjalno nadgradili naġe vsakoletne vodene ljubljanske sprehode za otroke in 
druģine. Z namenom promocije poezije, aktualizacije naġe obseģne zbirke s podroļja 
poezije in promoviranja klasiļnih in sodobnih pesnikov bomo priļeli z novim projektom 
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Pripni poezijo, ki bo v letu 2020 podajal razliļne aktivnosti s podroļja pesniġtva, morda 
premalo cenjenega podroļja literarnega ustvarjanja, ki pogosto po krivici ni deleģno 
pozornosti ġirġega obļinstva. 
Leto 2020 bo leto izvedbe naġega bienalnega mednarodnega strokovnega 
posvetovanja Knjiģnica, srce mesta, ģe ġestega po vrsti. Posvetili ga bomo zelenim 
knjiģnicam, ki zaradi pomembnosti trajnostne okoljske politike v zadnjem ļasu 
postajajo vse bolj pomembne in prepoznavne. Ġtevilo knjiģnic, ki z zavezanostjo 
okoljskim vrednotam prevzemajo vodilno vlogo pri tovrstnem ozaveġļanju v druģbi, 
intenzivno raste in v MKL smo ponosni na naġo zeleno knjiģnico ï knjiģniļno enoto v 
Ġentvidu.  
Nadaljevali bomo s pospeġenim tehnoloġkim posodabljanjem naġih knjiģniļnih enot, 
tudi z nadaljnjim opremljanjem s knjigomati za izposojo, poleg ģe opremljenih, 
Knjiģnice Otona Ģupanļiļa (4 knjigomati), Knjiģnice Ġiġka (3), Knjiģnice Beģigrad (3) 
in Knjiģnice Polje (2), v letu 2020 ġe prioritetno v Knjiģnici Preģihov Voranc, Knjiģnici 
Joģeta Mazovca, Knjiģnici Ļrnuļe in Knjiģnici Grba. Da naġa ustanova na vseh svojih 
35 razliļnih lokacijah lahko deluje, je potrebno stalno skrbeti za IKT infrastrukturo in jo 
posodabljati, vlagati v streģniġke kapacitete, poģarne zidove, varnostno infrastrukturo, 
kar vse zahteva visoka sredstva, ki jih sami brez sodelovanja ustanovitelja ne moremo 
nositi. Prav tako so finanļno zahtevno ohranjanje naġih prostorov na potrebnem nivoju, 
za kar skrbimo s preselitvijo naġih knjiģniļnih enot v nove, veļje in sodobno opremljene 
prostore ï nova Knjiģnica Polje je ģe skoraj izgotovljena, pripravljamo pa tudi novo 
Knjiģnico Brdo (sedanja Grba) v naslednjih dveh letih. Obenem se bomo v prihodnjem 
letu ģe intenzivno pripravljali na nakup novega avtobusa Potujoļe knjiģnice MKL, s 
katerim bomo predvidoma v letu 2021 nadomestili sedanjega, ki se s ļastitljivo 
starostjo 12 let ģe pribliģuje mejam zmogljivosti. 
In ne nazadnje, v letu 2020 bomo naġi mreģi pridruģili ġe osmo obļino ï pogodbeno 
partnerico, za katero bomo opravljali knjiģniļno dejavnost, namreļ obļino Dol pri 
Ljubljani s Knjiģnico Jurij Vega. Veselimo se naġega nadaljnjega sodelovanja in 
verjamemo, da je pred Mestno knjiģnico Ljubljana z vsemi pripadajoļimi enotami ġe 
eno poslovno in vsebinsko uspeġno leto. 
 
 
 
 

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

1.1 Pravne podlage 
 
Status in poslovanje knjiģnice urejajo: 

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

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

3. Zakon o knjiģniļarstvu (Uradni list RS, ġt. 87/01, 96/02 ï ZUJIK in 92/15) in 
podzakonski predpisi: Uredba o osnovnih storitvah knjiģnic (Uradni list RS, ġt. 29/03), 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiģniļne dejavnosti kot javne sluģbe (Uradni list RS, 
ġt. 73/03, 70/08 in 80/12), Pravilnik o osrednjih obmoļnih knjiģnicah (Uradni list RS, 
ġt. 88/03), Pravilnik o razvidu knjiģnic (Uradni list RS, ġt. 105/03 in 74/17), Pravilnik o 
naļinu doloļanja skupnih stroġkov osrednjih knjiģnic, ki zagotavljajo knjiģniļno 
dejavnost v veļ obļinah, in stroġkov krajevnih knjiģnic (Uradni list RS, ġt. 19/03) 

4. Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, ġt. 69/06 in 86/09) 
5. Zakon o uresniļevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, ġt. 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, ġt. 12/91, Uradni list RS/I, ġt. 17/91 - ZUDE, Uradni 
list RS, ġt. 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 ġt. 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 knjiģnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 
1. Zakon o javnih usluģbencih (Uradni list RS, ġt. 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 naroļanju (Uradni list RS, ġt. 91/2015, Uradni list Evropske unije, ġt. 
307/2015, 307/2015, 337/2017, 337/2017, Uradni list RS, ġt. 14/2018)  

3. Zakon o raļunovodstvu (Uradni list RS, ġt. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) 
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, ġt. 16/07 ï UPB3, 68/08, 110/13, 

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

ZUstS-A, 67/07) 
6. Raļunovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, ġt. 57/08 s spremembami in 

dopolnitvami) 
8. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, ġt. 

45/04 s spremembami in dopolnitvami) 
9. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Urani list RS, ġt. 40/12 s 

spremembami in dopolnitvami) 
10. Zakon o sistemu plaļ v javnem sektorju (Uradni list RS, ġt. 108/09 s spremembami in 

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

12. Predpisi s podroļja varnosti in zdravja pri delu, poģarne varnosti ter drugi akti. 
 

Delovanje knjiģnice urejajo tudi interni akti, npr.: 
1. Pravilnik o raļunovodstvu MKL z dne 17.1.2019  
2. Pravilnik o blagajniġkem 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 knjiģniļne zbirke v MKL, 2012 
6. Pravila delovanja premiļne zbirke v Mestni knjiģnici Ljubljana, 2018 
7. Pravilnik o naļinu posredovanja informacij za medije, 2008 
8. Pravilnik o obratovalnem ļasu knjiģnic MKL, 2012 s spremembami in dopolnitvami 
9. Pravilnik o delovnem ļasu v MKL, 2009 s spremembami in dopolnitvami 
10. Pravilnik o izloļanju in odpisu knjiģniļnega 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 naroļil v MKL, 2014 
13. Pravila o uporabi javnih raļunalnikov in brezģiļnih omreģij v MKL, 2010 
14. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za prepreļevanje trpinļenja 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 knjiģniļnega gradiva v Mestni knjiģnici Ljubljana, 2011 
17. Sklepi sej sveta MKL 
18. Sklepi sej strokovnega sveta MKL 
19. Sklepi sej strokovnega kolegija MKL 
20. Pravilnik o podelitvi priznanja zlata hruġka 

 
Na delovanje knjiģnice vplivajo tudi razliļne strategije, npr.: 

1. Strategija razvoja slovenskih sploġnih knjiģnic 2013ï2020  
2. Strategija razvoja kulture v Mestni obļini Ljubljana 2016ï2019 
3. Strategija Mestne obļine Ljubljana za mlade 2016ï2025  
4. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni obļini Ljubljana 2013ï2020 
5. Strategija razvoja informacijske druģbe do leta 2020 
6. IFLA Global Vision Report 2018 in IFLA Strategy 2019-2024 

 
Knjiģnica pri svojem delu uporablja slovenske in mednarodne standarde: 

1. Strokovna priporoļila in standardi za sploġne knjiģnice (za obdobje 2018ï2028) 
2. SIST ISO 2789: 2013 Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjiģnice 

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

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

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

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

 

1.2 Funkcija knjiģnice  
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- MKL je sploġna knjiģnica, ki izvaja knjiģniļno dejavnost kot javno sluģbo na obmoļju MOL 
(292.988 prebivalcev) s petimi knjiģnicami mestnih obmoļij in 15 krajevnimi knjiģnicami. 

- Je sploġna knjiģnica, ki izvaja knjiģniļno dejavnost kot javno sluģbo tudi za sedem obļin 
izven Mestne obļine Ljubljana: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Ig, Ġkofljica, 
Vodice in Velike Laġļe (51.044 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjiģnicami.  

- Je osrednja obmoļna knjiģnica za osrednjeslovensko knjiģniļno regijo (581.380 
prebivalcev), v kateri deluje poleg MKL ġe osem osrednjih knjiģnic: Knjiģnica Domģale, 
Knjiģnica Litija, Knjiģnica Franceta Balantiļa Kamnik, Knjiģnica Logatec, Mestna knjiģnica 
Grosuplje, Cankarjeva knjiģnica Vrhnika, Knjiģnica Joģeta Udoviļa Cerknica, Knjiģnica 
Medvode, za katere izvaja ġtiri obmoļne naloge (zagotavljanje poveļanega in 
zahtevnejġega izbora knjiģniļnega gradiva in informacij, strokovna pomoļ knjiģnicam na 
obmoļju, koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva in 
usmerjanje izloļenega knjiģniļnega gradiva s svojega obmoļja). 

- Izvaja dejavnost potujoļe knjiģnice: 47 postajaliġļ bibliobusa. 
- Izvaja dejavnost specialne knjiģnice: Slovanska knjiģnica ï Center za domoznansko 

dejavnost in specialne humanistiļne zbirke. 
- Izvaja razvojne programe na podroļju bralne kulture za otroke: Pionirska ï Center za 

mladinsko knjiģevnost in knjiģniļarstvo. 
- Izvaja programe na podroļju vseģivljenjskega uļenja: Center za vseģivljenjsko uļenje. 
- Izvaja programe na podroļju knjiģniļnega strokovnega usposabljanja: Uļni center MKL. 
- Izvaja programe Trubarjeve hiġe literature: referenļni prostor za knjiģevnost, knjigo in 

druģbenokritiļno refleksijo. 
- Razvija bralno in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem obmoļju, na 

katerem delujejo njene organizacijske enote, knjiģnice mestnih obmoļij in krajevne 
knjiģnice. 

 
 

1.3 Dolgoroļni cilji knjiģnice 
 
Dolgoroļni cilji MKL poudarjajo ģe doseģene rezultate iz tradicije delovanja vseh njenih 
enot, hkrati pa prednostno zasledujejo razvoj zdruģene knjiģnice na podlagi sodobnih 
strokovnih konceptov in poslanstva sploġnih knjiģnic, ki ģelijo biti prepoznavne 
kulturne in informacijske institucije v lokalnem okolju (Strateġki naļrt MKL za obdobje 
2017ï2021).  
 
èPOVSOD V MESTUç 
Povzetek strateġkega naļrta Mestne knjiģnice Ljubljana 
 
Mestna knjiģnica Ljubljana bo v naslednjem strateġkem obdobju 2017ï2021 v svojem 
lokalnem okolju uresniļevala kulturno, informacijsko, izobraģevalno in socialno vlogo ter s tem 
aktivno sooblikovala kakovost ģivljenja prebivalcev, ob tem pa tudi slovenski knjiģniļni sistem.  
 
Kot osrednja obmoļna knjiģnica bo spodbujala sodelovanje sploġnih knjiģnic v 
osrednjeslovenski regiji, predvsem s ponudbo dobrih praks za knjiģnice obmoļja na podroļju 
novih tehnologij in sodobnih storitev v digitalnem okolju ter usklajevanjem domoznanske 
dejavnosti na obmoļni ravni (portal Kamra, digitalizacija gradiva). 
 
V skladu s standardi in zakonodajo s podroļja knjiģniļarstva ter notranjo organiziranostjo bo 
knjiģnica vzdrģevala in naļrtovala uravnoteģeno mreģo krajevnih knjiģnic in bibliobusnih 
postajaliġļ in tako zagotavljala najboljġo moģno dostopnost knjiģniļnih storitev. V skladu s 
finanļnimi moģnostmi si bo prizadevala pridobiti nove in dodatne prostore za krajevne knjiģnice 
v MOL in na drugih obmoļjih delovanja knjiģnice.  
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Fiziļni prostor knjiģnice je in bo tudi v prihodnje sam po sebi ena od èstoritevç MKL, ki 
omogoļa razliļne kulturne, socialne in izobraģevalne priloģnosti ter nagovarja uporabnike k 
obisku in sodelovanju. Pri oblikovanju knjiģniļnega prostora bomo izhajali iz ġtirih vsebinskih 
sklopov: prostor za uļenje, prostor za navdih, prostor za druģenje in prostor za ustvarjalnost 
(kreativnice).  
 
S skrbno nabavo gradiva si bo MKL prizadevala oblikovati obseģno, pestro in aktualno 
knjiģniļno zbirko za prebivalce Mestne obļine Ljubljana in ġirġega obmoļja. Na podlagi 
kakovostne bibliografske obdelave gradiva v vzajemnem bibliografskem sistemu COBISS, 
pregledne postavitve, odliļnega dela bibliotekarjev informatorjev in izposojevalcev ter 
spletnega priporoļanja bo nudila ġirok vir informacij o zbirki in omogoļila njeno uļinkovito 
uporabo v vseh svojih knjiģnicah, z izposojo e-knjig in informacijami iz podatkovnih zbirk na 
daljavo pa bo omogoļala veļjo dostopnost gradiva, ki ni veļ vezano na fiziļno lokacijo. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi 
naļeli bo MKL razvijala informacijske storitve, ki bodo relevantne za vse skupine prebivalcev 
in jih bodo ti potrebovali pri delu, uļenju, raziskovanju, medgeneracijskem sodelovanju ali v 
prostem ļasu kot navdih za lastno ustvarjalnost, ter jim omogoļala enostavno in prijetno 
uporabo knjiģnice. 
 
Kot virtualna knjiģnica bo omogoļala dostop do doloļenih storitev kadarkoli in od koderkoli ï 
storitve na daljavo bomo razvijali tako z nakupom podatkovnih zbirk kot v sistemu COBISS in 
na drugih, veļinoma javno dostopnih platformah ter za vse sodobne informacijske nosilce. 
Spletna stran knjiģnice se bo ġe naprej razvijala kot osrednja informacijska toļka MKL za 
dostop do e-vsebin. Gradila bo podatkovne zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za promocijo 
lokalne zgodovine. 
 
Za laģje vkljuļevanje v druģbo bo oblikovala posebne zbirke gradiva in informacij ter razvijala 
storitve in programe za ciljne skupine uporabnikov (osebe s posebnimi potrebami, osebe z 
razliļnimi oblikami zasvojenosti, razliļne etniļne skupnosti, brezdomci, imigranti). V obdobju 
2017ï2021 bo posebno pozornost namenjala mladim med 15. in 20. letom starosti in starejġim. 
 
Z novimi oblikami knjiģne, knjiģevne in knjiģniļne vzgoje za otroke in mlade bo spodbujala 
bralno kulturo. Z bralnimi skupinami kot eno najstarejġih in najbolj priljubljenih oblik 
medsebojnega in medgeneracijskega sodelovanja pri spodbujanju branja bomo skrbeli za 
kvalitetne vsebine ter ġirili bralne skupine v vsako knjiģnico in lokalno okolje z namenom 
povezovanja in skupnega branja v skupnosti. 
 
Unescov naziv Ljubljana ï mesto literature bo dolgoroļno zaznamoval storitve knjiģnice za 
uporabnike na podroļju literature in branja. 
 
S ġtevilnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in drģave bo MKL eden od 
aktivnih nosilcev kulturnega ģivljenja v mestu, tudi s programom THL kot referenļnega 
prostora za knjiģevnost in knjigo. 
 
Knjiģnica bo nadgradila uļinkovito poslovanje z uporabniki z enotno vstopno info toļko, 
storitvami za samostojno uporabo knjiģnice ter uvajanjem novih tehnologij za avtomatizacijo 
procesov in enostavno komunikacijo z uporabniki. 
 
Knjiģnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala gradivo in informacije o svoji lokalni 
skupnosti in s tem ohranjala lokalno dediġļino. Za promocijo lokalne zgodovine bomo 
oblikovali digitalne podatkovne zbirke na razliļnih platformah (Kamra, dLib.si) ter z 
digitalizacijo zaġļitili in ohranjali pomembno knjiģniļno gradivo iz naġe zbirke.  
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Knjiģnica se bo v naslednjem strateġkem obdobju intenzivno vkljuļevala v procese 
vseģivljenjskega uļenja z izvajanjem programov neformalnega izobraģevanja in 
priloģnostnega uļenja uporabnikov, ġe posebej z vsebinami za vsakdanje ģivljenje. Ob podpori 
napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije bo razvijala razliļne oblike znanja za vse 
starostne in socialne skupine prebivalcev.  
 
Prek svojih storitev bo knjiģnica omogoļala enakopravno vkljuļevanje vseh generacij v 
evropsko digitalno druģbo in podpirala uporabo razliļnih javnih e-storitev. S tem namenom bo 
izobraģevala uporabnike za boljġo digitalno pismenost, uporabo interneta in sodobnih nosilcev 
informacij in javnih e-storitev (e-zdravje, e-pravosodje, e-demokracija itd.) ter oblikovala 
ġtevilne uļne aktivnosti v e-uļilnici MKL. 
 
Knjiģnica bo imela pregledno notranjo organizacijo in bo vzpostavila mehanizme za stalno 
izboljġevanje delovnih procesov in razvijanje odliļnosti. S spodbujanjem timskega dela v 
delovnih skupinah, spoġtovanjem vsakega zaposlenega in spremljanjem morebitnih tveganj 
bo vpeljala stabilno, a proģno organizacijsko strukturo. Ta bo omogoļala notranjo mobilnost 
zaposlenih in njihov strokovni razvoj. Prek Uļnega centra MKL bo razvijala izobraģevalne 
vsebine za stalno strokovno izpopolnjevanje lastnih zaposlenih in tudi knjiģniļarjev iz drugih 
slovenskih knjiģnic.  
 
Skrb vodstva za razvoj notranje kulture, ki bo temeljila na pozitivnem odnosu do dela, 
pripravljenosti na spremembe, sproġļenih, a spoġtljivih odnosih med zaposlenimi, sodelovanju 
in medsebojni pomoļi ter druģini prijazni in trajnostno naravnani organizaciji (varļevanje z 
materiali, energijo, ļasom), bo utrdila pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim 
ciljem. 
 
Podpirali bomo razliļne oblike prostovoljskega dela na posebnih projektih, s ļimer bo knjiģnica 
pridobila sveģe ideje in zunanji pogled iz lokalne skupnosti ter zavzete zagovornike knjiģnice. 
 
Pri sodelovanju z razliļnimi javnostmi bo MKL poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjiģnice 
prinaġa okolju. Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojno-izobraģevalnimi in socialnimi 
ustanovami ter aktivno sodelovala z drugimi knjiģnicami in organizacijami, povezanimi z 
bibliotekarsko in informacijsko stroko. Moģnosti za razvoj bo iskala tudi v sodelovanju z 
domaļimi in tujimi organizacijami prek vkljuļevanja v partnerstva in sodelovanja v lokalnih, 
nacionalnih in mednarodnih projektih, zlasti na obmoļju EU.  
 
Knjiģnica se bo aktivno vkljuļevala 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 omreģja, upravljanje odnosov z uporabniki) 
bodo knjiģnici prinesle neposrednejġi in bolj dinamiļen stik z uporabniki. 
 
Aktivna promocija bo privabljala nove uporabnike ter utrjevala ugled in javno podobo knjiģnice. 
Za veļjo prepoznavnost knjiģnice v javnosti in trģenje promocijskih izdelkov bomo razvijali 
blagovne znamke ter strokovno in niġno zaloģniġtvo. 
 
 

1.4 Letni cilji knjiģnice  
 
Na podroļju strokovnega dela knjiģnice: 
Knjiģnica se pri oblikovanju letnih ciljev naslanja na nova strokovna priporoļila in standarde za 
sploġne knjiģnice 2018ï2028 in poleg knjiģniļnih vlog, doloļenih v 16. ļlenu Zakona o 
knjiģniļarstvu, za leto 2020 izpostavlja knjiģniļni vlogi: Seznanjanje z javnimi zadevami in 
spremljanje aktualnega dogajanja v druģbi ter Vkljuļevanje v druģbo. 
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Program knjiģnice za leto 2020 zasleduje cilje, ki izhajajo iz strateġkih usmeritev Strateġkega 
naļrta MKL 2017ï2021 z osmimi strateġkimi podroļji: 
1. MESTO BERE, GLEDA IN POSLUĠA: upravljanje knjiģniļne zbirke 
2. KNJIĢNICA ZA VSE: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta 
3. PROSTOR ZA UĻENJE: znanje zaposlenih je znanje za uporabnike 
4. SPOMIN MESTA: dediġļinsko izroļilo za danes in jutri 
5. KNJIĢNICA NA DALJAVO: virtualna knjiģnica MKL 
6. VIDNA KNJIĢNICA: sodelovanje in promocija za aktivno udeleģbo knjiģnice v okolju 
7. AKTIVNA KNJIĢNICA: notranja organiziranost in kadri 
8. èKNJIĢNICA PLUSç: razvoj za storitve prihodnosti 
 
Najpomembnejġi letni cilji so: 
- naļrtovanje vzdrģne mreģe krajevnih knjiģnic v MOL, ki uveljavljajo koncept sploġne 

knjiģnice kot tretjega prostora lokalne skupnosti; 
- odprtje nove Knjiģnice Polje; 
- vkljuļitev Knjiģnice Jurij Vega (Dol pri Ljubljani) v mreģo MKL; 
ῐ prenova in modernizacija obstojeļih knjiģniļnih prostorov (prostor kot storitev); 
ῐ preoblikovanje in prilagoditev knjiģniļnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov 

(oddelki za multimedijo, za mlade, za starejġe, za druģine ter prostori za uļenje in 
kreativnice, èglasniç prostori za skupinsko delo in druģenje in ètihiç prostori za ġtudij, delo 
in branje); 

ῐ izboljġana dostopnost knjiģniļnih storitev za vse prebivalce (podaljġana odprtost velike 
ļitalnice v Slovanski knjiģnici, oddaljeni vpis v knjiģnico, izposoja e-knjig, pretoļne vsebine, 
uvedba RFID sistema in oprema gradiva z RFID v mreģi knjiģnic, nadgradnja in ġiritev e-
obveġļanja, samostojni prevzem rezerviranega in naroļenega gradiva);  

ῐ postavitev nove spletne strani MKL; 
ῐ priprava strategije pridobivanja novih ļlanov in strategije razvoja e-vsebin in e-storitev; 
ῐ ustvarjanje pozitivne uporabniġke izkuġnje z oblikovanjem storitev za ciljne skupine 

uporabnikov (tematski sklopi prireditev in izobraģevanj, uvedba personaliziranih storitev na 
spletni strani knjiģnice, uvedba kreativnic, ponudba med poļitnicami) ter njihovo merjenje 
in vrednotenje prek izvedbe razliļnih anket; 

ῐ izvajanje storitev in projektov za dve prioritetni ciljni skupini: mladi (7 projektov, virtualne 
razstave) in starejġi (3 projekti, mreģenje storitev za starejġe Modra leta, zbiranje spominov 
za Album Ljubljane, Ljubljanske zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj èLjubljana 
v gibljivih slikahç, programi za seniorje v THL, predstavitev domoznanskih vsebin v dnevnih 
centrih); 

ῐ vzdrģevanje obseģne (ob danih finanļnih pogojih), pestre in aktualne knjiģniļne zbirke za 
prebivalce Mestne obļine Ljubljana in ġirġega obmoļja; 

ῐ izvajanje nabave in obdelave knjiģniļnega gradiva za knjiģnico regije; 
ῐ oblikovanje posebnih zbirk gradiva in storitev za etniļne skupnosti in ranljive skupine 

prebivalcev (gluhi in nagluġni, migranti); 
ῐ promocija branja za odrasle, v veļ oblikah, zlasti prek bralnih skupin za razliļne ciljne 

skupine uporabnikov; 
ῐ testna uporaba Smernic za vrednotenje leposlovja za odrasle za potrebe knjiģnic (2019) in 

oblikovanje ciljev za delovanje Centra za promocijo branja odraslih; 
ῐ oblikovanje prireditev in izobraģevanj ter razvoj knjiģniļne zbirke za pripadnike tujejeziļnih 

prebivalcev in obiskovalcev mesta; 
ῐ oblikovanje in izvedba projektov, ki podpirajo ġtiri zaveze iz Unesco naziva Ljubljana: 

mesto literature (14 projektov);  
ῐ MKL se aktivno pridruģuje naļrtovanju programa EPK 2025; 
ῐ vstopanje v ġirġi kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiġe literature (sodelovanje z 

javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami);  
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ῐ ġirjenje bralne kulture izven drģavnih meja (zamejski slovenski vrtci in ġole; evropske 
sploġne knjiģnice predvsem v sklopu Unescovega naziv Ljubljana: mesto literature) in 
sodelovanje v razliļnih mednarodnih projektih (Erasmus+, NAPLE sister libraries); 

ῐ zagotavljanje aktualnih informacij in vsebin za vsakdanje ģivljenje prebivalcev;  
ῐ delovanje posebne info toļke za turiste in umestitev knjiģnice na turistiļne karte mesta 

Ljubljana; 
˗ usposabljanje uporabnikov za razliļne oblike pismenosti (medijska, digitalna, finanļna, 

zdravstvena, glasbena ipd.);  
˗ oblikovanje zakljuļenih tematskih izobraģevalnih paketov za knjiģniļarje iz sploġnih 

knjiģnic in priprava letnega kataloga izobraģevanj (Uļni center MKL kot specializirani 
knjiģniļni center za izobraģevanje zaposlenih v osrednjih obmoļnih knjiģnicah); 

˗ dodatna usposabljanja za tematske knjiģniļarje (subject librarians) za ekspertna znanja na 
specifiļnih podroļjih;  

˗ pridobivanje znanj s podroļja IKT v e-uļilnici MKL za zaposlene in uporabnike; 
˗ vpeljava igranja v knjiģnico kot samostojne aktivnosti; 
˗ uveljavljanje koncepta zelene knjiģnice; 
˗ knjiģnica bo poveļala svojo vidnost in prepoznavnost v strokovni in ġirġi javnosti z 

organizacijo bienalnega dogodka Knjiģnica, srce mesta (zelena knjiģnica); 
˗ ozaveġļanje prebivalcev o javnih zadevah in s tem spodbujanje prebivalcev k vkljuļevanju 

v procese odloļanja o javnih zadevah; 
˗ ozaveġļanje prebivalcev Ljubljane o pomenu lokalne dediġļine (digitalizacija gradiva, 

priprava e-zgodb, izdaja publikacij, nova domoznanska podstran na www.mklj.si, 
utrjevanje èblagovne znamkeç Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjiģnice); 

˗ vkljuļevanje prostovoljcev v razliļne projekte knjiģnice; 
˗ krepitev povezanosti knjiģnice z lokalnim okoljem prek vkljuļevanja prebivalcev v razliļne 

dejavnosti knjiģnice in vkljuļevanje zagovorniġtva kot naļina promocije knjiģnice; 
˗ priprava novega pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest MKL, ki 

uvaja elemente vitke organizacije;  
˗ oblikovanje ukrepov na podlagi rezultatov in trendov merjenja organizacijske klime in 

poenotenje nekaterih internih procesov;  
˗ zaļetek aktivnosti za pripravo novega strateġkega naļrta 2022ï2026; 
˗ nove oblike promocije izven fiziļnega prostora knjiģnice, zlasti na prostem, èpovsod v 

mestuç; 
˗ promocija spletnega video/avdio centra MKL s posnetki dogodkov in izobraģevanj. 

 
V letu 2020 bo 6 projektov iz leta 2019 preġlo v redno dejavnost knjiģnice (glej 7 Projekti). 
V primerjavi z letom 2019 bomo v letu 2020 zaļasno zamrznili 1 projekt: 
- Projekta Halo knjiga, ki zajema plaļljivo dostavo in odvoz gradiva, zaradi neustrezne 

podpore segmenta Cobiss3/izposoja ne moremo izvajati. 
 
 

2 KNJIĢNIĻNA MREĢA IN PROSTOR 
 
Strateġke usmeritve 
- Kvalitetnejġi dostop do storitev: prostorska prenova v knjiģnicah mestnih obmoļij v MOL, 

pridobivanje novega in dodatnega prostora v krajevnih knjiģnicah v MOL in na drugih 
obmoļjih delovanja knjiģnice. 

- Krepitev zavesti o pomenu knjiģniļne mreģe za prebivalce lokalne skupnosti. 
- Vkljuļevanje lokalne skupnosti (prebivalcev in organizacij) v naļrtovanje nove knjiģnice in 

njenih storitev. 
- Krepitev vloge knjiģnice kot prostora za uļenje in ġtudij. 
 

http://www.mklj.si/
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Strateġki cilji in aktivnosti za leto 2020 bodo lahko dopolnjeni ali spremenjeni glede na 
interes ustanovitelja in drugih akterjev, ki vplivajo na ļasovne in finanļne okvire izgradnje in 
prenove posameznih knjiģnic.  
 
Knjiģnica bo pri oblikovanju idejnih naļrtov za nove ali prenovljene knjiģnice izhajala iz ġtirih 
prostorskih sklopov: 
- Prostor za uļenje: Uļenje je v knjiģnici osredotoļeno na veļanje bralne, informacijske in 

raļunalniġke pismenosti (dostop do vseh vrst gradiva, fiziļni prostor za uļenje, razliļne 
aktivnosti na podroļju neformalnega in priloģnostnega uļenja).  

- Prostor za navdih: Knjiģnica daje uporabnikom priloģnost za nove, pomembne izkuġnje 
prek pripovedovanja pravljic in drugih umetniġkih vsebin (postavitev zbirke gradiva in njena 
predstavitev, prostor kot zgodba ï specialne zbirke, igralnica in pravljiļna soba).  

- Prostor za druģenje in sreļevanje: Knjiģnica je aktiven tretji prostor. Sam fiziļni prostor 
knjiģnice kot prostor druģenja je ġe posebej pomemben za mladostnike in ostarele: prvi 
zavraļajo formalne oblike druģenja, drugi so pogosto druģbeno marginalizirani (prostor za 
organizirano druģenje ï delavnice, teļaji, predstavitve, prostor za neorganizirano druģenje 
po celi knjiģnici). 

- Prostor za ustvarjalnost: Knjiģnica podpira ustvarjalnost in inovativnost uporabnikov z 
organizacijo ustvarjalnih delavnic in ponudbo programov, ki so zanimivi za ġirġo lokalno 
skupnost (veļnamenski prostor za delavnice, odprti oder, kreativnice). 

 
Mreģo knjiģnic MKL poleg krajevnih knjiģnic, ki so namenjene lokalnim skupnostim, sestavljajo 
tudi knjiģniļni prostori, namenjeni ciljni vsebini (literatura in knjiga v Trubarjevi hiġi literature) 
in v prihodnje tudi ciljni skupini uporabnikov (knjiģnica za mlade v Palaļi Cukrarna). 
 
Knjiģnica bo v lokalni skupnosti pri razliļnih deleģnikih (lokalna oblast, izobraģevalne in 
kulturne ustanove, nevladne organizacije) krepila zavest o pomenu knjiģniļne mreģe, ki lahko 
sluģi za promocijo razliļnih javnih storitev za prebivalce. V skladu z novimi Strokovnimi 
priporoļili in standardi za sploġne knjiģnice 2018ï2028 bo pripravila poglobljene analize 
lokalne skupnosti. 
 
Za boljġo obveġļenost prebivalcev in da bo mogoļe naġe knjiģnice laģje najti, so nujno 
potrebne usmerjevalne table ob cestah v bliģini njihovih lokacij.  
 
S profiliranjem uporabnikov glede na to, s kakġnim namenom pridejo v knjiģnico, bo MKL 
oblikovala razliļne prostore: èglasneç prostore za skupinsko delo in druģenje ter ètiheç 
prostore za ġtudij, delo in branje (ġtudijske celice in prostori za sprostitev). Pri vzpostavljanju 
novih prostorov za izobraģevanje uporabnikov MKL postopoma uveljavlja koncept kreativnic 
(Knjiģnica Polje). 
 
Pri oblikovanju prostora knjiģnice bo MKL izhajala iz naļel univerzalnega oblikovanja, ki 
omogoļa uporabo prostora vsem ljudem, ne glede na njihove specifiļne potrebe. 
 
V letu 2020 naļrtujemo spremembe v mreģi in priļetek prostorskega urejanja v naslednjih 
knjiģnicah: 
 
1. V letu 2020 naļrtujemo vkljuļitev Knjiģnice Jurij Vega iz Obļine Dol pri Ljubljani v mreģo 

MKL.  
2. V prvi polovici leta 2020 naļrtujemo selitev Knjiģnice Polje v nove prostore v soseski Polje 

IV (732 m2). 
3. Nadaljevanje aktivnosti (v letu 2018 je bil s projektanti usklajen idejni projekt Brdo II) na 

novi lokaciji za Knjiģnico Brdo (predviden zakljuļek gradnje celotnega stanovanjskega 
kompleksa v letu 2021). 

4. Nadaljevanje aktivnosti v okviru projektne naloge za Palaļo Cukrarna, kamor bo umeġļena 
prva specializirana knjiģnica za mlade v Sloveniji. 
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5. MKL ima izdelan idejni naļrt za Knjiģnico Rog (Od izdelave koles do izposoje knjig 2013), 
ki je bil usklajen z izbranim arhitektom. 

6. Obļina Dobrova - Polhov Gradec si bo tudi v letu 2020 prizadevala za selitev prostorsko 
neustrezne in nevarne Knjiģnice Dobrova na zaļasno lokacijo Gabrje. V letu 2020 
priļakujemo nadaljevanje aktivnosti za novo Knjiģnico Dobrova, ki bo umeġļena v 
poslovno-trgovski Center Emila Adamiļa (sodelovanje z arhitekturnim birojem na podlagi 
idejnega naļrta Knjiģnica Dobrova ï knjiģnica za druģine in prijetno druģenje vseh 
generacij iz leta 2013). 

7. V letu 2020 priļakujemo nadaljevanje aktivnosti za novo Knjiģnico Vodice, ki bo umeġļena 
v Center Jerneja Kopitarja (sodelovanje z arhitekturnim birojem na podlagi idejnega naļrta 
Knjiģnica Vodice ï knjiģnica kot medgeneracijsko stiļiġļe iz leta 2013). 

8. V letu 2020 bomo posodobili idejni naļrt za novo Knjiģnico Ġmartno (pripravljen v letu 2014 
Knjiģnica pod Ġmarno goro) za nadaljnje sodelovanje s projektanti. 

9. V letu 2020 naļrtujemo izdelavo idejnega naļrta za novo Knjiģnico Fuģine (Naslednjih 35: 
vzpostavitev Knjiģnice Fuģine v novih prostorih), ki bo delovala v okviru na novo zgrajenega 
Centra Fuģine. 

 
Dolgoroļno naļrtujemo reġevanje prostorske problematike za:  
- novo lokacijo centralne knjiģnice (KOĢ) v srediġļu mesta: pripravljena so izhodiġļa za 

lokacijo centralne knjiģnice, https://issuu.com/knjiznicaljubljana/docs/v_srcu_mesta__1a_ 
- Knjiģnico Fuģine, 
- Knjiģnico Ļrnuļe, 
- Knjiģnico Joģeta Mazovca: knjiģnica v sedanjih prostorih ne more veļ kvalitetno izvajati 

nalog in storitev sodobne knjiģnice za uporabnike in nalog koordinacije lokalne mreģe. 
Moģna selitev internih prostorov za delovanje obmoļne enote na lokacijo nove Knjiģnice 
Fuģine. 

 
Priļakovani uļinki 
- Sistematiļen in dolgoroļen razvoj mreģe krajevnih knjiģnic po posameznih obmoļjih v 

Ljubljani. 
- Izenaļitev pogojev dostopnosti do storitev knjiģnice za vse prebivalce.  
- Modernizacija prostorov za kvalitetnejġe oblikovanje zbirk, izvajanje informacijskih storitev, 

izobraģevalnih aktivnosti in prireditev za vse prebivalce. 
- Vzpostavitev fiziļnega prostora knjiģnice kot tretjega prostora za druģenje in 

medgeneracijski dialog. 
 
Kazalniki uspeġnosti 
- Ġtevilo obiskovalcev (2018: 2.384.793) 
- Ġtevilo novih ļlanov (2018: 12.580) 
- Deleģ vļlanjenega prebivalstva (2018: 24,9 %) 
 

2.1 Knjiģniļna mreģa 
 
Knjiģniļno mreģo MKL sestavljajo: 20 knjiģnic v MOL (pet knjiģnic mestnih obmoļij s 15 
krajevnimi knjiģnicami) in 13 krajevnih knjiģnic v sedmih obļinah pogodbenih partnericah, 
specialna knjiģnica ter 47 postajaliġļ Potujoļe knjiģnice.  
 
- Knjiģnica Beģigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana  

• Knjiģnica Ļrnuļe, Dunajska 367, Ljubljana  
• Knjiģnica dr. France Ġkerl, Vojkova 87a, Ljubljana  
• Knjiģnica Glinġkova ploġļad, Glinġkova ploġļad 11a, Ljubljana  
• Knjiģnica Savsko naselje, Belokranjska 2,Ljubljana  

- Knjiģnica Joģeta Mazovca, Zaloġka 61, Ljubljana  

https://issuu.com/knjiznicaljubljana/docs/v_srcu_mesta__1a_
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• Knjiģnica Fuģine, Preglov trg 15, Ljubljana  
• Knjiģnica Jarġe, Clevelandska 17ï19, Ljubljana 
• Knjiģnica Polje, Zadobrovġka 1, Ljubljana ï Polje  
• Knjiģnica Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana 
• Knjiģnica Zalog, Agrokombinatska 2, Ljubljana  

- Knjiģnica Otona Ģupanļiļa, Kersnikova 2, Ljubljana  
• Knjiģnica Nove Poljane, Povġetova 37, Ljubljana 
• Knjiģnica Poljane, Zarnikova 3, Ljubljana  

- Knjiģnica Preģihov Voranc, Trģaġka 47/a, Ljubljana 
• Knjiģnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  
• Knjiģnica Rudnik, Dolenjska c. 11, Ljubljana  
• Knjiģnica Brezovica, 
• Knjiģnica Notranje Gorice,  
• Knjiģnica Podpeļ,  
• Knjiģnica Rakitna, 
• Knjiģnica Dobrova,  
• Knjiģnica Polhov Gradec, 
• Knjiģnica Ġentjoġt,  
• Knjiģnica Horjul,  
• Knjiģnica Ig,  
• Knjiģnica Ġkofljica,  
• Knjiģnica Frana Levstika,  
• Knjiģnica Rob, 

- Knjiģnica Ġiġka, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana  
• Knjiģnica Gameljne, Srednje Gameljne 50, Ljubljana ï Ġmartno  
• Knjiģnica Ġentvid, Pruġnikova 106, Ġentvid  
• Knjiģnica Vodice, 

- Slovanska knjiģnica ï Center za domoznanstvo in specialne humanistiļne zbirke, 
Einspielerjeva 1, Ljubljana  

- Potujoļa knjiģnica s postajaliġļi 
- Trubarjeva hiġa literature, Stritarjeva 7, Ljubljana. 
 
 

2.2 Knjiģniļni prostor 
 
Glavna prioriteta pri prenovi obstojeļih in oblikovanju novih prostorov je dostopnost prostorov, 
ki vkljuļuje samo fiziļno dostopnost, notranje oblikovanje (ekoloġki materiali/zelena knjiģnica), 
opremo in napeljave ter IKT opremo. MKL pri tem izhaja iz naļel univerzalnega oblikovanja 
prostora.  
MKL si prizadeva oblikovati atraktiven in interaktiven knjiģniļni prostor, ki podpira potrebo po 
uļenju in novih doģivetjih. 
 
Prostori knjiģnic MKL se zaradi velikega obiska in ġtevilnih dejavnosti z leti obrabljajo in 
predvsem manjġe knjiģnice nujno potrebujejo celovito obnovo. Tudi novejġe knjiģnice ģe 
kaģejo znake obrabe ali pa bi jih bilo treba obnoviti zaradi spremenjenega naļina dela in 
pomanjkljivosti pri prvotnem naļrtovanju prostorov in opreme (neustrezni pulti, slabo zraļeni 
prostori, obrabljena tla, strehe, ki puġļajo ipd.). Tudi nekatere naprave so ģe dotrajane, zlasti 
elektriļne napeljave in klimatizacija. Zato je nabor potrebnih obnovitvenih del obġirnejġi, kot 
ga bo dejansko mogoļe v letu 2020 uresniļiti. Navajamo trenutno nujne posege (celovit nabor 
potreb je podan v sklopu investicijskega vzdrģevanja za leto 2020), katerih izvedba pa bistveno 
presega naġe finanļne zmoģnosti. Zato bodo v letu 2020 izvedeni le najnujnejġi, ki jih bomo 
lahko udejanjili v sedanjih finanļnih pogojih. 
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Knjiģnica Beģigrad 
Knjiģnica dr. Franceta Ġkerla 
Atrij knjiģnice bomo postopoma uredili kot ļitalnico za uporabo v toplejġem delu leta. 
Naļrtujemo prostorsko preureditev za umestitev knjigomatov. 
 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 
Knjiģnica Joģeta Mazovca: uredili bomo previjalni kotiļek. 
Skladiġļni depo: Ker ģe vrsto let iġļemo prostor za depo za knjiģniļno gradivo v mreģi KJM na 
vzhodu Ljubljane, vidimo v delu prostora na lokaciji izpraznjene Knjiģnice Polje moģnost reġitve 
tudi tega problema takoj, ko se Knjiģnica Polje preseli v nove prostore.  
 
Knjiģnica Ġiġka 
Knjiģnica Ġiġka 
Knjiģnica Ġiġka potrebuje loļen prostor za prireditve, saj sedaj prireditve potekajo v ļasopisni 
ļitalnici. V okviru projekta Zelene prestolnice ģelimo urediti loļeno zbiranje odpadkov v 
prostorih za uporabnike. Na ograji stopniġļa bomo montirali otroġko oprijemalo, saj je 
obstojeļe oprijemalo za otroke mnogo previsoko. 
 
 

2.3 Odprtost knjiģnice 
 
Odprtost obmoļnih enot, krajevnih knjiģnic in Potujoļe knjiģnice temelji na Uredbi o osnovnih 
storitvah knjiģnic (Uradni list RS, ġt. 29/2003) in Standardih za sploġne knjiģnice. V letu 2020 
bo odpiralni ļas knjiģnic v mreģi MKL usklajen s Pravilnikom o obratovalnem ļasu knjiģnic 
MKL. V juliju in avgustu bodo knjiģnice v mreģi MKL odprte v okviru posebnega poletnega 
odpiralnega ļasa. 
 
Potujoļa knjiģnica bo 47 izposojevaliġļ obiskovala tedensko, ġtirinajstdnevno ali meseļno po 
vnaprej objavljenem urniku. 
 
V mreģi knjiģnic MKL se kaģe potreba po poveļani odprtosti krajevnih knjiģnic, ki pa zaradi 
premajhnega ġtevila zaposlenih trenutno ni izvedljiva. 
 
Knjiģnica Preģihov Voranc 
Knjiģnici Notranje Gorice 
V letu 2020 bomo zaradi potreb novega vrtca v Knjiģnici Notranje Gorice eno popoldansko 
odprtost nadomestili z dopoldansko odprtostjo. 
 
Slovanska knjiģnica  
Velika ļitalnica v Slovanski knjiģnici bo odprta od ponedeljka do petka do 22.00 ure. 
 
Potujoļa knjiģnica  
Potujoļa knjiģnica bo v letu 2020 obiskovala 47 postajaliġļ (39 krajev in 9 posebnih sredin) po 
vnaprej objavljenem urniku. 37 postajaliġļ bomo obiskovali enkrat meseļno, 7 postajaliġļ 
dvakrat meseļno in 3 postajaliġļa enkrat tedensko v popoldanskem ļasu. V letu 2020 bomo 
dodali postajaliġļe pred Domom starejġih v Ġkofljici (obiskovali ga bomo enkrat meseļno) ter 
zdruģili postajaliġļe pred Zavodom za gluhe in nagluġne Ljubljana s Centrom Janeza Levca 
(podaljġali bomo ļas postanka za 30 minut). Zaradi premajhnega obiska bomo ukinili 
postajaliġļe Brdo in uporabnike napotili v Knjiģnico Grba in na naġe postajaliġļe pred Centrom 
starejġih Viļ - Rudnik. Za najavljene skupine vrtcev je Potujoļa knjiģnica odprta tudi dopoldne 
(projekt Ciciuhec in Predstavitev potujoļe knjiģnice), prav tako pa tudi v ļasu festivalov in 
projektov (Bobri, Dan MKL, Noļ knjige, Poletavci, Potujoļa knjiģnica na obisku é). Zaradi 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
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nepredvidljivih razmer na cestah, vremenskih pogojev ali okvar vozila so moģna odstopanja 
od predvidenega ġtevila ur odprtosti.  
 
Knjiģnica bo izvajala program dela za leto 2020, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na viġino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

3 RAZVOJ IN OBMOĻNOST 
 
Sluģba za razvoj in obmoļnost 
 
Sluģbo za razvoj in obmoļnost (SRO) sestavljata Oddelek za razvoj in obmoļnost ter Oddelek 
za informatiko. SRO skrbi za koordinacijo strokovnega dela med knjiģnicami mestnih obmoļij, 
sluģbami, centri in oddelki, za uresniļevanje ciljev Strateġkega naļrta 2017ï2021 in za 
izvajanje ciljev strateġkih podroļij: Knjiģnica na daljavo: virtualna knjiģnica MKL, Vidna 
knjiģnica: sodelovanje in promocija za aktivno udeleģbo knjiģnice v okolju in èKnjiģnica plusç: 
razvoj za knjiģnico prihodnosti. V letu 2020 bomo priļeli s pripravami na oblikovanje novega 
Strateġkega naļrta za obdobje 2022ï2026 (struktura strateġkega naļrta in nabor strateġkih 
podroļij). 
Naloga SRO je tudi priprava in koordinacija temeljnih dokumentov o delovanju MKL. V letu 
2020 bomo pripravili: polletno poroļilo o delu 2020, letno poroļilo o delu 2019, program dela 
2021 ter zbirnik statistiļnih podatkov 2019 za CeZaR. 
 
V letu 2020 bomo v SRO izvajali dejavnosti in vodili projekte:  
- Nadaljevanje naļrtovanja mreģe MKL na podlagi prostorske analize PAM in koordinacije 

priprave idejnih naļrtov za nove ali prenovljene knjiģnice v mreģi MKL z GIS programskimi 
orodji za prostorsko naļrtovanje. Naļrtovana je nadgradnja teoretiļnih in praktiļnih 
izhodiġļ za evalvacijo ustreznosti knjiģniļne mreģe MKL, pripravljenih v letu 2019 
(Resman, S., Ġpoljar, M. in Klemen, A. (2019). Izzivi pri naļrtovanju knjiģniļne mreģe 
sploġnih knjiģnic v mestnem okolju. Knjižnica, 63(1ï2), 41ï77.). 

- Spremljanje in aģurno dopolnjevanje statistiļnih podatkov in kazalnikov uspeġnosti MKL 
na letni ravni. 

- Koordinacija in evalvacija beleģenja informacij v MKL. 
- E-uļilnica od leta 2017 sluģi kot okolje za izobraģevanje, uļna gradiva (interaktivni video 

vodiļi) in samopreverjanje znanja na podroļju IKT za zaposlene v MKL, v letu 2020 bo po 
testnem obdobju preġla v uporabo e-uļilnice za uporabnike. 

- Delovna skupina (nosilec Oddelek za informatiko) je v letu 2019 izvedla vsebinsko, 
aplikativno in strukturno prenovo intraneta, v letu 2020 naļrtujemo delovanje novega 
intraneta in diseminacijo za seznanitev in spodbujanje uporabe med zaposlenimi v MKL. 

- Priprava izhodiġļ za uskladitev delovanja amaterskih krajevnih knjiģnic in preveritev 
usklajenosti preostalih enot knjiģnice z doloļili sprememb Pravilnika o pogojih za izvajanje 
knjiģniļne dejavnosti kot javne sluģbe. 

- Nadaljevanje digitalizacije korpusa tovarniġkih ļasopisov, s katerim smo priļeli v letu 2019, 
vsebine bodo v celotnem obsegu objavljene na portalu Digitalne knjiģnice Slovenije ter v 
obliki posebnih zbirk na domoznanskem portalu Kamra in domoznanski podstrani 
knjiģnice. 

- Priprava digitalnih zbirk za portal Kamra v okviru projektov Razvoj Ljubljane in Bilo je nekoļ 
v naġem kraju. 

- Sodelovanje pri koordinaciji in promociji aktivnosti za starejġe v MKL, v okviru DS za 
storitve za starejġe v MKL (projekt Modra leta). 

- Za ciljno skupino starejġih uporabnikov bo pripravljen regijski nateļaj za najboljġo 
domoznansko zgodbo. 

- Pripravili bomo medgeneracijsko sreļanje, kjer bodo obravnavane tematike s podroļja 
lokalne kulturne dediġļine in se pri tem povezali z lokalnimi osnovnimi ġolami. 
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- Izdelava strategije razvoja e-vsebin in e-storitev v MKL, na podlagi rezultatov ankete med 
uporabniki MKL, opravljene v letu 2019 (glej 7 Projekti). 

- V okviru nacionalnega projekta èFinanļno opismenjevanje v sploġnih knjiģnicahç, ki ga 
koordinira Bibliotekarski raziskovalni, izobraģevalni in informacijski center NUK, bomo 
sodelovali pri razvoju vsebin in izobraģevalnih orodij za podroļje dviga finanļne pismenosti 
starejġih uporabnikov slovenskih sploġnih knjiģnic. Pri pripravi in izvedbi bomo sodelovali 
tudi z Zvezo potroġnikov Slovenije in drugimi relevantnimi partnerji. 

- V sodelovanju z Uļnim centrom priprava ankete o izobraģevalnih potrebah uporabnikov 
knjiģnice. 

- Sodelovanje pri pripravi in izvedbi izobraģevanj za uporabnike in zaposlene; sodelovanje 
pri pripravi vsebin za mednarodni posvet Knjiģnica, srce mesta 2020, na temo zelenih 
knjiģnic. 

- V SN 2017ï2021 smo v okviru strateġkega podroļja èAKTIVNA KNJIĢNICA: notranja 
organiziranost in kadriç oblikovali cilj èProstovoljsko delo v MKLç. V letu 2020 bomo 
nadaljevali in razġirili vkljuļevanje prostovoljcev v razliļne projekte MKL (Evropska 
solidarnostna enota - program MOL). 

- V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo bomo v 
letu 2020 nadaljevali projekt, ki bo raziskal uporabo razliļnih metod za pridobivanje novih 
ļlanov v MKL. 

- Koordiniranje referenļnega servisa Vpraġaj knjiģniļarja. 
- Priprava izhodiġļ za spremembo in poenotenje procesov v MKL ï samostojni prevzem 

rezerviranega gradiva. 
- Sodelovanje v strokovnih telesih na nacionalni ravni (Ministrstvo za kulturo, ZBDS, 

Zdruģenje sploġnih knjiģnic). 
 
V MKL beleģimo 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 ġtudente, novozaposlene (po novem pravilniku o bibliotekarskem izpitu) in prostovoljce.  
 
V letu 2020 naļrtujemo pripravo programov za razliļne skupine: 
- Ġtudenti: praksa ġtudentov bibliotekarstva; pedagogike in andragogike v okviru SDU; 

strokovni obiski ġtudentov; mobilnost ġtudentov v okviru programa Erasmus+ (2 ġtudentki 
z Masarykove univerze iz Brna). 

- Knjiģniļarji in drugi strokovni delavci: strokovni obiski knjiģniļarjev; mobilnost zaposlenih v 
okviru programa Erasmus+. 

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

 
V letu 2020 bo SRO sodelovala pri pripravi novih storitev in projektov MKL: 
- izdelava in objava nove spletne strani knjiģnice, 
- strategija pridobivanja novih ļlanov v MKL, 
- nadaljevanje sklopa storitev za starejġe, 
- vsebinska zasnova programa aktivnosti v kreativnici, ki bo v letu 2020 zaģivela v novih 

prostorih Knjiģnice Polje, 
- sodelovanje in izvedba uļnih aktivnosti v Uļnem centru MKL (izvajanje izobraģevanj in 

sodelovanje pri oblikovanju uļnih vsebin), 
- priprava in sodelovanje pri naļrtovanju mreģe MKL, pri pripravi idejnih naļrtov za nove ali 

prenovljene knjiģnice in pri pripravi javnih naroļil. 
 
Za preverjanje stanja oz. za izdelavo kvalitativnih analiz bo SRO pri pripravi anketnih 
vpraġalnikov sodelovala z izvajalci ali pobudniki razliļnih dejavnosti v knjiģnici.  
 
Zaposleni v SRO se bomo aktivno udeleģevali strokovnih sreļanj in posvetovanj ter objavljali 
strokovne in znanstvene prispevke v relevantnih publikacijah. Redno bomo spremljali domaļo 
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in tujo strokovno publiciranje ter kolegom v MKL preko razliļnih komunikacijskih poti 
predstavljali najpomembnejġe prispevke in dognanja. 
 
SRO spremlja razpise in koordinira prijave na lokalne, nacionalne in mednarodne razpise ter 
posvete na podlagi dveh tabel: 1) Seznam domaļih in mednarodnih konferenc, ki omogoļa 
bolj dolgoroļno prijavo prispevkov in aktivno udeleģbo. 2) Seznam razpisov za projekte in 
nagrade, ki omogoļa ļasovno bolj vzdrģno pripravo prijav. 
 
Oddelek za informatiko bo v letu 2020 opravljal naslednje naloge: 
Podpora in vzdrģevanje: 
- pomoļ in podpora zaposlenim; 
- pomoļ in podpora uporabnikom; 
- podpora pri reġevanju teģav v sistemu za izposojo Cobiss3; 
- pomoļ, podpora in razvoj knjigomatov ter RFID tehnologije; 
- izvajanje tehniļne podpore na prireditvah; 
- skrb za neprekinjeno delovanje strojne in programske opreme informacijskega sistema, 

mreģne opreme, telekomunikacijskih naprav; 
- skrb za pravilno delovanje antivirusne zaġļite, varnostnega arhiviranja podatkov, zaġļite 

proti nezaģeleni poġti, spletnih filtrov; 
- vzdrģevanje, servisiranje in skrb za neprekinjeno delovanje odjemalske opreme; 
- vzdrģevanje telefonije; 
- izvajanje javnih razpisov za nakup IKT opreme ter nakup drobnega materiala; 
- izboljġave, razvoj in nadgradnja strojne in programske opreme; 
- podajanje predlogov in razvoj avtomatiziranih reġitev za bolj kvalitetno delovanje knjiģnice; 
- podpora sistemu Urbana, Libroam, aplikacijam Vasco, Time&Space, Grad, Galis, Belinfo, 

Izterjave ipd.; 
- vzdrģevanje poģarnih in protivlomnih sistemov, videonadzorov, vpogled v posnetke 

videonadzornih sistemov; 
- vzdrģevanje spletnih strani; 
- pomoļ pri izvajanju inventur osnovnih sredstev in gradiva; 
- priprava okolja za delovanje e-uļilnice za zaposlene in uporabnike; 
- priprava in izvedba izobraģevanj za uporabnike; 
- priprava in izvedba izobraģevanj za zaposlene; 
- sodelovanje v delovnih skupinah; 
- sodelovanje s knjiģnicami osrednjeslovenske regije in ostalimi osrednjimi obmoļnimi 

knjiģnicami; 
- sodelovanje z zunanjimi izvajalci na podroļju IKT in KIS; 
- planiranje in namestitev IKT tehnologije v nove in prenovljene enote; 
- podpora izterjavam finanļnih dolgov; 
Razvoj storitev in projekti: 
- razvoj in nadgradnja informacijskega sistema MKL: 

• naļrtovan nakup in prenova mreģne opreme za streģniġki prostor in knjiģnice mestnih 
obmoļij, 

• nadgradnja operacijskega sistema osebnih raļunalnikov za zaposlene in uporabnike 
na Windows 10, 

• prenova strukture dokumentov in prenova AD strukture; 
- razvoj in nadgradnja spletnih servisov MKL: 

• projekt prenove spletne strani www.mklj.si; 
- uvajanje knjigomatov ter RFID izposoje na evidenco izposoje v mreģo knjiģnic MKL; 
- raziskava trģiġļa, nakup in testiranje vraļalnega robota za knjiģnice mestnih obmoļij; 
- izvajanje razpisov, nakupa in montaģe opreme v novi Knjiģnici Polje; 
- priprava dokumentacije za nakup opreme za novo Knjiģnico Brdo; 
- priprava dokumentacije za nakup opreme za novo Knjiģnico Ġmartno; 
- razvoj sistema za uporabo tablic za uporabnike in zaposlene; 

http://www.mklj.si/
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- razvoj reġitve za registracijo uporabnika preko mobilnega telefona. 
MKL ima izdelan dokument naļrt razvoja MKL na podroļju IKT (2019ï2023). 
 
MKL je osrednja obmoļna knjiģnica za osrednjeslovensko knjiģniļno regijo in izvaja naloge 
obmoļnosti za osem osrednjih knjiģnic (Knjiģnica Domģale, Knjiģnica Litija, Knjiģnica Franceta 
Balantiļa Kamnik, Knjiģnica Logatec, Mestna knjiģnica Grosuplje, Cankarjeva knjiģnica 
Vrhnika, Knjiģnica Joģeta Udoviļa Cerknica, Knjiģnica Medvode). MKL aktivno sodeluje z 
devetimi slovenskimi obmoļnimi knjiģnicami pri nacionalnih projektih in koordinaciji nalog 
obmoļnosti na nacionalnem nivoju. 
 
V SRO bomo za podroļje obmoļnosti pripravili letno poroļilo 2019 in program 2021, izvajali 
in koordinirali bomo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 2020: 
 
Zagotavljanje poveļanega in zahtevnejġega izbora knjiģniļnega gradiva in informacij 
V letu 2020 bo poudarek na nabavi elektronskih virov ï v sodelovanju s knjiģnicami obmoļja 
bomo zakupili dostop do portala s pravnimi in davļno-finanļnimi vsebinami in zbirke 
PressReader. Knjiģnicam regije bomo omogoļili tudi laģji pregled nad informacijskimi viri in 
podatkovnimi zbirkami, brezplaļno dostopnimi preko svetovnega spleta.  
Uporabniki knjiģnic regije bodo lahko s pomoļjo programa EZProxy dostopali do elektronskih 
virov in servisov, ki so dostopni prek statiļnih IP-jev ali prek gesel z domaļe lokacije. Prek 
koncepta skrbnikov elektronskih virov bomo zagotavljali kontinuirano promocijo elektronskih 
virov knjiģnicam obmoļja in ġirġi javnosti. Predstavitve uporabe elektronskih virov bomo 
pripravljali tudi s podporo spletnih orodij za izvedbo izobraģevanj na daljavo. V sodelovanju s 
slovenskimi osrednjimi obmoļnimi knjiģnicami bomo nadgrajevali skupni spletni portal uļnih 
gradiv in vodiļev za uporabo elektronskih podatkovnih zbirk, dostopnih v slovenskih sploġnih 
knjiģnicah. 
Uporabnikom knjiģnic Osrednjeslovenskega obmoļja bomo zagotavljali brezplaļno 
medknjiģniļno izposojo strokovnega in ġtudijskega gradiva. 
Formalno in vsebinsko bomo obdelali in opremili gradivo, ki ga knjiģnica prejema kot 
depozitarna ustanova za obvezni izvod. 
 
Strokovno sodelovanje s knjiģnicami na obmoļju 
Knjiģnicam regije bomo po potrebi svetovali na vseh podroļjih dejavnosti MKL, ġe zlasti pri 
naļrtovanju lokalnih raļunalniġkih omreģij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. 
Nadaljevali bomo z dejavnostmi Uļnega centra MKL za koordinatorje nalog obmoļnosti za 
znanja, potrebna za izvajanje posebnih nalog osrednje obmoļne knjiģnice; ter izobraģevanja 
za knjiģniļarje regije za nove naloge v knjiģnicah po konceptu in programu Uļnega centra MKL 
za leto 2020. V letu 2020 bo poudarek na znanjih za izvajanje mentoriranja kandidatov za 
bibliotekarske izpite v sploġnih knjiģnicah in uporabe spletnih storitev Arnesa, predvsem pri 
izgradnji lastnih spletnih mest s pomoļjo WordPress CMS predlog.  
S knjiģnicami regije bomo ġe naprej sodelovali na podroļju spodbujanja bralne kulture za ciljne 
skupine uporabnikov, za otroke s projektom Poletavci ter s skupnim bralnim projektom za 
mladostnike ï NajPoletavci. V sodelovanju s ļlani delovne skupine za strokovna priporoļila 
sploġnih knjiģnic pri Nacionalnem svetu za knjiģniļno dejavnost naļrtujemo pomoļ in aktivnosti 
pri uresniļevanju novih strokovnih priporoļil. Nudili bomo praktiļno usposabljanje za uporabo 
spletnih uļilnic in spletnih vsebin za podporo izvajanju nacionalnega projekta Finanļne 
pismenosti preko javnih knjiģnic (poteka pod okriljem NUK). 
Pripravili bomo analize in preglede stanja knjiģniļnih mreģ knjiģnic osrednjeslovenskega 
obmoļja: v letu 2020 naļrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreģe na dan 31. 
12. 2019 (kontrola podatkov in analiza dostopnosti na posameznih obmoļjih OOK) v 
sodelovanju s Centrom za razvoj knjiģnic NUK.  
Naļrtujemo vsebinsko in uredniġko podporo delovanju skupnega portala slovenskih sploġnih 
knjiģnic, ki od leta 2019 na enem mestu zdruģuje podatke, vsebine in informacije za razliļne 
ciljne skupine (strokovno javnost, sploġno javnost, financerje ipd.), z glavnim uredniġtvom v 
Mariborski knjiģnici. Pripravili bomo predstavitev portala za knjiģniļarje osrednjeslovenske 
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regije, v sodelovanju z Mariborsko knjiģnico. Sodelovali bomo pri preostalih skupnih projektih 
vseh slovenskih OOK.  
Nadaljevali bomo izvajanje programa izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjiģnico 
in MKL.  
Organizirali bomo sreļanja direktorjev knjiģnic regije, ki imajo svetovalni in posvetovalni 
namen. 
 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Izvajali bomo redakcijo, organizacijo in koordinacijo dela na portalu Kamra za potrebe regije. 
Pripravili bomo letni naļrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin. Po 
potrebi bomo pripravili izobraģevanje s podroļja vnosa vsebin na portal Kamra za nove ali ģe 
obstojeļe vnaġalce. Izvajali bomo promocijo vsebin MKL, objavljenih na portalu Kamra. V 
okviru projekta èBilo je nekoļ v naġem krajuç bomo skupaj s knjiģnicami regije iskali zanimive 
zgodbe, povezane z lokalno zgodovino ter prebivalci posameznega kraja, jih zapisali ter 
objavili na portalu Kamra. Za ciljno skupino starejġih uporabnikov bomo ponovno pripravili 
nateļaj za najboljġo zgodbo iz lokalnega okolja, ki bo potekal na regionalnem nivoju, najboljġe 
zgodbe bomo opremili s fotografijami in objavili na portalu Kamra.  
Nadaljevali bomo projekt digitalizacije korpusa tovarniġkih ļasopisov, s katerim smo priļeli v 
letu 2019.  
V okviru novega regijskega projekta se bomo skupaj s knjiģnicami obmoļja povezali z lokalnimi 
osnovnimi ġolami in pripravili medgeneracijska sreļanja, kjer bodo obravnavane tematike s 
podroļja lokalne kulturne dediġļine.  
Zasledovali bomo cilje iz strategije objavljanja vsebin na Twitter profilu portala Kamra.  
Na temo Albuma Slovenije bomo pripravili praktiļne predstavitve za uporabnike ter jim na 
primeru Albuma Ljubljane predstavili samostojno vnaġanje vsebin na Kamro.  
Projekt Dan zbiranja spominov je preġel v redno dejavnost nekaterih knjiģnic regije kot 
permanentna storitev zbiranja spominov za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjiģnico za 
takojġnjo digitalizacijo.  
Sodelovali bomo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. Sodelovali 
bomo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega gradiva 
(digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjiģnice obmoļja. Sodelovali 
bomo pri postopkih za prilagoditev (lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjiģnice obmoļja na 
portalu Digitalne knjiģnice Slovenije.  
Nudili bomo podporo delovni skupini (nosilec koordinacija OOK NUK) za pripravo strokovnih 
izhodiġļ za oblikovanje domoznanske zbirke in domoznanskega oddelka. 
 
Usmerjanje izloļenega knjiģniļnega gradiva s svojega obmoļja 
Knjiģnice regije imamo interne Pravilnike o izloļanju in odpisu knjiģniļnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izloļanje in odpis knjiģniļnega gradiva NUK. Dogovorile smo se o 
internem postopku obveġļanja o izloļenem gradivu glede na 13., 14. in 15. ļlen Navodil NUK. 
Na podlagi navodil za izloļanje gradiva bomo v MKL usmerjali izloļeno knjiģniļno gradivo iz 
knjiģnic osrednjeslovenske regije. 
Sploġne knjiģnice pogosto prejemajo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni 
knjiģnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. V kolikor knjiģnice tovrstnih 
izvodov knjiģniļnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih spodbujamo, da jih v koordinaciji z MKL 
posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, ļe jih tam ġe ni. 
 
Podroben program izvajanja nalog osrednje obmoļne knjiģnice za leto 2020 je priloga tega 
programa in njegov sestavni del. 
 
Knjiģnica bo izvajala program dela za leto 2020, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na viġino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
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4 DEJAVNOSTI KNJIĢNICE 
 
Dejavnosti Mestne knjiģnice Ljubljana izhajajo iz 2. in 16. ļlena Zakona o knjiģniļarstvu (Uradni 
list RS, ġt. 87/01). 
 
2. ļlen: 
 
Knjiģniļna dejavnost, ki je javna sluģba, zajema:  
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjiģniļnega gradiva,  
- zagotavljanje dostopa do knjiģniļnega gradiva in elektronskih publikacij,  
- izdelovanje knjiģniļnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,  
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,  
- sodelovanje v medknjiģniļni izposoji in posredovanju informacij,  
- pridobivanje in izobraģevanje uporabnikov,  
- informacijsko opismenjevanje,  
- varovanje knjiģniļnega gradiva, ki je kulturni spomenik,  
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.  
 
16. ļlen: 
 
Sploġne knjiģnice v okviru javne sluģbe iz 2. ļlena tega zakona tudi:  
- sodelujejo v vseģivljenjskem izobraģevanju,  
- zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo,  
- zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so sploġno dostopna na 

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

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

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

4.1 Pridobivanje, bibliografska obdelava in zaġļita knjiģniļnega gradiva 
 
Strateġke usmeritve 
- Zagotavljanje novosti zaloģniġke produkcije v obsegu, kot ga predvidevajo pogoji za 

izvajanje knjiģniļne dejavnosti in/ali standardi ter strokovna priporoļila za knjiģniļno 
dejavnost. 

- Zagotavljanje aktualnosti knjiģniļne zbirke.  
 
Pri tem sledi normativom iz standardov in strokovnih priporoļil za to podroļje: 
- Zakon o knjiģniļarstvu (Uradni list RS ġt. 87/01 in 96/02). 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiģniļne dejavnosti kot javne sluģbe (Uradni list RS ġt. 

73/03). 
- Pravilnik o osrednjih obmoļnih knjiģnicah (Uradni list RS ġt. 88/03). 
- Strokovna priporoļila in standardi za sploġne knjiģnice (2018-2028). 
- Manifest o sploġnih knjiģnicah (1994). Knjiģniļarske novice (5) 3. Priloga. 
 
Strateġki cilji in aktivnosti za leto 2020 
- Izvajanje izbora in nakupa izbrane zaloģniġke produkcije, primerne za sploġno knjiģnico, 

v skladu s Pravilnikom o upravljanju knjiģniļne zbirke v MKL (SP A.1, cilj 1: Aktualna in 
uļinkovita knjiģniļna zbirka).  
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- Vzdrģevanje aktualne knjiģniļne zbirke za prebivalce Mestne obļine Ljubljana in ġirġega 
obmoļja z vsebinami, ki odraģajo potrebe okolja knjiģnice, z evalvacijo uporabe 
knjiģniļnega gradiva ter izloļanjem zastarelih vsebin knjiģniļne zbirke (SP A.1, cilj 1: 
Aktualna in uļinkovita knjiģniļna zbirka). 

- Izboljġanje kakovosti ponudbe knjiģniļnega gradiva za posebne potrebe uporabnikov z 
oblikovanjem posebnih knjiģniļnih zbirk in virov (SP A.2, cilj 3: Povsod v mestu). 

- Zagotavljanje kakovostne informacije o zbirki s kakovostno strokovno obdelavo gradiva.  
- Knjiģnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala gradivo in informacije o svoji 

lokalni skupnosti in s tem ohranjala lokalno dediġļino. 
- Naļrtno bo oblikovala zbirke gradiva in informacij za ranljive skupine prebivalstva (starejġi, 

etniļne skupine, brezposelni, socialno ogroģeni, uporabniki s posebnimi potrebami) (SP 
A.2, cilj 3: Povsod v mestu). 

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

- Oblikovala bo zbirke osrednje obmoļne knjiģnice in pridobivala obvezni izvod v okviru 
posebnih nalog OOK glede zahtevnejġega izbora knjiģniļnega gradiva in obveznega 
izvoda.  

 
Priļakovani uļinki 
- Dostopnost vse relevantne slovenske zaloģniġke produkcije uporabnikom knjiģnice. 
- Razvoj knjiģniļnih zbirk v krajevnih knjiģnicah, ki bodo ļim bolj usklajene z znaļilnostmi 

okolja in s tem bolj uļinkovita izraba knjiģniļnega gradiva vsake posamezne krajevne 
knjiģnice. 

- Zagotavljanje dostopnosti knjiģniļne zbirke in knjiģniļne dejavnosti vsem prebivalcem: 
razvoj naļela veļkulturnega sodelovanja in uveljavljanje veļkulturnosti v knjiģnici s 
spodbujanjem k aktivnemu branju in kulturni izmenjavi. 

- Boljġa dostopnost aktualnega gradiva za uporabnike in bolj uļinkovita razporeditev 
knjiģniļnega gradiva v mreģi knjiģnic. 

- Boljġa izraba prostorov v mreģi knjiģnic MKL. 
- Uravnoteģeni rezultati knjiģniļnega poslovanja med enotami: primerljiv obrat gradiva med 

primerljivimi enotami knjiģniļne mreģe.  
- Informacijska uļinkovitost kataloga tako za uporabnike kot informatorje ï zadovoljstvo 

uporabnikov. 
 
Kazalniki uspeġnosti 
- Prirast na 1.000 prebivalcev (2018: 205) 
- Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke (v odstotkih) (2018: 36 ï 64) 
- Razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle (v odstotkih) (2018: 25 ï 75) 
- Obrat knjiģniļne zbirke (2018: 2,48) 
- Obrat zadnjega celoletnega prirasta (2018: 3,55) 
- Odstotek odpisa v odnosu do prirasta (2018: 71,4 %) 
 
Sluģba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjiģniļnega gradiva 
Izbor za nakup novega knjiģniļnega gradiva izvaja Sluģba za pridobivanje in bibliografsko 
obdelavo knjiģniļnega gradiva (SPOK) po kriterijih nabavne politike knjiģnice z rednim 
pregledovanjem novosti v zaloģniġki produkciji.  
 
Sluģba prav tako ureja pridobivanje novega gradiva iz obveznega izvoda, ki ga knjiģnica pridobi 
po Zakonu o obveznem izvodu. Doloļa umestitev tega gradiva v mreģi MKL in upoġteva prirast 
obveznega izvoda pri nakupu novega gradiva.  
 
Sluģba ureja prirast darov bralcev in drugih deleģnikov, ki jih pristojni knjiģniļarji odberejo za 
knjiģniļno zbirko. 
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Sluģba bo zagotovila standardizirano bibliografsko obdelavo v letu 2020 pridobljenega 
knjiģniļnega gradiva v elektronskem katalogu COBISS. Glede na naļrtovan prirast bo 
katalogizacija obsegala: 
- kreiranje okrog 4.500 novih zapisov za razliļne tipe gradiva, 
- kreiranje okrog 1.500 novih zapisov v normativni bazi podatkov CONOR.SI. 
Za vse pridobljene enote knjiģniļnega gradiva bo sluģba zagotovila ustrezno zaġļito in opremo 
novega gradiva za potrebe izposoje ï predvidoma 69.504 enot vsega prirasta. 
 
Sluģba bo pri vseh procesih upravljanja s knjiģniļno zbirko sodelovala z enotami knjiģniļne 
mreģe MKL. Tako pri izboru novega knjiģniļnega gradiva, kot pri odpisu zastarelega gradiva, 
urejanju postavitvenega sistema za prosti pristop, naļrtovanje novih zbirk ipd. Sluģba bo 
aktivno sodelovala tudi pri izvajanju inventur knjiģniļnega gradiva, ki bodo v letu 2020 in v 
naslednjih petih letih prilagojene uvedbi izposoje z RFID tehnologijo. Le-ta zahteva preopremo 
vse zaloge knjiģniļnega gradiva s ļipi RFID, s ļimer bo opravljena tudi inventura knjiģniļnega 
gradiva. 
 
Sluģba je nosilec projekta skupne nabave in obdelave v sploġnih knjiģnicah. V letu 2020 je 
predvidena prva nadgradnja sistema COBISS s programsko podporo skupnega naroļanja 
gradiva. To bo knjiģnici omogoļilo, da zastavljeno skupno nabavo in obdelavo knjiģniļnega 
gradiva z Mestno knjiģnico Grosuplje razġiri z veļjim obsegom skupaj naroļenega prirasta ï 
cilj je skupno naroļanje vsega prirasta obeh knjiģnic, ki bo realiziran s polno podporo v sistemu 
COBISS. S tem bodo nastali optimalni pogoji s preverjeno prakso izvajanja skupne nabave. 
Knjiģnica zato v letu 2020 planira evidentiranje interesa in pogojev za skupno nabavo ġe z 
drugimi zainteresiranimi knjiģnicami regije. 
 
 
Prirast knjiģniļnega gradiva ï naļrtovan obseg in dostopnost v letu 2020 
Obseg pridobivanja novega knjiģniļnega gradiva po Zakonu o knjiģniļarstvu naļrtujemo na 
podlagi ġtevila prebivalcev na obmoļju knjiģnice. Strokovna priporoļila in standardi za sploġne 
knjiģnice predvidevajo, da letni prirast knjiģniļnega gradiva obsega najmanj 250 novih enot na 
1.000 prebivalcev. 
 
Na podlagi naļrtov financiranja gradiva s strani Ministrstva za kulturo, s strani Mestne obļine 
Ljubljana in primestnih obļin, kjer MKL izvaja knjiģniļno dejavnost, za leto 2020 naļrtujemo 
61.204 enot nakupa novega knjiģniļnega gradiva, s ļimer doseģemo 175 enot gradiva na 
1.000 prebivalcev. Poleg tega naļrtujemo prirast ġe z darovi v obsegu okrog 6.500 enot in 
prirast z obveznim izvodom ï predvidoma 1.800 enot. Skupen prirast z nakupom in ostalimi 
naļini nabave naļrtujemo v obsegu 69.504 enot, s ļimer doseģemo 198 enot gradiva na 1.000 
prebivalcev. 
 
Na podlagi Strokovnih priporoļil knjiģnica pri izboru gradiva naļrtuje prirast, ki bo v knjiģniļni 
zbirki zagotavljal 50 % naslovov strokovnega in 50 % naslovov leposlovnega gradiva. Prav 
tako knjiģnica pri izboru upoġteva potrebe gradiva za otroke in mladino in zanje naļrtuje prirast, 
ki bo v zbirki zagotavljal 25 % naslovov gradiva za otroke in mladino. Upoġteva tudi potrebe in 
ģelje uporabnikov, kakor tudi specifiļnost okolja, v katerem opravlja svojo dejavnost.  
 
Referenļna zbirka in zbirke za posebne potrebe uporabnikov:  
Knjiģnica pri izboru gradiva skrbi za izgradnjo referenļne zbirke, ki je namenjena izposoji v 
knjiģnici. Obsega najveļ 10 % celotne knjiģniļne zbirke in jo bo v letu 2020 obnovila s 
predvidoma 950 novimi enotami gradiva. 
 
V letu 2020 bo knjiģnica z ustreznim izborom dopolnjevala ġestnajst posebnih tematskih zbirk, 
namenjenih posebnim potrebam uporabnikov, ki jih je prepoznala v preteklem obdobju: 
- arhiv slovenske mladinske produkcije za ġtudijske namene in razvoj promocije branja, 

bralne kulture in informacijske pismenosti pri mladih v Pionirski ï CMKK; 
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- knjiģevna didaktika ï zbirka za podporo razvijanja knjiģevne kulture pri otrocih; 
- zbirka gradiva za etniļne skupine na podroļju knjiģnice; 
- Hiġa svetov ï z gradivom s podroļja ļlovekovih pravic, varovanja ogroģenih druģbenih 

skupin, odgovornega ravnanja z naravnimi dobrinami in problemi globalizacije; 
- kotiļek za starġe ï z gradivom za vpraġanja vzgoje in starġevstva; 
- pravljiļna soba ï z zbirko tujih nagrajenih ali nominiranih del za otroke; 
- samostojni popotnik ï z izbranim gradivom za zahtevne turiste na temo odgovornega 

turizma; 
- zbirka vseģivljenjskega uļenja ï z izbranim gradivom za permanentno izobraģevanje 

odraslih; 
- srednjeġolski uļbeniki ï zbirka za potrebe pridobivanja srednjeġolske izobrazbe izven 

rednih oblik formalnega srednjeġolskega izobraģevanja; 
- knjige za slabovidne, veļji tisk ï z gradivom za slabovidne; 
- zbirka Okno Kitajske ï namenjena kitajsko govoreļim uporabnikom ter tistim, ki jih 

poslovno ali drugaļe zanima Kitajska; 
- ġahovski kotiļek; 
- konjeniġka zbirka; 
- kinoloġka zbirka; 
- posebna zbirka planinske in gorniġke literature; 
- zbirka kakovostnih virov o zdravju, zdravilih in zdravem naļinu ģivljenja za izboljġanje 

zdravstvene pismenosti. 
 
Dostop do elektronskih virov: 
MKL bo v letu 2020 zagotovila dostop do elektronskih virov informacij: uporabnikom knjiģnice 
omogoļa spletni dostop do petih podatkovnih zbirk in zbirke 3.000 elektronskih ļasopisov in 
revij.  
Posebno pozornost bo posveļala ponudbi e-knjig v sistemu Biblos, ki je izrazito primeren za 
izvajanje poslanstva sploġne knjiģnice za uporabnike naprednih tehnologij, ker omogoļa 
izposojo in branje leposlovja z napravami IKT v slovenġļini. Platforma omogoļa knjiģnici pri 
izboru in naroļanju e-knjig sprotno odzivanje na povpraġevanje uporabnikov in na obseg tega 
povpraġevanja, ki ga spremljamo praktiļno vsakodnevno. 
Ponudba e-knjig raste z indeksom 1,2. Planiramo, da bo v letu 2020 v sistemu Biblos za 
uporabnike MKL na voljo 2.200 naslovov e-knjig. 
 
Drugo neknjiģno gradivo: 
Knjiģnica naļrtuje nakup do 15 % enot neknjiģnega gradiva v sorazmerju z ostalimi vrstami 
gradiva. Od tega najveļ ï predvidoma 5.200 enot ï zgoġļenk filma in glasbe.  
 
Serijske publikacije: 
Knjiģnica bo v letu 2020 zagotavljala uporabo 1.000 naslovov serijskih publikacij, ki jih 
pregledujemo glede na aktualnost in morebitne ustreznejġe nove naslove na trģiġļu.  
 
Potujoļa knjiģnica: 
Knjiģnica za uporabnike postajaliġļ Potujoļe knjiģnice naļrtuje 1.400 enot novega 
knjiģniļnega gradiva. Od tega 700 enot iz sredstev Ministrstva za kulturo, 700 enot iz sredstev 
obļin s postajaliġļi Potujoļe knjiģnice. Deleģi obļin so doloļeni po ġtevilu prebivalcev: 
 
Deleģ za Potujoļo knjiģnico je doloļen glede na ġtevilo prebivalcev v obļinah s postajaliġļi 
bibliobusa: 
 
 
Obļine Prebivalci Ġt. enot EUR Deleģ 
Brezovica 12.412 24 462 ú 3,38% 
Dobrova - Polhov Gradec 7.664 15 285 ú 2,09% 
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Dol pri Ljubljani 6.218 12 231 ú 1,70% 
Horjul 3.016 6 112 ú 0,82% 
Ig 7.463 14 278 ú 2,03% 
Ljubljana 292.988 559 10.902 ú 79,87% 
Medvode 16.573 32 617 ú 4,52% 
Ġkofljica 11.180 21 416 ú 3,05% 
Velike Laġļe 4.351 8 162 ú 1,19% 
Vodice 4.958 9 184 ú 1,35% 
Potujoļa knjiģnica skupaj 366.823 700 13.650 ú 100,00% 

*podatki o prebivalstvu stanje 01. 01. 2019 (SURS) 
 

4.1.1 Predviden nakup novih enot knjiģniļnega gradiva (po zvrsteh) / Miro Trģan 
 
Naļrtovan obseg nakupa novih enot knjiģniļnega gradiva po zvrsteh 
 
Knjiģno gradivo Neknjiģno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

49.467 9.743 1.994 61.204 
 
Naļrtovan obseg nakupa novih enot knjiģniļnega gradiva na obmoļju Mestne obļine 
Ljubljana 
 
Knjiģno gradivo Neknjiģno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

42.291 8.363 1.680 52.334 
 
Naļrtovan obseg nakupa novih enot knjiģniļnega gradiva na obmoļju primestnih obļin 
 
Knjiģno gradivo Neknjiģno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

7.176 1.380 314 8.870 
 
 
Naļrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: stroka / leposlovje 
 

Stroka Leposlovje Skupaj 
3.100 3.100 6.200 

 
Naļrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: mladina / odrasli 
 

Odrasli Mladina Skupaj 
4.650 1.550 6.200 

 
Naļrt razporeditve gradiva v knjiģniļni mreģi 
 

IZVODI Knjiģno 
gradivo 

Neknjiģno 
gradivo 

Serijske 
publikacije SKUPAJ 

Knjiģnica Beģigrad 4.501 891 161 5.553 
Knjiģnica Ļrnuļe 1.079 333 36 1.448 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 986 369 35 1.390 
Knjiģnica Glinġkova ploġļad 866 257 32 1155 
Knjiģnica Savsko naselje 691 216 28 935 
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Knjiģnica Joģeta Mazovca 3.074 698 125 3.897 
Knjiģnica Fuģine 1.207 215 72 1.494 
Knjiģnica Jarġe 627 31 40 698 
Knjiģnica Polje 1.375 200 92 1.667 
Knjiģnica Zadvor 541 102 27 670 
Knjiģnica Zalog 665 99 45 809 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 8.801 1.832 261 10.894 
Knjiģnica Nove Poljane 204 201 8 413 
Knjiģnica Poljane 773 40 22 835 
Knjiģnica Preģihov Voranc 4.034 729 175 4.938 
Knjiģnica Grba 1.168 333 57 1.558 
Knjiģnica Rudnik 1.396 277 77 1.750 
Knjiģnica Ġiġka 5.623 755 171 6.549 
Knjiģnica Gameljne 729 161 30 920 
Knjiģnica Ġentvid 1.208 356 74 1.638 
Slovanska knjiģnica 2.743 268 112 3.123 
SKUPAJ MOL 42.291 8.363 1.680 52.334 
Knjiģnica Brezovica 830 164 28 1.022 
Knjiģnica Notranje Gorice 64 19 0 83 
Knjiģnica Podpeļ 319 99 23 441 
Knjiģnica Rakitna 79 12 0 91 
SKUPAJ Brezovica 1.292 294 51 1.637 
Knjiģnica Dobrova 418 103 38 559 
Knjiģnica Polhov Gradec 49 20 0 69 
Knjiģnica Ġentjoġt 30 3 0 33 
SKUPAJ Dobrova Polhov Gradec 497 126 38 661 
Knjiģnica Frana Levstika 519 32 43 594 
Knjiģnica Rob 44 74 0 118 
SKUPAJ V. Laġļe 563 106 43 712 
Knjiģnica Horjul 329 60 18 407 
Knjiģnica Ig 659 155 46 860 
Knjiģnica Ġkofljica 1.321 260 67 1.648 
Knjiģnica Vodice 421 33 16 470 
Potujoļa knjiģnica 1.193 202 5 1.400 
Knjiģnica Jurij Vega ï Dol pri Lj. 901 144 30 1.075 
SKUPAJ vse krajevne knjiģnice 49.467 9.743 1.994 61.204 

 
 

4.1.2 Sredstva za nakup knjiģniļnega gradiva 
 

Priļakovana sredstva in deleģ ministrstva 265.734 ú 
Priļakovana sredstva in deleģ Mestne obļine Ljubljana 812.000 ú 
Priļakovana sredstva in deleģ primestnih obļin 109.717 ú 
Lastna sredstva: 35.000 ú 
SKUPAJ: 1.222.451 ú 
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4.2 Delo z uporabniki in dostopnost knjiģniļnih storitev 
 
Sluģba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
V Sluģbi za delo z uporabniki in posebne zbirke (SDU) skrbimo za ļlane, uporabnike in 
obiskovalce naġih knjiģnic ter pokrivamo ġiroko podroļje delovanja knjiģnice, od priprave in 
uskladitve pravil za poslovanje do zagotavljanja primerne odprtosti knjiģnic glede na potrebe 
okolja in razpoloģljivi kader. Delo z uporabniki zahteva pravoļasno in aģurno informiranje o 
spremembah ter ustrezno promoviranje dejavnosti, storitev in prireditev v knjiģnicah tako 
uporabnikov kot tudi zaposlenih. 
V SDU skrbimo za informiranje v tiskanih in elektronskih oblikah, pri ļemer dajemo poseben 
poudarek razvoju in stalnemu posodabljanju domaļe spletne strani ter aktivni prisotnosti na 
druģabnih spletnih omreģjih in video vsebinah. 
Pokrivamo velik deleģ pri izvajanju projektov, v katere so vkljuļene vse knjiģnice v mreģi MKL 
in tudi nekatere knjiģnice na regijskem in nacionalnem nivoju, predvsem pri spodbujanju branja 
in razvoju bralne kulture za razliļne ciljne skupine. Samostojno pripravljamo, oblikujemo in 
izdajamo razliļne vrste publikacij, tiskovin in promocijskih materialov, ki so namenjeni ļlanom, 
obiskovalcem, zaposlenim ter zunanjim partnerjem. 
K SDU spadajo oddelki in servisi, ki samostojno delujejo znotraj MKL: Oddelek za knjiģniļne 
dejavnosti in prireditve, Center za vseģivljenjsko uļenje, Uļni center, medknjiģniļna izposoja, 
Pionirska ï center za mladinsko knjiģevnost in knjiģniļarstvo, Slovanska knjiģnica ï center za 
domoznanstvo in specialne humanistiļne zbirke, Potujoļa knjiģnica ter Trubarjeva hiġa 
literature.  
V letu 2020 bomo skrbeli za kvalitetne knjiģniļne storitve, kulturni program, vseģivljenjsko 
izobraģevanje, tiskano in elektronsko informiranje, promocijo knjiģnice ter za informativne in 
promocijske izdelke. Z uvajanjem novih knjiģniļnih storitev za ļlane, s ġiritvijo izobraģevalnih 
dejavnosti in z razvojem obstojeļih in novih bralnih projektov bomo skrbeli za sedanje in 
bodoļe ļlane knjiģnice. Tudi v prihodnjem letu bomo zagotavljali predstavitve celotne mreģe 
knjiģnice na sejmih, mestnih festivalih, ulicah Ljubljane, v osrednjeslovenski regiji in ġirġe po 
Sloveniji ter opozarjali na pomen branja in bralne kulture ter na vedno veļjo vlogo in pomen 
sploġne knjiģnice tako v mestu kot na spletu. 
 
Strateġke usmeritve 
- Aktivno vkljuļevanje knjiģnice v ģivljenjski utrip okolja. 
- Krepitev vloge knjiģnice kot prostora za vseģivljenjsko uļenje in ġtudij. 
- Oblikovanje ponudbe za prebivalce mesta Ljubljana, s poudarkom na razvoju in 

spodbujanju bralne kulture. 
- Razvoj uļne in izobraģevalne ponudbe, ki spodbuja socialno vkljuļenost, 

medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje. 
- Uvajanje knjiģniļnih storitev, ki prek naprednih tehnologij omogoļajo samostojnost 

uporabnikov. 
- Stalno posodabljanje spletne strani kot osrednje informacijske toļke s poudarkom na 

priporoļanju gradiva, dogodkov in storitev. 
- Oblikovanje uļnih aktivnosti v e-okolju in e-podpora izvajanju izobraģevalnih dejavnosti. 
- Iskanje moģnosti za zagotavljanje ustreznih storitev, prireditev in izobraģevanj za skupine 

kot so: priseljenci, nezaposleni, invalidi, mladi in starejġi. 
 
Strateġki cilji in aktivnosti za leto 2020 
- Priprava predlogov za spremembe in dopolnitve Pravilnika o poslovanju knjiģnice glede na 

aktualne spremembe pri delu z uporabniki.  
- Posodabljanje internega pravilnika pri delu z uporabniki v skladu s Pravilnikom o 

poslovanju MKL glede na spremembe pri poslovanju z uporabniki. 
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- Priprava strategije in smernic za pridobivanje novih ļlanov. 
- Izvedba ankete za potencialne uporabnike in ļlane knjiģnic in izvedba raziskave o potrebah 

po izobraģevanju uporabnikov. 
- Priprava in izvedbe akcij za pridobivanje novih ļlanov (osnovnoġolci, dijaki, ġtudenti). 
- Izpopolnjevanje sistema C3/Izposoja v sodelovanju z nosilcem sistema IZUM, Maribor. 
- Obveġļanje ļlanov v skladu s spremembami v sistemu C3/Izposoja. 
- Razpis za izvajalca prenove spletne strani. 
- Promocija spletnega video/avdio centra s posnetki naġih dogodkov in izobraģevanj. 
- Spodbujanje uporabnikov pri samostojni uporabi novega kataloga Cobiss, aplikacije 

mCobiss, storitve Moja knjiģnica in portala Biblos. 
- Promocija storitve oddaljenega vpisa in izposoje e-knjig. 
- Postopki obveġļanja ob uvedbi novih knjigomatov v knjiģnicah MKL. 
- Spremljanje samostojne izposoje na knjigomatih med uporabniki in uvajanje izboljġav. 
- Testna uvedba storitve naroļanja in prevzema gradiva na domu ali v sluģbi. 
- Nadaljevanje z opremljanjem gradiva z RFID v izbranih knjiģnicah. 
- Nadaljevanje postopkov za izterjave finanļnih dolgov uporabnikov in sodnih izterjav. 
- Zagotavljanje odgovorov v referenļnem servisu Vprašaj knjižničarja. 
- Oglaġevanje na aktualnih socialnih in promocijskih spletnih omreģjih. 
- Sodelovanje s pisarno UNESCO Ljubljana: mesto literature pri promociji odmevnih 

meseļnih literarnih dogodkov v mestu. 
- Aktivno sodelovanje pri kandidaturi Evropske prestolnice kulture (EPK) Ljubljana 2025. 
- Zagotavljanje dostopnosti izobraģevanj za uporabnike, zaposlene in strokovne 

javnosti, predvsem knjiģniļarjev. 
- Oblikovanje prireditev in izobraģevanj ter razvoj knjiģniļne zbirke za pripadnike tujejeziļnih 

prebivalcev in obiskovalcev mesta. 
- Priprava strategije oz. smernic za razstavno dejavnost v MKL. 
- Razvijanje posebne toļke za turiste ï tuje obiskovalce mesta. 
- Umestitev knjiģnice na turistiļne karte mesta Ljubljana. 
- Oblikovanje storitev in dogodkov za starejġe ter za osebe s posebnimi potrebami. 
- Izpostavljanje lastne produkcije prireditev in izobraģevanj. 
- Obveġļanje o prireditvah, izobraģevanjih in projektih s tiskanim in e-napovednikom, z e-

obvestilnikom in objavami na zaslonih v knjiģnicah. 
- Oblikovanje broġur, zloģenk in plakatov za razliļne priloģnosti. 
- Priprava promocijskega letnega poroļila MKL 2019. 
- Oblikovanje promocijskih materialov in izdelkov za uporabnike, zaposlene, poslovne 

partnerje ter za prodajo v knjiģnicah. 
- Izvedba projektov: Ciciuhec, Poletavci, NajPoletavci, Mesto bere ter Sodobni slovanski 

romani, z namenom spodbujanja kvalitetnega branja in aktivacije knjiģniļnega gradiva za 
bralce vseh starosti. 

- Prisotnost s knjiģno ponudbo v Minicity-ju, v ZOO, na kopaliġļih Kolezija in Kodeljevo, v 
pasaģi KOĢ (Povsod v mestu). 

- Razvoj in promocija bralnih skupin za razliļne ciljne skupine v knjiģnicah. 
- Priprava knjiģnih paketov gradiva Maček v žaklju za poletno branje v vseh knjiģnicah. 
- Sodelovanje na regionalni in nacionalni ravni z drugimi knjiģnicami pri skupnih projektih in 

razvoju storitev, predvsem promociji knjiģnic na nacionalnem nivoju v okviru Zdruģenja 
sploġnih knjiģnic. 

- Sodelovanje na sejmih, mestnih festivalih, bazarjih in drugih kulturno-izobraģevalnih 
prireditvah v Ljubljani in Sloveniji. 

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

- Sodelovanje s knjiģnicami na mednarodnem nivoju na podroļju projektov, posvetovanj in 
obiskov. 

 
Priļakovani uļinki 
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- Nove storitve primerne za urbano in primestno okolje ter prilagojene sodobnemu naļinu 
ģivljenja: knjigomati; vraļanje gradiva v drugi knjiģnici; naroļanje in prevzem gradiva na 
dom ali v sluģbi; samostojen oddaljen vpis v knjiģnico; poenostavljena in dostopnejġa 
uporaba knjiģniļnih storitev. 

- Razvoj knjiģnice kot socialnega srediġļa; uveljavljanje veļkulturnosti v knjiģnici s 
spodbujanjem k aktivnemu branju in kulturni izmenjavi; vzpostavitev fiziļnega prostora 
knjiģnice kot tretjega prostora za druģenje (otroci, druģine, mladostniki, starejġi) in 
spodbujanje medgeneracijskega dialoga; oblikovanje storitev za laģje vkljuļevanje ranljivih 
skupin v druģbo. 

- Dostopnost e-vsebin in informacij za vse prebivalce; e-napovednik; prenova spletne strani 
MKL, druģabna omreģja, prilagojenost vsebin; aplikacije za uporabo knjiģnice. 

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

- Veļja prepoznavnost posameznih knjiģnic v lokalnem okolju kot ponudnikov prireditev in 
izobraģevanj; veļja prepoznavnost vseh knjiģnic; odmevni dogodki v mestu, na ulicah in v 
parkih; 

- Lastna produkcija za ciljne skupine prebivalcev; boljġa orientacija uporabnikov pri izbiri 
prireditev; uļinkovito oglaġevanje in promocija storitev; poveļan deleģ lastnih prihodkov 
knjiģnice in posebnega sofinanciranja (projekti, sponzorstvo, donatorstvo); 

- Boljġa prepoznavnost knjiģnice v Sloveniji in v tujini. 
 
Kazalniki uspeġnosti 
- Ġtevilo novih ļlanov (2018: 12.580). 
- Ġtevilo obiskovalcev MKL (2018: 2.384.793). 
- Ġtevilo sledilcev na druģbenih omreģjih MKL (2018: 8.019). 
- Ġtevilo izvedenih izobraģevanj za vse uporabnike (2018: 1.266). 
- Ġtevilo obiskovalcev prireditev in izobraģevanj (2018: 75.333). 
- Odstotek mladih (od 15. do 19. leta) med aktivnimi ļlani knjiģnice (2018: 10,0 %). 
 
 

4.2.1 Ļlanstvo 
 
V letu 2020 priļakujemo podobno ġtevilo aktivnih ļlanov kot v letu 2019, to je okrog 83.000. 
Na ravni prebivalstva MOL in obļin, kjer deluje MKL, ģelimo ohraniti podoben odstotek 
vļlanjenega prebivalstva kot v prejġnjih letih (24,5 %). Predvidevanje je narejeno na podlagi 
analize notranjega in zunanjega okolja knjiģnice ter gibanja podatkov v preteklih letih; pri analizi 
smo se omejili predvsem na gibanje ļlanstva v zadnjih treh letih ter upoġtevali objektivne 
okoliġļine, ki niso bile v domeni naļrtovanja knjiģnice:  
- zaprtost knjiģnic zaradi prenove; 
- ġtevilo prebivalstva v MOL in primestnih obļinah naraġļa; 
- zaradi vpliva demografskih podatkov in ġiroke ponudbe izobraģevanja je lahko manjġa tudi 

populacija ġtudentov v Ljubljani; 
- selitveni prirast prebivalcev med obļinami je razliļen. 
Pri projekciji upoġtevamo dejavnosti, ki jih naļrtuje knjiģnica in vplivajo na njeno uporabo, 
denimo inventure, postopki izterjave in podobno. 
 
 

4.2.2 Obisk 
 
Ġtevilo obiskovalcev knjiģnice je podatek, ki ga beleģimo v sistemu COBISS3, ob obisku 
servisov in dogodkov v knjiģnici ter obisk, ki je povezan z uporabo raļunalnikov in omreģja. 
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Obisk je bil med letoma 2017 in 2018 nekoliko veļji. V letu 2020 priļakujemo, da bi knjiģnico 
lahko obiskalo vsaj 2.300.000 obiskovalcev (fiziļni obisk), kar bi pomenilo podobno raven 
obiskovalcev kakor v preteklem obdobju. Priļakujemo, da bo vsak ļlan povpreļno 27-krat 
obiskal MKL. Predvidevanje smo naredili glede na primerjavo podatkov prejġnjih let ter na 
temelju delnih rezultatov za leto 2019 ter ob upoġtevanju razliļnih zunanjih okoliġļin, na katere 
knjiģnica nima vpliva. 
 
Za dejavnost knjiģnice je zelo pomemben tudi virtualni obisk. Zaradi spremenjenega Zakona o 
elektronskih komunikacijah, ki je zaļel veljati sredi leta 2013 in je prinesel nova pravila glede 
uporabe piġkotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, 
shranjenih na raļunalniku ali mobilni napravi uporabnika, statistika virtualnega obiska ne kaģe 
povsem realnih rezultatov, saj brezplaļno spletno orodje (Google Analytics) za svoje delovanje 
uporablja t. i. sledilne piġkotke. Za uporabo teh piġkotkov je po pravilih potrebno pridobiti 
vsakokratno privoljenje uporabnika spletne strani. Poslediļno v veliki meri prihaja do 
nedoslednosti pri potrjevanju strinjanja z uporabo omenjenih piġkotkov s strani uporabnikov 
spletnih strani, brez uporabe piġkotkov pa ni mogoļe zagotoviti verodostojnih podatkov o 
realnem spletnem obisku in uporabi spletnih storitev knjiģnice. Predvidevamo, da bo obisk 
spletnega mesta MKL v letu 2020 primerljiv z obiskom zadnjih let. 
 
Podatke pridobivamo po metodologiji, ki jo glede na standarde predvideva Center za razvoj 
knjiģnic v NUK. 
 
 

4.2.3 Izposoja gradiva 
 
Glede na analizo stanja in delne podatke za leto 2019 priļakujemo v letu 2020 nekoliko viġjo 
stopnjo izposoje. Predvidevamo, da bi si naġi uporabniki lahko izposodili okrog 4.500.000 enot 
gradiva, kar bi pomenilo 3% rast glede na preteklo obdobje. Predvidevamo, da se bo zaradi 
razġirjene ponudbe raznovrstnih gradiv za razliļne potrebe in okuse poveļala izposoja e-
gradiv na spletnem portalu Biblos. Ocenjujemo, da si bo vsak ļlan izposodil 50ï60 enot 
gradiva. Ob naļrtovanju izposoje gradiva velja upoġtevati dejstvo, da uvajamo uporabniku 
prijazne in tudi trģno 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 sistematiļno beleģenje opravljenih informacijskih poizvedb, ki jih pred tem nismo 
beleģili.  
V letu 2020 naļrtujemo beleģenje v tednih, ki smo jih izbrali glede na analizo frekvence 
izposoje po tipiļnih delovnih tednih, in sicer tri tedne z visoko frekvenco izposoje, dva s srednjo 
in en teden z nizko, ter z metodo ekstrapolacije. Informacije bomo beleģili v izbranih tednih, in 
sicer: 
 
- visoka frekvenca izposoje: 

07. teden: 10.ï16. 02. 2020 
15. teden: 06.ï12. 04. 2020 
50. teden: 07.ï13. 12. 2020 

- srednja frekvenca izposoje: 
37. teden: 07.ï13. 09. 2020 
42. teden: 12.ï18. 10. 2020 

- nizka frekvenca izposoje: 
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23. teden: 01.ï07. 06. 2020 
 
Pri doloļanju tednov smo poleg analize tipiļnih delovnih tednov v zadnjih letih upoġtevali ġe 
primerno enakomerno razporejenost skozi vse leto, delitev na sode in lihe tedne zaradi 
razliļnih turnusov v krajevnih knjiģnicah ter predvidevanje praznikov in poļitnic, ko ne bomo 
izvajali beleģenja informacij. Ocenjujemo, da bomo v letu 2020 posredovali podobno ġtevilo 
informacij o gradivu in iz gradiva kakor v prejġnjem obdobju. Poleg beleģenja posredovanih 
informacij aplikacija omogoļa tudi beleģenje internega dela (prijava ob zaļetku in odjava ob 
zakljuļku internega dela) ter vrsto internega dela (iz opisa del in nalog za bibliotekarje).  
 
Referenļni servis Vpraġaj knjiģniļarja 
V Referenļnem servisu Vpraġaj knjiģniļarja (RSVK), ki deluje na nacionalni ravni, sodelujejo 
tri knjiģnice MKL: Knjiģnica Otona Ģupanļiļa, Knjiģnica Joģeta Mazovca in Slovanska 
knjiģnica. Sodelovanje v RSVK naļrtujemo tudi v prihodnje. 
 
 
4.2.5 Prireditve 
 
Prireditve za odrasle 
Prireditvena dejavnost MKL je namenjena spodbujanju bralne kulture in tudi ġirjenju drugih 
kulturnih vsebin. Poleg programa, ki ga pripravljamo sami, bomo v ģelji po bogatenju naġega 
prireditvenega programa sodelovali s ġtevilnimi sorodnimi javnimi zavodi in ustanovami, kot so 
Univerza v Ljubljani, Mestni muzej, Narodni muzej Slovenije, Zavod za zaġļito kulturne 
dediġļine Slovenije, kot tudi z razliļnimi druġtvi, ministrstvi in uradi RS, nevladnimi 
organizacijami, veleposlaniġtvi tujih drģav, samostojnimi izvajalci itd.  

 
Z ozirom na pereļo okoljsko problematiko kot posledico klimatskih sprememb bomo v 
knjiģnicah del druģboslovnih vsebin namenili aktualnim temam, ki jih bomo obravnavali v 
sklopu projekta Sooļenja: podnebne spremembe. Okoljsko problematiko bomo obravnavali 
celostno, saj je to nedvomno eden izmed najbolj pereļih problemov, s katerimi se bo v 
prihodnosti sooļalo ļloveġtvo. Izpostavljali bomo globalnost problematike in resnost 
sprememb, ki ogroģajo naġ obstoj. Pri podnebnih spremembah ni ogroģen samo obstoj 
posameznih ģivalskih in rastlinskih vrst, temveļ usoda celotnega planeta. Za reġitev te 
globalne problematike je potrebno preseganje neoliberalnega razvoja in nebrzdanega 
izkoriġļanja naravnih virov ter zlasti kopiļenja bogastva v rokah peġļice in nedopustnega 
naraġļanja druģbenih neenakosti. Opozarjali bomo na nujnost sonaravnega razvoja kot edine 
globalne strategije in trajnostno naravnane ekonomije, ki bi bila prijaznejġa do naġega okolja. 
Poudarjali bomo nujnost zaġļite vodnih virov ter razvoja in uporabe neġkodljivih virov energije 
ter predstavitev dobrih praks integralne zelene ekonomije. Predstavitveni dogodki se bodo 
odvijali v celotni mreģi knjiģnic MKL. Leto 2020 je tudi razglaġeno za Mednarodno leto zdravja 
rastlin, kar sovpada z zgoraj navedenim projektom.  
 
Pravice ģivali so dolgoletni projekt, ki je preġel v redno dejavnost. V obliki ciklusa dogodkov 
bomo ġe naprej opozarjali na pomembnost pozitivnega in humanega odnosa do ģivali. 
V mesecu aprilu se bomo v ģelji po ġirjenju bralne kulture z naġimi vsebinami in projekti 
ponovno prikljuļili ġirġi iniciativi drugih kulturnih ustanov in se s projekti, kot je Mesto bere, 
prikljuļili skupnim dogodkom tega obdobja, ki se nanaġajo na promocijo knjige in branja 
(Svetovni dan mladinske knjiģevnosti, Svetovni dan knjige, Noļ knjige itd.). S svojimi literarnimi 
vsebinami se bomo v mesecu septembru ponovno pridruģili tudi skupni iniciativi oziroma 
projektu Nacionalnega skupnega branja. Naslednje leto bomo obeleģili tudi 500-letnico rojstva 
Adama Bohoriļa, 30-letnico plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter 
tudi 100-letnice koroġkega plebiscita. Ponovno bomo sodelovali pri mednarodnem projektu 
alpskih drģav Brati gore.  
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Konec leta bomo v okviru projekta Svet med nami predstavili Teden kulture Ruske federacije 
oziroma ciklus tematskih dogodkov, s katerimi ģelimo spoznavati in predstavljati bogastvo 
razliļnih kultur, premagovati predsodke ter zbliģevati ljudi razliļnih narodnosti. 
 
Osnovni cilji naġih prireditvenih aktivnosti v prihodnje bodo tudi:  
- vsebine in dejavnosti za vkljuļevanje tujcev in manjġin v naġe druģbeno okolje; 
- ġiritev programskega sodelovanja in povezovanje prireditvene ponudbe MKL z drugimi 

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

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

- povezovanje dejavnosti (izobraģevanj in prireditev MKL);  
- posveļanje pozornosti tudi druģbeno ranljivim skupinam v sodelovanju s specializiranimi 

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

 
S prireditvami ģelimo spodbujati bralno kulturo, omogoļati boljġi dostop do informacij, olajġati 
samostojno uporabo knjiģniļnega gradiva ter krepiti ustvarjalnost naġih uporabnikov. S tem 
jim omogoļamo tudi kakovostno preģivljanje prostega ļasa ter celovit in brezplaļen dostop do 
kvalitetnih kulturnih dogodkov in vsebin. Na podroļju razstavne dejavnosti in tudi na ġirġem 
spektru drugih kulturnih vsebin, kot so koncerti, predavanja itd., ģelimo postati tudi eden izmed 
pomembnejġih ponudnikov tovrstnih kulturnih in izobraģevalnih vsebin v Ljubljani. V Trubarjevi 
hiġi literature namenjamo osrednjo pozornost literarnim dogodkom, ki so jedro njenega 
programa, kot tudi dogodkom, ki se navezujejo na aktualne druģbene teme (razliļna 
druģboslovna, strokovna predavanja, pogovorni veļeri, okrogle mize, filmske projekcije itd.). S 
prireditvenim programom Slovanske knjiģnice pa se navezujemo predvsem na zanimive 
domoznanske teme, ki se veģejo na zgodovino in urbano kulturo mesta Ljubljane. Ġtevilo 
dogodkov smo zaradi prenasiļenosti prireditvenega programa v zadnjih dveh letih usklajeno 
in v dogovoru zmanjġali za pribliģno 10 %, vendar poslediļno delovali v smislu iskanja 
kvalitetnejġih, bogatejġih in bolj osredotoļenih vsebin.  
 
V MKL smo oblikovali dokumenta, ki vsebujeta raziskave, analize in smernice za prireditveno 
dejavnost za odrasle v MKL:  
- Obiskovalci prireditev za odrasle in njihova izkuġnja: analiza anket (april, 2018 ï v 

sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na FF) 
- Smernice za prireditve za odrasle v MKL (april, 2019) 
 
 

Dogodek Ġtevilo prireditev 
Literarni dogodki 363 
Razstave 161 
Strokovna in poljudna predavanja 300 
Potopisna predavanja 95 
Glasbene prireditve 39 
Filmske in video projekcije 29 
Gledaliġke predstave 22 
Ustvarjalne delavnice 94 
Nateļaji in tekmovanja 3 
Drugo 22 
SKUPAJ 1.128 

 
Ġtevilo predvidenih kulturnih prireditev za odrasle po posameznih knjiģnicah v mreģi MKL: 
 

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Obiskovalci_prireditev_za_odrasle_in_njihova_izkusnja_-_analiza_anket.pdf
https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/SMERNICE_ZA_PRIREDITVE_ZA_ODRASLE.pdf
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Dogodek Enota knjiģnice Ġtevilo prireditev 

Literarni dogodki 

Knjiģnica Beģigrad 22 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 15 
Knjiģnica Fuģine 3 
Knjiģnica Zalog 10 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 70 
Knjiģnica Preģihov Voranc 15 
Knjiģnica Grba 10 
Knjiģnica Rudnik 2 
Knjiģnica Brezovica 2 
Knjiģnica Podpeļ 1 
Knjiģnica Frana Levstika 5 
Knjiģnica Horjul 1 
Knjiģnica Ig 11 
Knjiģnica Ġkofljica 17 
Knjiģnica Ġiġka 16 
Knjiģnica Ġentvid 10 
Knjiģnica Vodice 1 
Slovanska knjiģnica 3 
Trubarjeva hiša literature 145 
Pionirska - CMKK 4 

SKUPAJ  363 

Razstave 

Knjiģnica Beģigrad 12 
Knjiģnica Ļrnuļe 1 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 2 
Knjiģnica Glinġkova ploġļad 3 
Knjiģnica Savsko naselje 3 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 4 
Knjiģnica Fuģine 6 
Knjiģnica Jarġe 4 
Knjiģnica Polje 4 
Knjiģnica Zadvor 1 
Knjiģnica Zalog 6 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 23 
Knjiģnica Preģihov Voranc 12 
Knjiģnica Podpeļ 1 
Knjiģnica Frana Levstika 6 
Knjiģnica Ig 13 
Knjiģnica Ġkofljica 14 
Knjiģnica Ġiġka 12 
Knjiģnica Ġentvid 4 
Slovanska knjiģnica 10 
Trubarjeva hiġa literature 8 
Center za vseģivljenjsko uļenje  12 
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SKUPAJ  161 

Strokovna in poljudna 
predavanja 

Knjiģnica Beģigrad 25 
Knjiģnica Glinġkova ploġļad 1 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 8 
Knjiģnica Fuģine 18 
Knjiģnica Jarġe 2 
Knjiģnica Polje 3 
Knjiģnica Zalog 3 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 76 
Knjiģnica Preģihov Voranc 15 
Knjiģnica Grba 4 
Knjiģnica Rudnik 5 
Knjiģnica Brezovica 2 
Knjiģnica Podpeļ 4 
Knjiģnica Dobrova 2 
Knjiģnica Frana Levstika 2 
Knjiģnica Horjul 1 
Knjiģnica Ig 4 
Knjiģnica Ġkofljica 5 
Knjiģnica Ġiġka 26 
Knjiģnica Ġentvid 8 
Knjiģnica Vodice 4 
Slovanska knjiģnica 7 
Trubarjeva hiġa literature 75 

SKUPAJ  300 

Potopisna predavanja 

Knjiģnica dr. France Ġkerl 8 
Knjiģnica Glinġkova ploġļad 8 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 4 
Knjiģnica Fuģine 6 
Knjiģnica Jarġe 1 
Knjiģnica Zalog 3 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 8 
Knjiģnica Preģihov Voranc 7 
Knjiģnica Grba 4 
Knjiģnica Rudnik 6 
Knjiģnica Brezovica 4 
Knjiģnica Podpeļ 1 
Knjiģnica Dobrova 2 
Knjiģnica Frana Levstika 2 
Knjiģnica Horjul 4 
Knjiģnica Ig 4 
Knjiģnica Ġkofljica 2 
Knjiģnica Ġiġka 6 
Knjiģnica Gameljne 7 
Knjiģnica Ġentvid 3 
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Knjiģnica Vodice 4 
Slovanska knjiģnica 1 

SKUPAJ  95 

Glasbene prireditve 

Knjiģnica Beģigrad 19 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 2 
Knjiģnica Fuģine 1 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 9 
Knjiģnica Podpeļ 1 
Knjiģnica Ġiġka 2 
Trubarjeva hiġa literature 5 

SKUPAJ  39 

Filmske in video projekcije 

Knjiģnica Frana Levstika 7 
Knjiģnica Ġiġka 4 
Slovanska knjiģnica 8 
Trubarjeva hiġa literature 10 

SKUPAJ  29 

Gledaliġke predstave 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 1 
Knjiģnica Fuģine 1 
Trubarjeva hiġa literature 20 

SKUPAJ  22 

Delavnice 

Knjiģnica Beģigrad 1 
Knjiģnica Ļrnuļe 1 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 1 
Knjiģnica Glinġkova ploġļad 1 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 2 
Knjiģnica Fuģine 4 
Knjiģnica Jarġe 2 
Knjiģnica Polje 4 
Knjiģnica Zadvor 2 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 32 
Knjiģnica Grba 2 
Knjiģnica Rudnik 4 
Knjiģnica Brezovica 2 
Knjiģnica Ig 3 
Knjiģnica Ġkofljica 1 
Knjiģnica Ġiġka 2 
Borza znanja 30 

SKUPAJ  94 

Nateļaji in tekmovanja 
Knjiģnica Savsko naselje 1 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 1 
Trubarjeva hiġa literature 1 

SKUPAJ  3 

Drugo Knjiģnica Beģigrad 1 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 1 
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Knjiģnica Glinġkova ploġļad 1 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 13 
Knjiģnica Preģihov Voranc 1 
Knjiģnica Ġiġka 1 
Sluģba za delo z uporabniki 1 
Center za vseģivljenjsko uļenje  3 

SKUPAJ  22 
 
 

Prireditve za otroke 
Posebno pozornost namenjamo razvoju bralne kulture ģe pri najmlajġih otrocih, saj sta branje 
in pribliģevanje knjigi v tem starostnem obdobju kljuļna pri otrokovem vsestranskem razvoju. 
Zgodnje seznanjanje otrok s knjiģnico in navajanje na obiskovanje le-te je dobro izhodiġļe za 
nadaljnje vzgajanje oz. pridobivanje rednih in odgovornih odraslih obiskovalcev knjiģnice. Ta 
cilj uresniļujemo s ġtevilnimi dejavnostmi za najmlajġe, kot so: ure pravljic v razliļnih jezikih 
(slovenski, angleġki, nemġki), igralne in bralne urice, razstave, literarni dogodki, gledaliġke, 
lutkovne in glasbene predstave, pisane in risane uganke ter ustvarjalne delavnice, ki razvijajo 
otrokovo ļutno zaznavanje na vseh nivojih ter otroka spodbujajo k ustvarjalnemu razmiġljanju 
in h kreativnosti. Otrokov vsestranski razvoj spodbujamo tudi z uporabo razliļnih didaktiļnih, 
motoriļnih, senzoriļnih in konstruktivnih igraļ ter druģabnih iger, ki so vsem na voljo za 
izposojo v naġi Igroteki. Mladinski knjiģniļarji smo v pomoļ starġem pri izbiri kakovostne 
otroġke knjige, za njih pripravljamo tudi razliļne priporoļilne bralne sezname literature, ki je 
dostopna v naġih knjiģnicah. Z naġo raznoliko ponudbo uspeġno bogatimo program za otroke 
na razliļnih festivalih in sejmih ter pri tem aktivno sodelujemo z ostalimi ljubljanskimi zavodi in 
druġtvi. Razliļne aktivnosti za otroke izvajamo zaposleni v MKL v sodelovanju z zunanjimi 
sodelavci/strokovnjaki. 
 
Ġtevilo predvidenih kulturnih prireditev za otroke po vrstah prireditev:  
 

Dogodek Ġtevilo prireditev 
Literarni dogodki 48 
Razstave 35 
Ure pravljic, bralne ure 770 
Predstave 20 
Ustvarjalne delavnice 120 
Uganke, kvizi 198 
SKUPAJ 1.191 

 
 
Ġtevilo predvidenih dogodkov, namenjenih otrokom, po posameznih knjiģnicah v mreģi MKL:  
 

Dogodek Krajevna knjiģnica Ġtevilo prireditev 

Literarni dogodki 

Knjiģnica Beģigrad 2 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 0 
Knjiģnica Jarġe 4 
Knjiģnica Zadvor  4 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 8 
Knjiģnica Preģihov Voranc 0 
Knjiģnica Ġkofljica 7 
Knjiģnica Ġiġka 2 
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Knjiģnica Ġentvid 2 
Knjiģnica Vodice 1 
Potujoļa knjiģnica 2 
Pionirska ï CMKK  1 
Trubarjeva hiġa literature 10 
SDU 5 

SKUPAJ 48 

Razstave 

Knjiģnica Beģigrad 3 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 1 
Knjiģnica Glinġkova ploġļad 1 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 5 
Knjiģnica Jarġe 2 
Knjiģnica Polje 4 
Knjiģnica Zadvor 2 
Knjiģnica Zalog 1 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 8 
Knjiģnica Nove Poljane  4 
Knjiģnica Preģihov Voranc 0 
Knjiģnica Podpeļ  2 
Knjiģnica Ġkofljica 2 

SKUPAJ 35 

Ure pravljic, bralne ure 

Knjiģnica Beģigrad 27 
Knjiģnica Ļrnuļe  27 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 26 
Knjiģnica Glinġkova ploġļad 26 
Knjiģnica Savsko naselje 27 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 50 
Knjiģnica Fuģine 50 
Knjiģnica Jarġe 50 
Knjiģnica Polje 52 
Knjiģnica Zadvor 14 
Knjiģnica Zalog 54 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 50 
Knjiģnica Nove Poljane 8 
Knjiģnica Preģihov Voranc 29 
Knjiģnica Grba 7 
Knjiģnica Rudnik 27 
Knjiģnica Brezovica 14 
Knjiģnica Podpeļ 6 
Knjiģnica Dobrova 6 
Knjiģnica Frana Levstika 35 
Knjiģnica Horjul 7 
Knjiģnica Ig 14 
Knjiģnica Ġkofljica 53 
Knjiģnica Ġiġka 26 
Knjiģnica Gameljne 26 
Knjiģnica Ġentvid 25 
Knjiģnica Vodice 27 
Potujoļa knjiģnica 7 

SKUPAJ 770 

Predstave 
Knjiģnica Beģigrad 1 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 2 
Knjiģnica Fuģine 2 
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Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 1 
Knjiģnica Preģihov Voranc 1 
Knjiģnica Grba 1 
Knjiģnica Brezovica 2 
Knjiģnica Podpeļ 1 
Knjiģnica Frana Levstika 2 
Knjiģnica Horjul 1 
Knjiģnica Ig 1 
Knjiģnica Ġkofljica 1 
Knjiģnica Ġiġka 1 
Knjiģnica Ġentvid 1 
Knjiģnica Vodice 2 

SKUPAJ 20 

Ustvarjalne delavnice 

Knjiģnica Beģigrad 7 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 10 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 3 
Knjiģnica Fuģine 2 
Knjiģnica Jarġe 7 
Knjiģnica Polje 4 
Knjiģnica Zalog 5 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 6 
Knjiģnica Nove Poljane  11 
Knjiģnica Preģihov Voranc 9 
Knjiģnica Grba 6 
Knjiģnica Rudnik 4 
Knjiģnica Brezovica 5 
Knjiģnica Podpeļ 5 
Knjiģnica Dobrova 2 
Knjiģnica Frana Levstika 4 
Knjiģnica Horjul 5 
Knjiģnica Ig 5 
Knjiģnica Ġkofljica 4 
Knjiģnica Ġiġka 5 
Knjiģnica Ġentvid 5 
Knjiģnica Vodice 1 
Trubarjeva hiġa literature 5 

SKUPAJ 120 

Uganke, kvizi 

Knjiģnica Beģigrad 12 
Knjiģnica Ļrnuļe  12 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 12 
Knjiģnica Glinġkova ploġļad 12 
Knjiģnica Savsko naselje 6 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 3 
Knjiģnica Fuģine 6 
Knjiģnica Jarġe 6 
Knjiģnica Polje 4 
Knjiģnica Zadvor 6 
Knjiģnica Zalog 5 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 8 
Knjiģnica Preģihov Voranc 16 
Knjiģnica Grba 6 
Knjiģnica Rudnik 6 
Knjiģnica Brezovica 6 
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Knjiģnica Podpeļ 6 
Knjiģnica Dobrova  6 
Knjiģnica Frana Levstika 6 
Knjiģnica Horjul 6 
Knjiģnica Ig 6 
Knjiģnica Ġkofljica 6 
Knjiģnica Ġiġka 6 
Knjiģnica Gameljne 6 
Knjiģnica Ġentvid 6 
Knjiģnica Vodice 6 
SDU 12 

SKUPAJ 198 
 
 

4.3 Dejavnosti Mestne knjiģnice Ljubljana 
 
Pripravili in izvedli bomo ġtevilne dejavnosti za razliļne ciljne skupine, katerim ģelimo v letu 
2020 nuditi kvalitetno ponudbo in dostopnost. 
Ker je vsaka knjiģnica v svojem dolgoletnem delovanju razvila doloļene dejavnosti, ohranjamo 
tradicijo knjiģnic in jih izpostavljamo posebej.  
 
Redno delo z zbirkami 
- Sistematiļno bomo pregledovali celotno zbirko, izloļali poġkodovano in zastarelo gradivo 

ter ga pripravili za odpis, antikvarno prodajo ali dar. 
- Naroļila serijskih publikacij bomo prilagajali ponudbi in povpraġevanju. 
- Zbirke bomo dopolnjevali z darovi bralcev. Kar ne bomo sprejeli v zbirke, bomo pripravili 

za antikvarno prodajo, za darove bolniġnicam, zamejskim knjiģnicam in naġim 
obiskovalcem ter drugim. V vseh veļjih knjiģnicah vodimo organizirano prodajo 
odpisanega ali podarjenega gradiva po simboliļnih cenah. 

- Odpisano gradivo bomo podarjali naġim obiskovalcem ob priloģnostnih dnevih. Za ta 
namen bomo uporabljali Bibliokolo ï promocijski tricikel.  

- Izbrane knjige bomo opremili s priloģnostnimi nalepkami za novo sezono projektov: Mesto 
Bere, Zlate hruške in Ciciuhec ter tako omogoļili boljġo prepoznavnost naġih projektov in 
gradiva. 

- Bralce in zaposlene bomo seznanjali z naborom serijskih publikacij, dostopnih v knjiģnici 
in na daljavo, ter z e-bazami podatkov. 

- V izbranih knjiģnicah bomo nadaljevali z opremljanjem gradiva s sistemom RFID. 
 

Priporoļamo 
- Za promocijo kvalitetnih knjig, glasbe, filmov in igraļ bomo nadgrajevali e-katalog 

Priporočamo na spletni strani, meseļno bomo priporoļili okoli 70 enot gradiva 
(knjige, filmi, glasba, igraļe) za vse ciljne skupine. 

- Na vseslovenskem knjiģniļnem portalu za priporoļanje Dobreknjige.si sodelujejo 
bibliotekarji iz MKL. V letu 2020 bodo pripravili priporoļila za nove knjige. 

- Pripravili bomo okoli 9.000 paketov za poletno bralno akcijo Maček v žaklju, v 
vsakem paketu bodo knjige za kvalitetno poletno branje. Paketi knjig bodo na voljo 
vsem starostnim skupinam v veļini knjiģnic. 

- Pripravljali bomo razstave knjiģnega in neknjiģnega gradiva: ob posebnih 
priloģnostih, v sklopu naġih projektov, tematskih sklopov in literarnih ter drugih 
nacionalnih oziroma svetovnih dogodkov ter na ta naļin aktivirali gradivo. 

- Promocija poezije in aktualizacije gradiva s podroļja poezije. 
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- Ob priloģnostnih razstavah bomo pripravili ġtevilne priporoļilne bralne sezname 
gradiva za vse ciljne skupine na razliļne teme ï tako leposlovje kot strokovno 
literaturo, glasbo in filme. 

- Knjiga na dom; brezplaļna dostava gradiva bo potekala v vseh ĻS 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 ï otrokom 

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

za domaļe in tuje obiskovalce. 
Svetujemo 

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

- Uporabnike bomo spodbujali k uporabi Cobiss, mCobiss in Moje knjiģnice, 
seznanjali jih bomo z novostmi e-knjig na portalu Biblos in jih spodbujali k 
samostojnemu vpisu v knjiģnico preko spleta. 

- Zaradi zmanjġanja izposoje neknjiģnega gradiva ï glasbe in filmov, posveļamo 
pozornost promociji tovrstnega gradiva. Pripravili bomo akcije za aktivacijo in hkrati 
ļlane spodbujali pri uporabi e-izposoje filmov na portalu Kanopy. 

- V Knjiģnici Otona Ģupanļiļa, Knjiģnici Beģigrad, Knjiģnici Ġiġka, Knjiģnici Joģeta 
Mazovca, Knjiģnici Polje, Knjiģnici Ļrnuļe, Knjiģnici Grba in Knjiģnici Preģihov 
Voranc bomo na novo postavili oziroma nadaljevali z uporabo knjigomatov za 
samostojno izposojo gradiva ter seznanjali ļlane z njihovim delovanjem.  

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

s pripravo smernic za vrednotenja literature za potrebe knjiģnic. 
- Nadaljevali bomo s strokovnim izobraģevanjem voditeljev bralnih skupin.  
- Sodelovali bomo v aktivnostih za kandidaturo Ljubljana za EPK 2025. 
- Obeleģili bomo mednarodno leto, s temami, posveļenimi 2020. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Pripravljali bomo knjiģne razstave na oddelkih z leposlovjem ter na oddelkih s strokovnim 

gradivom, z njimi opozarjali na aktualne dogodke, svetovne dneve, obletnice ipd., ter redne 
knjiģne razstave nominiranih in nagrajenih del za slovenske literarne nagrade (Kresnik, 
Roģanļeva nagrada, Dnevnikova fabula, Veronika idr.). 

- Organizirali bomo literarne veļere s predstavitvami avtorjev in knjig, potopisna predavanja 
z delnim poudarkom na odkrivanju lepot Slovenije, strokovna in poljudna predavanja 
razliļnih vsebin, likovne razstave, domoznanske in sodobne fotografske razstave ter 
razstave stripov. 

- Za namen promocije poezije, aktualizacije gradiva s podroļja poezije in promoviranja 
klasiļnih ter sodobnih pesnikov bomo priļeli s projektom Pripni poezijo, ki bo v letu 2020 
obsegal razliļne aktivnosti s podroļja pesniġtva. 

- Vodili bomo ġtevilne (16) bralne skupine za razliļne bralne okuse. 
- Pripravili bomo smernice razstavne dejavnosti v MKL. 
- Na podroļju izobraģevanj za odrasle bomo dali poseben poudarek informacijskemu 

opismenjevanju, pripravili bomo teļaje in delavnice razliļnih tujih jezikov in znakovnega 
jezika. 

- V Toļkah vseģivljenjskega uļenja bomo ponudili uļenje z mentorjem/knjiģniļarjem. 
- Posebno pozornost bomo posveļali dejavnostim v okviru nove Borze zdravja. 
- Strokovna vodenja v slovenskem in angleġkem jeziku po naġih knjiģnicah bodo 

organizirana za razliļne skupine obiskovalcev (ġtudentje bibliotekarstva, tuji ġtudentje na 
izmenjavi, skupine z Zavoda za zaposlovanje, mednarodni obiski knjiģniļarjev ipd.). 

- Mesto bere, projekt branja s seznamom knjig in nagradami za sodelujoļe. V sezoni 
2019/20 bomo predstavili avstralske in novozelandske avtorje. 
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- S projektom Sodobni slovanski romani posegamo na podroļja slovanskih jezikov in v akciji 
spodbujamo branje kakovostnih del slovanskih narodov. 

- Soočanja, predavanja z aktualnim temami na podroļju klimatskih in drugih sprememb, s 
katerimi se sooļa EU in svet. Poudarili bomo Mednarodno leto zdravja rastlin. 

- Pomlad s knjigo ï april 2020 bo poseben mesec knjige in dogodkov, povezanih s knjigo. 
- Dan MKL se bo z dogodki in zakljuļki projektov odvil junija v Knjiģnici Otona Ģupanļiļa. 
- Knjiģnico bomo odprli na razliļnih lokacijah mesta: ploļnikih, vrtovih in bazenih, kjer bomo 

obiskovalcem in mimoidoļim ponujali branje in vsebine na temo literature: Knjiģnica na 
vrtu, Knjiģnica na ploļniku in Knjiģnica ob vodi ter Knjiģnica v ZOO in Mini knjiģnica v 
Minicityju. 

- Nadaljevali bomo sodelovanje pri mednarodnem projektu Brati gore, ki se zavzema za 
zaġļito kulturne dediġļine alpskih drģav. 

- Svet med nami/World among us: teden kulture izbrane deģele, v letu 2020 bo to Rusija. 
- Pomembne datume in dogodke bomo obeleģili v knjiģnicah: kulturni dan (8. februar), 

svetovni dan poezije (21. marec), mednarodni dan knjig za otroke (2. april), svetovni dan 
knjige ter Noļ knjige (23. april), Teden in dan slovenskih sploġnih knjiģnic (20. november), 
Ta veseli dan kulture (3. december) in prazniļni december. 

- Jeseni se bomo pridruģili Nacionalnemu mesecu skupnega branja ter aktivno sodelovali z 
MOL pri kandidaturi Ljubljana ï EPK 2025.  

- Sodelovali in predstavljali bomo svoje dejavnosti na Kulturnem bazarju, v Noļi knjige, na 
Slovenskem knjiģnem sejmu, na dogodku Vrnimo ljudem knjigo, v Noļi raziskovalcev, na 
dogodku Pozdravljeni bruci!, na Festivalu Bobri, v Tednu trajne mobilnosti ter na Festivalu 
za tretje ģivljenjsko obdobje. 

- Na prireditvah ljubljanskih Ļetrtnih skupnosti bomo predstavljali lokalne knjiģnice.  
- Pri oblikovanju programa bomo sodelovali s ġtevilnimi mestnimi in drģavnimi ustanovami 

ter institucijami. 
 
Dejavnosti za otroke 
- Redne tedenske in meseļne ure pravljic v slovenskem jeziku ter ure pravljic v tujih jezikih 

(angleġkem, nemġkem) bomo izvajali v veļini naġih knjiģnic. Ponekod jih bomo popestrili 
z elementi joge (Pravljična gibalnica, Ura pravljične joge), poleti pa vabili k posluġanju 
pravljic v Labirintu umetnosti v Fuģinah na prostem.  

- Za otroke in starġe bomo pripravljali redne knjiģne razstave o razliļnih temah, dogodkih, 
praznikih in letnih ļasih, sestavljali priporoļilne sezname knjig (100 slikanic za predšolske 
otroke, Bralna značka, Ekološka bralna značka in Bralne iskrice) 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, OĠ in razliļnih zavodov (Zavod za gluhe in 
naglušne, Center Janeza Levca Ljubljana, Produkcijska šola Jarše), ki jim bomo 
predstavljali knjiģnice in knjiģniļarsko delo. Ranljive in od knjiģnic oddaljene skupine bomo 
obiskovali v njihovih zavodih (obisk knjiģniļarke, obisk Potujoļe knjiģnice). 

- Nadaljevali bomo z aktivnostmi, namenjenimi otrokom, mlajġim od treh let: izposoja 
kovļkov in bralnih nahrbtnikov Moja prva knjižnica ter igralno-pravljiļne urice. 

- Za noseļnice in mlade starġe nadaljujemo s ponudbo strokovnih predavanj PoVEZana. 
- Ciciuhec, beremo z malčki: projekt spodbujanja druģinskega branja s predġolskimi otroki v 

sodelovanju z ljubljanskimi vrtci bomo izvajali v vseh naġih knjiģnicah kot redno dejavnost, 
priļakujemo okoli 7.500 otrok. Za mentorje, vzgojitelje in starġe bo na voljo promocijska 
knjiģnica z opisom projekta, napotki za predbralno opismenjevanje predġolskih otrok in 
naborom izobraģevanj, ki jih nudimo brezplaļno. 

- Poletavci – poletni bralci: v projektu, ki ġiri svojo mreģo po Sloveniji in preko njenih meja, 
bomo ģe deseto leto spodbujali branje med osnovnoġolskimi otroki v ļasu poletnih poļitnic. 
Priļakujemo okoli 2.000 otrok. Zakljuļili ga bomo na prireditvi Dan za Poletavce in 
NajPoletavce na prostem. Trenutno sodeluje 17 slovenskih sploġnih knjiģnic z 89 enotami. 
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- Na spletni strani bomo poskrbeli za zanimive vsebine za otroke: listanje in posluġanje 
pravljic, spletne nagradne uganke (risane in pisane) in video vsebine. Promovirali bomo 
naġo zbirko igraļ (Igroteka) in lastnih izdelkov ter opozarjali starġe na posebne vsebine in 
varnost na spletu. 

- Nadaljevali bomo z literarnimi sprehodi po srediġļu Ljubljane, ki jih izvajamo za predġolske 
skupine in osnovnoġolske skupine prve triade OĠ. Dejavnost bomo razġirili s sobotnimi 
literarnimi sprehodi za druģine z otroki do desetega leta starosti. 

- V izbranih knjiģnicah bodo enkrat meseļno potekale interaktivne pravljiļno-ustvarjalno-
gibalne dogodivġļine v angleġkem jeziku Dream in English, na katerih otroci spoznavajo 
angleġki jezik skozi igro, ustvarjanje in druģenje.  

- Nadaljujemo s sreļanji kitajġļine za otroke, s pribliģevanjem kitajske kulture z osnovami 
kitajskega jezika. 

- Otroci bodo v ģivo spoznavali kuģke in jim brali zgodbe, seznanjali se bodo s knjigami o 
psih in pasmah, se pouļili o negi in vzgoji psa. 

- Ġahovski mojster bo otroke popeljal v svet ġaha na zaļetnih in nadaljevalnih delavnicah. 
- Naravno radovednost otrok bomo spodbujali v raziskovanje in uļenje skozi igro na 

zaļetnem teļaju programiranja v sodelovanju z Digital School. 
- Knjiģne uganke z nagradami bodo na voljo za reġevanje na oddelkih za otroke in 

mladostnike ter na spletni strani knjiģnice.  
- Povabili bomo lutkovna gledaliġļa, poskrbeli za ustvarjalno-pouļne delavnice med letom 

in ġe posebej med ġolskimi poļitnicami za osnovnoġolce, organizirali bomo raļunalniġke 
teļaje, LEGO delavnice, naravoslovne in eksperimentalne delavnice ter priljubljene 
matematiļne delavnice v sodelovanju z Zavodom za popularizacijo matematike ï 
Mathema. 

- Razliļne aktivnosti za otroke bodo tematsko obarvane (Eko teden, Vzgojnice, Kulturna 
dediščina za družine, Dajmo jim vetra, Skok po knjigo, Svet med nami). 

- Z lastnim programom za skupine VVZ, prvo triado OĠ in posamezne obiskovalce bomo 
sodelovali na ljubljanskem Festivalu Bobri (v letu 2020 na temo umetnost-tehnologija-
znanost), na otroġkem knjiģnem sejmu na Vodnikovi domaļiji in na Slovenskem knjiģnem 
sejmu. 

- Ġe naprej bomo vkljuļeni v Unicefov projekt Varne točke. 
 
Dejavnosti za mlade: 
- V knjiģnicah nas bodo obiskali sedmoġolci in dijaki v okviru nacionalnega projekta Rastem 

s knjigo. Priļakujemo veļ kot 7.000 mladih obiskovalcev. 
- Spletni kviz Robinzonijada v informacijski džungli bo z vedno novimi vsebinami dostopen 

mladim radovedneģem, ki bodo za sodelovanje nagrajeni na zakljuļni prireditvi. V naġih 
knjiģnicah bomo ponudili tudi moģnost fiziļnega reġevanja kviza. 

- NajPoletavci: najstnike, ki so prerastli Poletavce in nadaljujejo s prostoļasnim branjem kot 
izkuġeni bralci, bomo ģe ġesto leto vabili k poletnemu branju. Sodelovalo bo osem 
slovenskih sploġnih knjiģnic. Priļakujemo 150 bralcev.  

- Mladi bodo ġe naprej lahko v naġih knjiģnicah predstavljali svoje izdelke ter se v novi 
Kreativnici (nova Knjiģnica Polje) udeleģevali delavnic 3D-tiskanja in delavnic ġivanja. 
Nadaljevali bomo z Rock`n`roll glasbenimi delavnicami, nemġļino za mladostnike in 
ponudili uļno pomoļ prosilcem za azil in beguncem v sodelovanju s Slovensko filantropijo. 

- Izvajali in promovirali bomo nacionalni projekt Mega kviz. 
- Ģe tretje leto zapored bomo pripravili literarne nateļaje pod skupnim imenom Oddaj na 

natečaj v MKL. Mladi bodo izbirali med nateļaji: metaFORA – kratka zgodba, PoHAIKUj z 
nami – haiku poezija, Zdrami se – dramsko delo ter novo s3p ï nateļaj stripa. 

- Vse o razliļnih poklicih bodo mladim pribliģali strokovnjaki z izbranih podroļij. 
- Za osnovnoġolce tretje triade bomo izvedli delavnice Kul elektronika, s poudarkom na 

pridobivanju osnovnih znanj elektronike, projektiranju vezij z uporabo spletnih orodij ter 
praktiļni izvedbi vaj; v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pa bomo mlade spodbudili k 
reġevanju tehnoloġkih izzivov ï robotika. 
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- Posebna pozornost bo ġtudentom in mladim zaposlenim namenjena v Trubarjevi hiġi 
literature z dejavnostmi na podroļju literature, gledaliġļa in kreativnosti. 

 
 

4.3.1 Dejavnosti posameznih obmoļnih enot, oddelkov in centrov 
 
Knjiģnica Beģigrad 
Redno delo z zbirkami 
- Knjiģniļarji se bomo na internih sestankih redno informirali o novem gradivu. Posebno 

pozornost bomo posvetili seznanjanju z e-gradivi in e-viri. 
- V Knjiģnici Glinġkova ploġļad bomo izvedli RFID opremo gradiva in inventuro knjiģniļnega 

gradiva. 
- Na podroļju Ļetrtnih skupnosti Beģigrada, Posavja in Ļrnuļ bomo izvajali storitev Knjiga 

na dom. 
- V vezavo bomo predvidoma dali 350 knjig. 
- Izbrane zgodbe za otroke, zbirko Ļebelica, igroknjige in knjige za Bralno znaļko bomo 

dodatno oznaļevali.  
- Nadaljevali bomo s promocijo Platoteke in Zbirke Kristine Brenkove. 
- Igroteko bomo predstavljali uporabnikom na promocijskih prireditvah MKL, ter v knjiģnicah 

s promocijskim materialom. Pripravili bomo komplete igraļ za praznovanja, posodobili in 
nadgradili bomo vsebine na spletni strani, dvema premiļnima zbirkama igraļ bomo dodali 
ġe tretjo. 

- Redno bomo skrbeli za pregledovanje in odpis poġkodovanega in zastarelega 
knjiģniļnega gradiva. Odpis bo predvidoma podoben prirastu v istem letu. Sproti bomo 
pregledovali darovano gradivo. 

- Gradivo ponudimo bralcem v antikvarni prodaji v Knjiģnici Beģigrad in podarjamo v mini 
bukvarnah v vseh knjiģnicah. 

- Premiļno zbirko knjig dvakrat letno pripravljamo za dom upokojencev Beģigrad. 
- Sodelujemo s SPOK s predlogi za dokup gradiva in izborom tujejeziļnih knjig na sejmih. 
- Leposlovje za odrasle bomo oznaļili z novimi piktogrami za knjige z veļjim tiskom. 
- Serijske publikacije za odrasle so postavljene v ļitalnici. Izposojamo vse naslove in vse 

izvode, razen zadnjega. Spremljali bomo izposojo in uporabo serijskih publikacij. 
- Ob uvajanju izposoje s knjigomati bomo sproti urejali gradivo in nudili pomoļ ļlanom. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Prireditveno dejavnost bomo oblikovali v meseļnih ciklih: 

o Bralni skupini Knjižna doživetja, vodi Nadja Ebner, in Knjiga prebuja moj notranji svet 
s poudarkom na biblioterapiji, vodi Petra Vrġnik. 

o Potokrog, potopisna predavanja v Knjiģnici Glinġkova ploġļad in Knjiģnici dr. France 
Ġkerl. V Knjiģnici Beģigrad bomo izvedli cikel predavanj o popotniġvu. 

o Zdravje, predavanja za ohranitev in krepitev zdravja (Borza zdravja). 
o Svetovi narave, naravoslovna sreļanja. 
o Matura'19, cikel sreļanj za maturante. 
o PoVEZana, za starġe najmlajġih, dojenļkov. 
o Prišla bo pomlad… delavnice petja ljudskih pesmi.  
o Besednica cikel predavanj in delavnic za urjenja spomina za starejġe (Modra leta).  

- Nekaj literarnih veļerov bomo pripravili skupaj s Slovansko knjiģnico. 
- Veļje knjiģne in likovne razstave pripravljamo v razstavnem prostoru v atriju knjiģnice. Na 

stopniġļu razstavljamo fotografije, slike in druge vizualne podobe, v pritliļju so razstave, 
namenjene oddelku leposlovja, obogatene s seznami branja, na strokovnem oddelku po 
temah. Razstave kroģijo po knjiģnicah. 

- V Knjiģnici Glinġkova ploġļad bomo pripravili dve razstavi slovenskih ilustratorjev. 
- V Knjiģnici dr. France Ġkerl bomo izvajali teļaje tujih jezikov. Nadaljevali bomo z 

dejavnostmi za otroke in odrasle, predvsem v povezavi z Igroteko, igrami in vzgojo.  
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- V Savskem naselju nadaljujemo z rednimi tedenskimi sreļanji Kvačkamo in pletemo. 
Posebno skrb namenjamo otrokom in druģinam ter sodelovanju z lokalnim okoljem. Z 
zavodom Ġent sodelujemo v programih socialne aktivacije. 

- Pripravili bomo novoletne ļajanke z ustvarjalno delavnico. 
- Predstavitve knjiģnice pripravljamo redno za 2. letnike SVĠ (predstavitev Igroteke), Center 

Cene Ġtupar in ġtudente FF, BINK. 
- Za druģine in posameznike pripravljamo prireditve Popoldan s knjižnico. Vkljuļujemo 

druġtva, prebivalce, katerim predstavljamo knjiģnico, dejavnosti in vlogo v okolju. 
- Pripovedovalski večer za odrasle pripravljamo v sklopu pripovedovalskega festivala. 
- Nadaljevali bomo z aktivnim sodelovanjem z zavodi in druġtvi v okolju. Sodelujemo na 

prireditvah ļetrtnih skupnosti in ļetrtnih mladinskih centrov. 
- Starġem otrok, ki obiskujejo ure pravljic, predstavljamo novosti in dobre knjige za otroke. 
- Aktivno sodelujemo v dejavnostih MKL: Mesto bere, Oddaj na natečaj, Maček v žaklju. 
 
Dejavnosti za otroke in mlade 
- Pripravili bomo literarna dogodka za otroke in mlade in pripovedovalski tematski veļer. 
- V vseh enotah izvajamo ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami. 
- Razstave bomo posvetili Kristini Brenkovi in literarnim nagradam, promociji branja in 

strokovnemu gradivu za otroke. 
- Zbirko Kristine Brenkove bomo predstavljali naġim obiskovalcem, ter v sklopu rednega 

bibliopedagoġkega dela. 
- Enkrat tedensko bomo v Knjiģnici Beģigrad pripravili cikle izobraģevalnih delavnic: Lego 

delavnice, matematične delavnice, strip.  
- Med ġolskimi poļitnicami bodo potekale ustvarjalne in izobraģevalne delavnice ter teļaji. 
- Ustvarjalne dejavnosti ob priloģnostih: pust, Teden otroka, prazniļni december ipd.  
- V Knjiģnici dr. France Ġkerl pripravljamo delavnice izdelovanja igraļ in vodene igralne urice 

ter tedenske dejavnosti med poletnimi poļitnicami. 
- Za osnovne ġole in vrtce z obmoļja Beģigrada pripravljamo priporoļilne sezname za bralno 

znaļko, ekoloġko bralno znaļko in bralne iskrice. Bralne znaļke izvajajo ġole. 
- Kolekcije knjig bomo pripravljali za vrtce in ġole po njihovih ģeljah in izbranih temah. 
- Nadaljevali bomo s promocijo Igroteke v okviru bibliopedagoġkega dela in predstavitev na 

prireditvah MKL.  
- Aktivno sodelujemo pri dejavnostih MKL: Poletavci, Najpoletacvi, Ciciuhci, RSK OĠ, Mega 

kviz, Maļek v ģaklju, Robinzonijada, nagradne uganke. 
- Veļ pozornosti bomo namenili otrokom, ki pri branju potrebujejo pomoļ in prilagoditve. 

Spodbujali bomo glasno branje, pripovedovanje ter pisanje na roko. Pripravili bomo 
delavnico z domoznansko tematiko iz sklopa kulturna dediġļina za druģine. 

- Mladim bralcem in njihovim druģinam bomo pripravljali pakete branja ï nahrbtnike. 
 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami 
- Marca bomo izvedli inventuro knjiģniļnega gradiva v Knjiģnici Zadvor. 
- V vezavo bomo dali okoli 300 enot knjiģnega gradiva, sami pa popravili okoli 3.000 enot. 
- V zaļetku leta bomo pregledali obrat gradiva za vse knjiģnice in poskrbeli za promocijo oz. 

odpis gradiva s slabġo izposojo. 
- Odpisano ter podarjeno gradivo bomo namenili za knjiģne darove in antikvarno prodajo. 
- Za novo Knjiģnico Polje bomo razvijali zbirko o ustvarjalnem preģivljanju prostega ļasa.  
- S projektom èKaj pa zanima vas?ç bomo promovirali posamezne skupine strokovnega 

gradiva in uporabnike seznanjali z univerzalno decimalno klasifikacijo gradiva. 
- S promocijo in podarjanjem knjig bomo sodelovali na prireditvah, ki jih organizirajo ļetrtne 

skupnosti, v katerih delujejo naġe knjiģnice. 
 

Dejavnosti za odrasle 
- S ciklom predavanj Medsebojni odnosi tu in zdaj (Modra leta) se bomo v Knjiģnici Joģeta 

Mazovca posvetili medgeneracijskim odnosom in nadaljevali s ponedeljkovimi meseļnimi 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
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pogovornimi veļeri z izbranimi znanimi gosti, pod skupnim naslovom Življenjska 
popotovanja. 

- V isti knjiģnici bo potekalo tudi druģenje in izobraģevanje odraslih ob ġahu pod vodstvom 
ġahovskega mojstra. 

- Izvajali bomo meseļna bibliopedagoġka sreļanja z varovanci s posebnimi potrebami iz 
Centra za usposabljanje Janeza Levca v Jarġah v projektu Življenje je zgodba. 

- Pogovori v nemġkem jeziku bodo ob branju ļlankov iz nemġkega ļasopisja potekali na 
sreļanjih Nemškega bralnega kroga v Knjiģnici Polje. 

- V Toļki vseģivljenjskega uļenja v Knjiģnici Joģeta Mazovca bomo uporabnike seznanjali z 
uporabo elektronskih virov in aplikacij ter odgovarjali na vpraġanja s podroļja IKT. 

- Z meseļnimi sreļanji bodo nadaljevale bralne skupine Pogovor ob knjigi v Knjiģnici Zalog 
ter bralna skupina Bralne vezi v Knjiģnici Joģeta Mazovca. 

- Z novim prostorom Kreativnica v Knjiģnici Polje bomo spodbujali ustvarjalnost in prikaz ter 
uporabo praktiļnih znanj za vse generacije. 

- Deģurali bomo v referenļnem servisu Vpraġaj knjiģniļarja, ki nudi pomoļ uporabnikom z 
informacijami preko spleta. 

- V Knjiģnici Joģeta Mazovca bomo ob kulturnem prazniku (8. februar) pripravili program 
dogodkov za vse ciljne skupine. 

 
Dejavnosti za otroke 
- Ure pravljic v nemġļini naļrtujemo v Knjiģnici Polje, v angleġļini bodo pravljice potekale v 

Knjiģnici Joģeta Mazovca, Knjiģnici Jarġe ter v Knjiģnici Zadvor. 
- V Knjiģnici Joģeta Mazovca bomo eno od pravljiļnih ur meseļno namenili zgodbam o 

ģivalih in druģenju s terapevtskimi ģivalmi, z druġtvom Ambasadorji nasmeha. 
- Ob zaļetku in zakljuļku ur pravljic ter ob kulturnem prazniku bomo otroke povabili na 

gledaliġko predstavo. 
- V Labirintu umetnosti na Fuģinah bomo poleti izvajali ure pravljic na prostem.  
- Skupine otrok iz vrtcev in ġol bodo v knjiģnicah predstavile svoje likovne izdelke. 
 
Dejavnosti za mlade 
- V Knjiģnici Joģeta Mazovca bomo organizirali poļitniġke ġahovske delavnice. 
- V Kreativnici Knjiģnice Polje bodo delavnice 3D-tiska ter delavnice ġivanja. 
- V prostorih Knjiģnice Joģeta Mazovca bo potekala uļna pomoļ prosilcem za azil in 

beguncem v sodelovanju s Slovensko filantropijo. 
 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 
Redno delo z zbirkami 
- Spreminjanje statusov gradivu, konverzija gradiva za RFID izposojo.  
- Oprema gradiva, ki potrebuje prilagoditve za izposojo na knjigomatih. 
- Popravilo in vezava laģje poġkodovanega gradiva ter priprava poġkodovanega gradiva za 

knjigoveza, pribliģno 300 izvodov. 
- Pregled statistik zaradi manj izposojenega gradiva, sledi odpis, prelokacija v druge enote 

ali v repozitorij. 
- Mesec filma; promocija prezrtih ģanrov, filmskih festivalov in filmskih dogodkov. Priporoļilni 

seznami filmov po letnih ļasih, s plakati v Mediateki ter na portalu MKL.  
 

Dejavnosti za odrasle 
Pri dejavnostih za odrasle skuġamo zajeti najrazliļnejġi nabor interesnih in tematskih podroļij. 
Dejavnosti za odrasle v KOĢ delimo v veļ sklopov in jih obiļajno povezujemo v cikle: 
- Predavanja in prireditve: zaļenjamo z novimi cikli (4) in nadaljujemo z lanskoletnimi (6). 

Novi: Pomembni likovni umetniki, predava dr. Sarival Sosiļ, Pomembni nemški ustvarjalci, 
dr. Irena Samide, Tolmačenje znanosti, dr. Saġo Dolenc, ter cikel literarnih pogovorov s 
psihoterapevtko Katjuġo Jakġiļ. 

- Koncertna dejavnost: nadaljevanje pogovorno-glasbenih veļerov Nova frekvenca (8) ter 
dva koncertna dogodka, namenjena neuveljavljenim izvajalcem.  
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- Razstavna dejavnost: razstavljanje fotografskih, likovnih in ostalih del avtorjev, ki v svojih 
delih upodabljajo svet filma, glasbe, gledaliġļa, plesa ter stripovske ustvarjalce. Lastne 
razstave ob dogodkih, npr. Druga godba, Liffe. Manjġe razstave v sodelovanju s Tehniġkim 
muzejem v Knjiģnici Poljane ter v kotiļku Samostojni popotnik dve razstavi na temo 
etiļnega turizma. Poleg rednih tematskih razstav na strokovnem oddelku tudi dve 
obseģnejġi razstavi ob EU letu za bolj zelena mesta (pobuda NVO) in mednarodnem letu 
zdravja rastlin. 

- Bralne skupine: angleška bralna skupina s prenovljenimi vsebinami, vodi Cvetka Sokolov, 
biblioterapevtska skupina Knjige v meni puščajo sledi, vodi Katjuġa Jakġiļ, Ti zapleteni 
odnosi, vodi Ljubica Kranjc, Bralni krog, vodi Darja Bolka. 

- Ġahovski kotiļek bo obogaten z novimi druģabnimi igrami za odrasle in mladostnike. 
- Od daleč domov: knjiģnica kot prostor kulturne integracije migrantov in prosilcev za azil. 

Nudimo prostor za uļenje jezikov, v sodelovanju s Slovensko filantropijo.  
 
Dejavnosti za otroke in mlade 
- Ure pravljic vsak torek, z zakljuļno predstavo. 
- Zaļetni teļaji ġaha za otroke ï jesenski in pomladanski teļaj. 
- Obļasne ustvarjalne delavnice in aktivnosti v ļasu ġolskih poļitnic, sodelovanje z 

zunanjimi partnerji. 
- Brezplaļne delavnice Animateke v sodelovanju z druġtvom Slon. 
- Pravljiļna joga za druģine, enkrat meseļno. 
- Sestavljene Lego zgodbe. 
- Vodenje ġolskih in vrtļevskih skupin. 
- Pravljiļno potepanje po Ljubljani oz. literarni sprehodi za druģine. 
- Ure pravljic in ustvarjalne delavnice v Knjiģnici Nove Poljane. 
 
Knjiģnica Preģihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 
- Izvedli bomo popise in preopremo gradiva z RFID sistemom v Knjiģnici Grba in Knjiģnici 

Preģihov Voranc. 
- V Knjiģnici Preģihov Voranc bomo pregledali obrat gradiva in poskrbeli za promocijo oz. 

odpis gradiva ter uvajali uporabnikom prijaznejġe postavitve gradiva, da gradivo ne bo 
postavljeno na neprimernih viġinah. Ġtevilo gradiva bo zmanjġano, preusmerili ga bomo v 
skladiġļe oz. odpisali. 

- Na oddelku za odrasle bomo uredili skupino slovenski klasiki, na mladinskem pa NM 
(namenjene za najmlajġe) slikanice. 

- Veļjo raznolikost gradiva v manjġih knjiģnicah bomo dosegli s premiļnimi zbirkami. 
- S projektom Knjižna polička na delovnem mestu bomo oblikovali premiļne zbirke za 

zaposlene v gospodarskih organizacijah v Ljubljani. 
- Dopolnjevali bomo zbirko didaktiļnih igraļ v Knjiģnici Ġkofljica in menjavali premiļno zbirko 

igraļ v Knjiģnici Horjul. 
- V Knjiģnici Preģihov Voranc bomo dopolnjevali zbirko kompletov slik za kamiġibaj 

gledaliġļe in nadaljevali z izposojo butaj kovļka in kompletov slik. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- V knjiģnicah bodo potekale prireditve v okviru ustaljenega naļrta dogodkov, aktivno se 

bomo vkljuļili v skupne projekte MKL: Svet med nami, Mesto bere, Pomlad s knjigo, 
Slovanski bralni projekt. 

- V letu 2020, ki je razglaġeno za Mednarodno leto zdravja rastlin, bomo pripravili 
strokovna predavanja na to temo. 

- Nadaljevali bomo z organizacijo ciklov in obdobnih dogodkov: 
o Knjižnica na pločniku: dogodek na prostem za prebivalce ļetrtne skupnosti Viļ.  
o Levstikov in Stritarjev večer; spominska veļera v Knjiģnici Frana Levstika v 

sodelovanju z Obļino Velike Laġļe. 
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o Govekarjevi večeri: pogovorni veļeri z literarnimi ustvarjalci ter meseļne 
fotografske ali slikarske razstave v Knjiģnici Ig v sodelovanju z Druġtvom Fran 
Govekar. 

o Abstrakcije: cikel umetniġkih razstav priznanih ustvarjalcev, ki jih bomo ob odprtju 
pospremili s krajġim koncertom v Knjiģnici Preģihov Voranc.  

o Listanja, dejavnosti za starejše: bralne ure v domovih starejġih v Horjulu, Ġkofljici 
in Notranjih Goricah in delavnice herbarija v Knjiģnici Preģihov Voranc; 

o Intervjuji z znanimi občani občine Škofljica: intervjuje bo vodil Borut Hrovatin v 
sodelovanju z radiem Zeleni val. 

- Organizirali bomo sreļanja bralnih skupin: Knjiga spregovori pod vodstvom dr. Iztoka 
Osojnika v Knjiģnici Preģihov Voranc v sodelovanju z Druġtvom Police Dubove, PreBrano, 

srečanja, kjer upokojeni knjiģniļarji predstavijo branje po svojem izboru v Knjiģnici Preģihov 
Voranc, Bralne čajanke s Sonjo Pirman v Knjiģnici Ġkofljica in Knjiģnici Grba ter Bralni klub 

v Knjižnici Frana Levstika, vodi Saġa Koren. 
- Pripravili bomo domoznansko razstavo, povezano s podroļjem Viļa, jo predstavili na 

obzidju pred knjiģnico ter v aktivnosti knjiģnice vkljuļili lokalno prebivalstvo. 
- Nadaljevali bomo s projektom Čitalniška klepetalnica in organizirali pogovorne veļere z 

avtorji najbolj odmevnih ļasopisnih ļlankov. 
- Skupaj z CUDV Draga bomo v Knjiģnici Ig organizirali ustvarjalno-izobraģevalne delavnice 

za uļence CUDV Draga. 
- V knjiģnicah: Preģihov Voranc, Ġkofljica, Ig in Frana Levstika bodo potekale likovne in 

fotografske razstave. 
- Medgeneracijsko sodelovanje bomo krepili z ustvarjalnimi delavnicami, ki so uteļena 

dejavnost v knjiģnicah: Grba, Rudnik, Ig in Brezovica. 
 
Dejavnosti za otroke in mlade 
- Ure pravljic, ustvarjalne delavnice ter ure pravljic z igro za otroke, stare dve leti in veļ. 
- Poudarek aktivnosti bo na spodbujanju branja in bralne pismenosti otrok in mladostnikov v 

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

- Uvedli bomo redne sredine dogodke za otroke v Knjiģnici Preģihov Voranc: 
o Dvakrat meseļno bralne ure Beremo s tačkami. 
o Enkrat meseļno Lego delavnice pripovedovanja zgodb. 
o Enkrat meseļno ustvarjalne delavnice. 

- Z bralnimi urami Beremo s tačkami, namenjenimi bralcem zaļetnikom, bomo nadaljevali 
tudi v Knjiģnici Ig, na novo pa v Knjiģnici Ġkofljica in Podpeļ. Temu bomo v Knjiģnici 
Preģihov Voranc dodali meseļna sreļanja, kjer bodo otroci odpravljali strah pred psi.  

- Nadaljevali bomo z dogodki znotraj projekta Multi-kul-praktik. 
- Dejavnosti za aktivacijo starejġega gradiva pod skupnim imenom Dajmo jim vetra bodo 

posveļene obletnici izida knjige Avtozaver Nika Grafenauerja. 
- V Knjiģnici Rudnik, Knjiģnici Ig, Knjiģnici Ġkofljica in Knjiģnici Brezovica bo enkrat meseļno 

organizirana interaktivna pravljiļno-ustvarjalno gibalna dogodivġļina v angleġkem jeziku 
Dream in English, ki je zasnovana tako, da pravljico razumejo tudi otroci, ki ġe ne razumejo 
angleġko.  

- V Knjiģnici Ġkofljica bo enkrat meseļno potekala pravljiļna joga za otroke. 
- Za najmlajġe otroke bomo pripravljali uganke, osnovnoġolci med 9. in 15. letom bodo 

reġevali kviz Robinzonijada v informacijski džungli na spletu ali v knjiģnicah v fiziļni obliki. 
- S knjiģnimi razstavami bomo opozarjali na spregledan knjiģniļni fond, obeleģevali obletnice 

in izpostavljali gradivo glede na razliļne aktualne tematike. 
- Otroke in mlade bomo seznanjali z uporabo COBISS kataloga in iskanjem gradiva v 

knjiģnici. 
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- Aktivno bomo sodelovali tudi pri skupnih projektih MKL za promocijo branja Ciciuhec, 
Poletavci, NajPoletavci, Maček v žaklju, Robinzonijada v informacijski džungli in 
nacionalnem projektu Rastem s knjigo ter Oddaj na natečaj v MKL. 

 
Knjiģnica Ġiġka 
Redno delo z zbirkami 
- V letu 2020 bomo izvedli inventurni popis knjiģniļnega gradiva v Knjiģnici Ġentvid. 
- Redno bomo izvajali aktivnosti za promocijo branja (priporoļilne razstave gradiva, 

anotacije na spletni strani MKL in na portalu Dobreknjige.si). 
- Pregledovali bomo podarjene knjige in jih ustrezno razvrġļali v zbirko, v prodajo ali 

posredovali drugim ustanovam in organizacijam. 
- V poletnem ļasu bomo nadaljevali z aktivacijo gradiva ï Maļek v ģaklju. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Zmanjġali bomo ġtevilo prireditev glede na leto 2019 za okoli 10 %. Veļ prireditev bomo 

organizirali v povezavi s 500. obletnico rojstva Adama Bohoriļa, 30. obletnico plebiscita o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter ob 100-letnici koroġkega plebiscita. 

- V skladu z naļrtovano profilacijo posameznih OE bomo predvsem pri strokovnih 
predavanjih in z literarnimi veļeri veļji poudarek posvetili filozofiji in literarnim vpraġanjem. 
Omejili bomo predavanja iz mejnih znanosti. Vpeljali bomo nov cikel predavanj, ki bo 
obravnaval delo M. F. Dostojevskega, vodil ga bo Tomaģ Kovaļiļ.  

- V okviru cikla Srečanja ob humanistiki bomo na osnovi knjig iz knjiģniļne zbirke obravnavali 
ġirok spekter problematike, povezane s sodobnim svetom in poloģajem ļloveka v njem.  

- V okviru bralnih skupin bomo nadaljevali s promocijo branja za odrasle: bralni skupini v 
Ġiġki: Pridružite se naši mizici in Francoski literarni krožek, v Ġentvidu Razpletanje zgodb.  

- V Knjiģnici Ġentvid bomo izpostavljali ekoloġke teme v sklopu prireditev Eko teden. 
- Izobraģevanja za odrasle: nadaljevali bomo s teļajem ġpanġļine za odrasle.  
 
Dejavnosti za otroke in mlade 
- Nadaljevali bomo s projektom druģinske pismenosti Zvedavo – od umetnosti do fizike, ki 

bo spodbujal druģine k razvijanju vizualne, umetniġke, znanstvene in bralne pismenosti.  
- Novost na podroļju druģinske pismenosti je projekt Petek – družinski zadetek. Petkove 

popoldneve bomo namenili zabavnim in pouļnim dejavnostim za druģine.  
- V Knjiģnici Ġiġka bomo nadaljevali z urami pravljic v uveljavljenem terminu ob sredah. Tudi 

v Knjiģnici Ġentvid, Knjiģnici Vodice in Knjiģnici Gameljne bodo pravljice potekale enkrat 
tedensko. 

- Ustvarjalne delavnice bomo organizirali ob priloģnostih in praznikih, v decembru bodo 
gostovale gledaliġke predstave za Knjiģnico Ġiġka, Knjiģnico Ġentvid in Knjiģnico Vodice. 

- Literarni dogodki, s pripovedovanjem anekdot spoznavamo naġe pesnike in pisatelje.  
- V Knjiģnici Ġiġka bomo razstavili nagrajence za izvirno slovensko slikanico, nagrajence 

Desetnice in Zlate hruġke.  
- Na Rock`n`roll delavnice mladostniki prinesejo inġtrumente, s katerimi, pod vodstvom 

ljubiteljskega glasbenika, ustvarjajo rock`n`roll glasbo.  
- Za ljubitelje psov prirejamo Kinološke urice. Otroci se seznanjajo s kinologijo in kinoloġko 

kulturo: izbira primerne pasme, razliļni vedenjski vzorci v odnosu ļlovek ï otrok ï pes. Na 
delavnici razstavimo knjige iz kinoloġkega kotiļka.  

- V sodelovanju z Druġtvom Taļke pomagaļke bomo nadaljevali z dejavnostjo Beremo s 
Taļkami, kjer otroke obiġļejo kuģki. Namenjene so otrokom z bralnimi teģavami. Potekajo 
v Knjiģnici Ġiġka in Knjiģnici Ġentvid.  

- Spoznajmo Kitajsko so izobraģevalne delavnice v Knjiģnici Ġiġka, kjer se mladi spoznavajo 
s kitajskim jezikom, pisanjem pismenk, kitajsko kulturo, umetnostjo in zgodovino. 

- Vzgojnice so izobraģevalno-pogovorne delavnice za otroke od 3. do 6. leta in starġe. Otroci 
spoznavajo, kaj so pravila, navade in dolģnosti, zakaj v druģbi in druģini veljajo doloļena 
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pravila. Kaj se zgodi, ļe pravil, navad in bontona ne upoġtevamo. Podkrepljeno s pouļno 
pravljico, ki vodi v pogovor, in z razstavo knjig.  

- Kulturna dediġļina za druģine, v Knjiģnici Ġiġka naļrtujemo delavnice Nove stare otroške 
igre, kjer bodo druģine spoznavale druģabne igre, ki so se jih igrali naġi dedki in babice. 
Izvajamo jih knjiģniļarji sami. 

- Med poļitnicami v dopoldanskem ļasu naļrtujemo prireditve in izobraģevanja. 
- Na Noļ raziskovalcev bomo povabili astronome iz Astronomskega druġtva Vega, da nam 

razodenejo skrivnosti vesolja. 
- V letu 2020 obeleģujemo 130-letnico rojstva Franceta Bevka. Ob tej priloģnosti bomo 

pripravili veļ dogodkov ï uro pravljic, ustvarjalno delavnico in razstavo. 
- V Eko tednu v Knjiģnici Ġentvid organiziramo eko ure pravljic in ustvarjalne delavnice. 
- V jesenskem ļasu naļrtujemo Pravljiļno popoldne s Knjiģnico Vodice. 
 
Potujoļa knjiģnica 
V Potujoļi knjiģnici bomo v letu 2020 zaļeli s postopki prijave in pripravo dokumentacije za 
nov bibliobus. Novo vozilo za Potujoļo knjiģnico je naļrtovano v letu 2021. 
 
Redno delo z zbirkami 
- Priprava naroļil in rezervacij preko e-poġte in telefona. 
- Priprava bibliobusa za teren (pregled izposojenega gradiva, dopolnjevanje zbirke v 

bibliobusu, dodajanje novitet, aktualnega gradiva, izloļanje pomnoģenih izvodov). 
- Urejanje, izloļanje, odpisovanje gradiva.  
- Urejanje darov, spremljanje ponudbe novitet na trģiġļu.  
- Laģja knjigoveġka popravila poġkodovanega gradiva. 
- Opremljanje mladinskega leposlovja z barvnimi piktogrami.  
- Opremljanje gradiva s piktogrami za slabovidne.  
 
Dejavnosti za odrasle  
- Predstavitev ljubljanske potujoļe knjiģnice na Festivalu potujoļih knjiģnic. 
- Predstavitev Potujoļe knjiģnice v Domovih starejġih obļanov (bralne skupine, pogovori o 

knjigah, ļajanka ipd.). 
 
Dejavnosti za otroke in mlade 
- Predstavitev Potujoļe knjiģnice v vrtcih, v Zavodu za gluhe in nagluġne Ljubljana in v 

Zavodu Janeza Levca Ljubljana (ustvarjalne delavnice, ure pravljic, ogled risank in 
mladinskih filmov na platnu v bibliobusu, igroteka). 

- Sodelovanje na Festivalu Bobri. 
- Bibliopedagoġke ure in ure pravljic v dislociranih enotah vrtcev. 
- Sodelovanje v projektu Ciciuhec. 
- Potujoča knjižnica na obisku je aktivnost, ki je namenjen predvsem druģinam. 

Pripovedovanje pravljic, ustvarjalne delavnice za otroke in igroteka za otroke. 
- Predstavitev in promocijo potujoļe knjiģnice bomo vkljuļili v lokalno okolje, kjer ģe izvajamo 

osnovno dejavnost, prireditev bomo organizirali v sklopu kulturnih dogodkov v primestnih 
obļinah. Obiskali bomo postajaliġļa, kjer si ģelimo veļjega obiska. 

 
Slovanska knjiģnica ï Center za domoznanstvo in specialne humanistiļne zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in neformalna nabava gradiva: 
- 2.000 novih zapisov s poudarkom na sestavnih delih; 100 novih zapisov v normativni bazi 

podatkov CONOR.SI. 
- Neformalna nabava okoli 100 enot knjiģnega domoznanskega gradiva. 
Urejanje obstojeļega fonda: 
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- Pregled stanja strokovnega gradiva z viġjo frekvenco izposoje in doloļitev potrebnih 
ukrepov: opremljanje z opozorilnimi nalepkami, nakup nadomestnega izvoda, sprememba 
dostopnosti, doloļitev kriterijev za nakup dvojnega izvoda. 

- Vezava 140 enot in osnovno restavriranje 50 enot poġkodovanega gradiva. 
- Nadaljevanje sanacije plesni na knjigah in policah kletnega skladiġļa. 
- Reorganizacija skladiġļ zaradi prostorske stiske: preusmeritev veļjega ġtevila naslovov 

serijskih publikacij iz skladiġļa v drugem nadstropju v kletno skladiġļe.   
Posebne zbirke: 
- Repozitorij: predvidena je uvrstitev okoli 300 enot v zbirko. 
- Ekslibrisi: predviden je vnos okoli 150 enot v dokumentacijskem programu Galis.  
 
Dejavnosti za odrasle 
- V domoznanskem ciklu Ljubljana v gibljivih slikah napovedujemo tri predavanja s 

projekcijami filmskih odlomkov na predvideno temo naravnih in drugih nesreļ, ki so v 
pretekli zgodovini prizadele Ljubljano (potresi, poplave in poģari). Domoznanski cikel je 
namenjen starejġim uporabnikom in vsem ljubiteljem ter poznavalcem lokalne zgodovine. 
Prizadevamo si, da bi deloval kot katalizator zbiranja spominov na mesto v nedavni 
preteklosti. 

- Veļja domoznanska razstava bo predvidoma posveļena prikazu razvoja zgodovinsko 
zanimivega ljubljanskega mestnega obmoļja. Pri snovanju odprtja razstave naļrtujemo 
sodelovanje z lokalno skupnostjo. Razstava bo v virtualni obliki prenesena na 
domoznansko podstran, zbrani in neobjavljeni material pa bomo shranili v ustrezni obliki 
za vnos na portal Kamra oz. pripravo prispevka za domoznansko revijo. 

- Nadaljujemo stalno razstavo Na današnji dan. V samostojni vitrini bomo razstavili vezani 
letnik ļasopisa, ki se koledarsko ujema z letom 2020, in v njem poiskali in poudarili 
zanimive ļlanke, ki bodo mimoidoļe uporabnike spominjali na drobne vsakodnevne 
obletnice in jubileje, predvidoma povezane z naġim mestom. 

- Ġe naprej bomo razvijali dejavnost Zbiranja spominov, namenjeno zbiranju spominov 
uporabnikov, ki gradivo prinesejo v knjiģnico za takojġnjo digitalizacijo. Spodbujamo 
starejġe obļane, da prispevajo svoje zgodbe in fotografije iz svojih zasebnih zbirk za Album 
Ljubljane (del Albuma Slovenije na Kamri) in naġo domoznansko podstran Ljubljanske 
zgodbe iz Slovanske knjižnice. Dodana vrednost storitve je spodbujanje kreativnosti pri 
starejġih. 

- Cikel ruskega filma bo potekal ģe enajsto leto. Vkljuļuje predvajanje ġtirih filmov z zaļetno 
predstavitvijo in slovenskimi podnapisi. Osmo leto zapored bomo k sodelovanju pritegnili 
slovenske sploġne knjiģnice. 

- V sodelovanju z veleposlaniġtvom republike Ļeġke v Ljubljani in Oddelkom za slavistiko 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bomo organizirali drugi niz predvajanj ļeġkega in 
slovaġkega filma, ki bo segal na ģanrsko podroļje satire in humorja. 

- Organizirali bomo ļetrti bralni projekt Sodobni slovanski romani, s katerim bomo v branje 
priporoļili sodobne slovanske romane, ki ġe niso bili zastopani v minulih izvedbah. K 
sodelovanju bomo ponovno povabili Forum slovanskih kultur. Projekt bo v letu 2020 v 
obstojeļi obliki potekal zadnjiļ ï v letu 2021 ga bo nadomestila izvirna bralna akcija s 
spremljevalnim programom (Slovanski bralni klub; posvetovanje Književnost slovanskih 
dežel; objave v albumu Prevajalci priporočajo na Facebook strani Slovanske knjiģnice), ki 
ga ģelimo izpeljati ģe leto prej. 

- V sodelovanju s KUD Police Dubove, Oddelkom za slavistiko FF UL in Druġtvom 
slovenskih knjiģnih prevajalcev bomo izvedli prvi Slovanski bralni klub v obliki ġtirih sreļanj 
bralne skupine odprtega tipa. Na posameznem sreļanju bomo gostili razliļne prevajalce 
iz slovanskih knjiģevnosti in se z njimi pogovarjali o obravnavani knjigi. Vsaj en odlomek iz 
knjige bomo prebrali v izvirniku in slovenġļini. Bralna sreļanja bodo prispevala k uļinkoviti 
promociji branja kvalitetne prevodne literature slovanskih jezikov ï zadnje sreļanje bo 
predvidoma potekalo v ļasu bralnega projekta Sodobni slovanski romani. 

- Organizirali bomo posvetovanje Književnost slovanskih dežel, na katerem bomo v 
sodelovanju z Oddelkom za slavistiko FF UL in Druġtva slovenskih knjiģevnih prevajalcev 
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ponudili knjiģniļarjem sploġnih in srednjeġolskih knjiģnic ter tudi profesorjem dodatna 
znanja s podroļja slovanskih knjiģevnosti. 

- Na Facebook strani Slovanske knjiģnice bomo v albumu Prevajalci priporočajo objavljali 
knjiģevne predloge slovenskih prevajalcev iz slovanske knjiģevnosti; v albumu Ujeto v 
čas(opisj)u bomo objavljali zanimive novice o domaļih in tujih dogodkih iz naġe zbirke 
starejġe periodike; poseben album bomo namenili predstavitvi zanimivih miniaturnih knjig 
iz naġe zbirke. 

- Naļrtujemo prenovo formata in vizualne podobe devetega letnika domoznanske revije 
Ljubljana med nostalgijo in sanjami, pri ļemer bo vsebinska usmeritev ostala 
nespremenjena. Kakor v preteklih letih bomo tudi v letu 2020 izdajo publikacije prijavili na 
javni razpis za sofinanciranje znanstvenih/strokovnih publikacij Mestne obļine Ljubljana. V 
skladu s predvideno spremembo formata revije planiramo izdajo ene ġtevilke, ki bo 
obsegala zanimive domoznanske teme iz lokalnega okolja. 

- Naļrtujemo nadaljevanje vnosov vsebin o razvoju Ljubljane na portal Kamra. 
- Sodelovali bomo s Sluģbo za razvoj in obmoļnost pri digitalizaciji dragocenega gradiva in 

dokumentacijskih listkov, ki bodo tako dostopni uporabnikom Digitalne knjiģnice Slovenije. 
Originale bomo tako zaġļitili pred dodatnimi mehanskimi poġkodbami, ki nastajajo pri 
obiļajnem rokovanju z gradivom. 

- Planiramo drugo izvedbo cikla treh literarno-domoznanskih veļerov z naslovom Literatura 
v mestu, ki jih bomo izvedli v sodelovanju s Knjiģnico Beģigrad. 

 
Dejavnosti za otroke in mlade 
- Naļrtujemo nadaljnjo rast zbirke Kulturna dediščina za družine, namenjene druģinam in 

medgeneracijskemu sodelovanju. V prvi broġuri (tretja triada) bomo obravnavali 
reprezentativno in zgodovinsko relevantno ljubljansko judovsko skupnost ter njen 
ekonomski in kulturni doprinos k tedanji druģbi oziroma ģivljenju v mestu. Vsebina druge 
broġure (prva triada) bo osredotoļena na ģivljenje otrok v antiļni Emoni, njihovo ġolanje in 
preģivljanje prostega ļasa. V istem letu naļrtujemo zasnovo prenove vizualne podobe 
zbirke Kulturna dediščina za družine, ki jo ģelimo izpeljati do konca strateġkega obdobja 
2017ï2021. 

- Naļrtujemo voden obisk sedmih gimnazijskih razredov. Predstavili jim bomo delovanje 
Slovanske knjiģnice, del predstavitve bo namenjen sreļanju s kulturno dediġļino iz naġih 
zbirk. 

- Naļrtujemo obisk veļjega ġtevila osnovnoġolskih/srednjeġolskih skupin v okviru ġolskih 
raziskovalnih projektov oziroma èDnevov evropske kulturne dediġļineç. 

 
Pionirska ï Center za mladinsko knjiģevnost in knjiģniļarstvo 
Izvajamo redne dejavnosti in projekte v okviru MKL in tiste, ki izvirajo iz poslanstva Pionirske 
za knjiģniļarsko stroko po vsej Sloveniji in zainteresiranim v tujini.  
 
Redno delo z zbirkami 
- Obļasna klasifikacija in vsebinska obdelava knjig za otroke in mlade za MKL ter vsebinska 

obdelava za potrebe Priroļnika. Pregled novega mladinskega gradiva za nakup 
posameznega naslova. 

- V novembru bo izġel Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2020 (pregled 
produkcije za leto 2019). Priprava Priroļnika temelji na rednem delu uredniġkega odbora 
in posvetovanjih s strokovnjaki. Za potrebe Priroļnika pripravljamo katalog pojmov.  

- Knjigometer, seznam priporoļenih naslovov iz tekoļe knjiģne produkcije, se posodablja 
dvakrat meseļno in je v pomoļ pri nabavi knjig, z informacijo o kakovostnem branju. 
Dostopen je na spletni strani knjiģnice. 

- Zlate hruške so knjiģniļarsko vrednotenje knjig za mladino. Z znakom za kakovost 
oznaļujemo izbor odliļnih knjig. S priznanji zlata hruġka nagrajujemo in spodbujamo 
odliļnost zaloģniġkega dela. Praznik zlatih hruġk bo novembra na 36. Slovenskem 
knjiģnem sejmu v Cankarjevem domu, s predstavitvijo zaloģb in njihovih knjig, ki bodo 
prejele znak za kakovost zlata hruġka, ter s podelitvijo priznanj zlata hruġka. 
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- Naļrtujemo izdajo promocijske publikacije, v kateri bomo predstavili knjige, vse dosedanje 
prejemnice priznanj zlata hruġka. 

- Ob 2. aprilu bomo s Slovensko sekcijo IBBY in z drugimi partnerji pripravili bralno-
spodbujevalno akcijo za promocijo kakovostnih knjig, zlatih hruġk. 

- 48. sezona Strokovnih sred bo z osrednjim aprilskim simpozijem obeleģila 10. obletnico 
podelitve priznanj zlata hruġka. Veļ pod toļko 5.2.2. 

 
Drugo strokovno delo: 
- Pripravili bomo 15. cikel Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza s strokovnim 

sodelovanjem enega ali veļ partnerjev. 
- 28. Bologna po Bologni, razstavo kakovostnih knjig za otroke iz vsega sveta pripravljamo 

s Knjigarno Konzorcij in Slovensko sekcijo IBBY. 
- Evropski teden ġporta, sodelujemo z Ministrstvom za kulturo in Olimpijskim komitejem.  
- Pripravili bomo spremno strokovno gradivo za nacionalni projekt Rastem s knjigo za OĠ 

in SĠ v ġolskem letu 2020/2021, nosilec je Javna agencija za knjigo RS. 
- Priprava razliļnih tematskih seznamov za RTV Slovenija (Kriġkraġ, Male sive celice), 

Lutkovno gledaliġļe Ljubljana, muzeje, strokovne sodelavce idr. 
- Priprava tematskega seznama kakovostnih otroġkih, mladinskih in strokovnih knjig na 

temo umetnost-tehnologija-znanost za Bobrov dnevnik, za Festival Bobri. 
- Sodelovanje s Kinodvorom pri pripravi gradiv in promociji kakovostnih filmov. 
- Naļrtujemo pripravo pouļne slikanice Zmaj Klepetaj na literarnem sprehodu po Ljubljani. 
 
Center za vseģivljenjsko uļenje MKL 
Center za vseģivljenjsko uļenje (CVĢU) vsebinsko in organizacijsko pokriva podroļje 
izobraģevanja uporabnikov z informacijskimi servisi (Borza dela, Borza znanja, Srediġļe za 
samostojno uļenje in Toļke vseģivljenjskega uļenja) in s programi izobraģevanja uporabnikov 
v mreģi knjiģnic MKL.  
V letu 2020 bo poudarek na naslednjih vsebinskih sklopih: raļunalniġko opismenjevanje, 
jezikovno izobraģevanje, zaposlitev in delo ter zdravje. V letu 2020 bomo nadaljevali s pripravo 
skupnih predstavitev za veļje dogodke in objave v medijih. Nadaljnje konkretne vsebine, 
obseg dela in prednostne naloge CVĢU so predstavljene v poglavju 5 Izobraģevanje. 
 
Borza dela (BD) 
Osrednjo dejavnost BD, ki je informiranje, svetovanje, motiviranje in individualno delo z iskalci 
zaposlitve, bomo razġirili na podroļje, ki se dotika ģe zaposlenih. Na delovnem mestu 
preģivimo precejġen del ģivljenja, zato se vedno bolj poudarja pomen celostnega zadovoljstva, 
ki je kljuļno za dobro opravljeno delo. Samostojno bomo organizirali in izvajali razliļne 
izobraģevalne delavnice za razvijanje spretnosti iskanja zaposlitve in drugih znanj ter gostili 
delavnice in predstavitve zunanjih izvajalcev.  
- V Knjiģnici Otona Ģupanļiļa naļrtujemo izvedbo 23 delavnic z vsebinami za razvijanje 

kompetenc iskanja zaposlitve, osebnostno rast, zdravje na delovnem mestu ter 
podjetniġtvo, namenjene ġirġi skupini iskalcev zaposlitve in ģe zaposlenih. 

- Izvedbe razliļnih izobraģevalnih delavnic naļrtujemo ġe v drugih enotah MKL. 
- Organizirali in izvajali bomo vodene obiske Knjiģnice Otona Ģupanļiļa, s predstavitvijo 

MKL in CVĢU za razliļne skupine iskalcev zaposlitve. 
- Sodelovanje in predstavitev dejavnosti BD na sejmih, festivalih in konferencah. 
- Izvajali bomo individualna karierna svetovanja za iskalce zaposlitve. 
- Nadaljevali bomo s projekti za otroke. 
Nadaljevali bomo sodelovanje z razliļnimi institucijami, ki delujejo na podroļju trga dela in 
zaposlovanja ter na podroļju kariernega svetovanja. 
 
Borza znanja (BZ) 
Osrednja BZ v MKL ima dve temeljni podroļji dela: izvajanje dejavnosti BZ v MKL ter 
koordinacijo Mreģe devetih slovenskih BZ. 
V okviru dejavnosti BZ v MKL naļrtujemo: 
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- Organizacija in priprava brezplaļnih ustvarjalnih delavnic (30), razstav (12) in 
izobraģevalnih delavnic (60) v razliļnih knjiģnicah v mreģi MKL, ki bodo obravnavale 
razliļne aktualne tematike. 

- Predstavitve dejavnosti BZ za razliļne ciljne skupine. 
- Izvajanje mentorstva pri opravljanju prakse za ġtudente andragogike in pedagogike. 
- Sodelovanje na prireditvah in sejmih v okviru MKL. 
- Sodelovanje z zunanjimi organizacijami, druġtvi kot gostovanje in izvajanje razliļnih 

prireditev in delavnic, za pridobitev novih ļlanov BZ. 
- Sodelovanje z BD, s ciklom predavanj o celostni obravnavi posameznika. 
 
V okviru koordinacije Mreģe BZ naļrtujemo: 
- Organizacija izobraģevanja zaposlenih in novo zaposlenih v Mreģi BZ. 
- Priprava idejnega koncepta za prenovo spletne strani in aplikacije BZ. 
- Objavljanje novic, vabil, poroļil za Mreģo BZ. 
- Iskanje moģnosti za promocijo, mednarodno sodelovanje in ġiritev mreģe. 
 
Srediġļe za samostojno uļenje (SSU) 
Cilj dejavnosti SSU bo tudi v letu 2020 pridobivanje novih udeleģencev, podpora pri njihovem 
samostojnem uļenju, spodbujanje potreb po uļenju ter ozaveġļanje procesa uļenja. Poleg 
rednega mentorskega in svetovalnega dela v SSU bodo naġe aktivnosti: 
- Priprava, organizacija in izvajanje brezplaļnih delavnic in teļajev za podporo 

samostojnemu uļenju po razliļnih vsebinskih sklopih (raļunalniġtvo oz. uporaba 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, tuji jeziki, znakovni jezik, naravoslovne vsebine, 
uļenje uļenja, funkcionalna pismenost). 

- S ciklom delavnic za starejġe, ki jih bomo izvajali v KOĢ, se pridruģujemo naboru storitev 
MKL za to ciljno skupino (Modra leta). 

- Napovedi dejavnosti, aktivnosti SSU in poroļila o dogodkih v SSU bomo objavljali v 
medijih in na informacijskih toļkah naġih partnerjev: na spletni strani MKL, v Napovedniku 
MKL, noviļkah Andragoġkega centra RS, na portalih (Nefiks, Epale, Karierno srediġļe 
Zavod RS za zaposlovanje), na spletni strani Ljubljanske mreģe info toļk za mlade in na 
portalu Napovednik. 

- Del promocije SSU bo ġe intenzivnejġe povezovanje in izvedba izobraģevalnih delavnic v 
Knjiģnici Rudnik, Knjiģnici Fuģine, Knjiģnici Preģihov Voranc in Knjiģnici dr. France Ġkerl.  

- V okviru programa LOMI bomo v Knjiģnici Fuģine organizirali dva teļaja znakovnega 
jezika. 

- Ġe naprej bomo sodelovali s prostovoljci, ki izvajajo del delavnic. 
 
Toļke vseģivljenjskega uļenja (TVĢU) 
- Mentorstvo v Knjiģnici Beģigrad, Knjiģnici Joģeta Mazovca, Knjiģnici Rudnik in Knjiģnici 

Ġiġka izvajajo bibliotekarji. Naļrtujemo vkljuļitev prostovoljcev kot izvajalcev 
individualnega mentorstva. Glede na izkazan interes uporabnikov bodo v Knjiģnici 
Beģigrad namesto individualnega mentorstva organizirana izobraģevanja za knjiģniļno 
informacijska znanja. 

- Mentor bo udeleģencem nudil individualno svetovanje in uļenje na podroļju raļunalniġtva 
ter jih po potrebi usmerjal na ostale servise v MKL ter druga izobraģevanja v mreģi knjiģnic 
MKL. 

 
Trubarjeva hiġa literature 
Trubarjeva hiġa literature (THL) se je uveljavila kot prepoznavno prizoriġļe kulturne, ġe 
posebej literarne ponudbe slovenske prestolnice. S THL se Ljubljana uvrġļa med prestolnice, 
ki se ponaġajo z literarnimi hiġami, kar glavno mesto uvrġļa na evropski literarni zemljevid. 
Jedro programa THL bo v letu 2020 predstavljal lastni program hiġe, ki ga bodo dopolnjevali 
programi sodelujoļih partnerskih organizacij in posameznikov ter programske enote iz tekoļe 
ponudbe zunanjih izvajalcev. Izbor programskih vsebin bo prvenstveno namenjen pisani 
besedi v najġirġem pomenu besede, kar pomeni, da bodo k nastajanju programa vabljeni vsi 
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udeleģenci knjiģne produkcijske verige: od zaloģnikov, stanovskih druġtev, avtorjev, 
prevajalcev, urednikov, kritikov, pa do tistih, ki na ġirġi druģbeni ravni sprejemajo odloļitve, 
pomembne za domaļo literarno ponudbo in sploġno kulturno blaginjo. 
Dodano vrednost ponudbe dogodkov bodo oblikovala kreativno-literarna sreļanja (ustvarjalne 
delavnice, namenjene literarnim zaļetnikom, in bralni kroģki) ter nekonvencionalni dogodki, 
namenjeni iskanju stiļiġļ med literaturo in drugimi umetniġkimi zvrstmi, kot so likovna 
umetnost, gledaliġļe, glasba in film. Izbor omenjenih aktivnosti bodo zaokroģili tudi dogodki, s 
katerimi se bo THL, kot eno izmed specifiļnih prireditvenih prizoriġļ, vkljuļila 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. 
Podroben program dela Trubarjeve hiġe literature za leto 2020 je priloga programa Mestne 
knjiģnice Ljubljana za leto 2020 in je njegov sestavni del. 
 
Knjiģnica bo izvajala program dela za leto 2020, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na viġino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 

5 IZOBRAĢEVANJE 
 
Strateġke usmeritve 
- Krepitev vloge knjiģnice kot prostora za uļenje in ġtudij, tudi z vzpostavljanjem novih oblik 

prostorov za izobraģevanje. 
- Priprava izobraģevalnih programov za ciljne skupine prebivalcev. 
- Izvajanje programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja za delo v knjiģnicah v okviru 

Uļnega centra ter spodbujanje strokovnega dela zaposlenih (predstavitve, objave). 
- Oblikovanje uļnih aktivnosti v e-okolju in podpora izvajanju izobraģevalnih dejavnosti v 

e-uļilnici MKL. 
- Sodelovanje in povezovanje z drugimi ponudniki izobraģevanja.  
 
Strateġki cilji in aktivnosti za leto 2020 
Programi vseģivljenjskega uļenja za uporabnike 
- Izobraģevalni programi za ciljne skupine uporabnikov (teļaji in delavnice za razliļne 

pismenosti: medijska, digitalna, zdravstvena, glasbena). 
- Priprava in publiciranje uļnih gradiv. 
- Sodelovanje z druġtvi, institucijami, ġolami, fakultetami in razliļnimi zavodi. 
- Identifikacija in navezovanje novih stikov s ponudniki izobraģevanja. 
- Oblikovanje tematskih sklopov izobraģevanj za uporabnike. 
- Oblikovanje izobraģevalne ponudbe za dve prioritetni ciljni skupini: mladi in starejġi. 
- Vsebinsko osredotoļanje na naravoslovne tematike. 
- Poudarek na oblikovanju izobraģevanj v lastni produkciji knjiģnice. 
 
Uļni center MKL ï nosilec izobraģevalnih aktivnosti za sploġne knjiģnice 
- Razvoj uļnih vsebin za razliļne skupine zaposlenih v MKL in v sploġnih knjiģnicah. 
- Oblikovanje zakljuļenih tematskih izobraģevalnih paketov za knjiģniļarje iz sploġnih 

knjiģnic in priprava letnega kataloga izobraģevanj. 
- Usposabljanje za znanja na podroļju IKT v e-uļilnici MKL in permanentno posodabljanje 

in nadgrajevanje vsebin v e-uļilnici. 
- Aktivno sodelovanje na posvetih, objave v strokovnem tisku in ļlanstvo v strokovnih telesih. 
- Prijava, oblikovanje in izvajanje programov mobilnosti za zaposlene v MKL, slovenske in 

tuje ġtudente ter knjiģniļarje. 
- Organizacija petega mednarodnega posvetovanja Knjiģnica, srce mesta. 
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- Priprave na ciljno usposabljanje vsebinsko oģje specializiranih informatorjev (finanļna in 
zdravstvena pismenost).  

- Izvajanje programa za izobraģevanje mentorjev za bibliotekarski izpit. 
- Dvig samopodobe o sposobnostih knjiģniļarjev prek stalnega strokovnega usposabljanja. 
- Vkljuļevanje knjiģnic osrednjeslovenske regije v izobraģevalne programe Uļnega centra. 
 
Priļakovani uļinki 
- Veļja prepoznavnost MKL kot ponudnika izobraģevanj za uporabnike ter knjiģniļarje. 
- Izboljġanje ravni pismenosti med uporabniki. 
- Aktiviranje zaposlenih za delo v delovnih skupinah in za vodstvene pozicije v knjiģnici. 
- Bolj kakovostno delo zaposlenih v MKL in drugih slovenskih knjiģniļarjev. 
 
Kazalniki uspeġnosti 
- Ġtevilo izvedenih izobraģevanj za vse uporabnike (2018: 1.266) 
- Skupno ġtevilo obiskov servisov (2018: 7.425) 
- Ġtevilo ur izobraģevanja zaposlenih v MKL (2018: 6.126) 
- Ġtevilo zunanjih udeleģencev izobraģevanj Uļnega centra MKL (2018: 673) 
 
 

5.1 Izobraģevanje uporabnikov 
 
Mestna knjiģnica Ljubljana omogoļa in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem 
vseģivljenjsko neformalno izobraģevanje in priloģnostno uļenje. Pri oblikovanju in izvajanju 
uļnih aktivnosti se bomo osredotoļali na dve ciljni skupini: mladi (medijska, finanļna 
pismenost) in starejġi (e-viri s podroļja zdravja; vsebine, povezane z IKT). V okviru Borze 
zdravja bomo pripravili uļna gradiva za udeleģence izobraģevanj na temo zdravja. Tako bomo 
skrbeli za podporo procesom vseģivljenjskega uļenja, dvigali informacijsko pismenost pri 
uporabnikih, zmanjġevali izkljuļenost ranljivih skupin, oblikovali nove programe izobraģevanja, 
spodbujali samoizobraģevanje in uporabo gradiv knjiģnice. Ponovno bomo izvedli raziskavo o 
potrebah po izobraģevanju uporabnikov, ki je bila nazadnje izvedena v letu 2011. 
 
 
Izobraģevanja za odrasle 
 

Dogodek Ġtevilo izobraģevanj 
Vodeni obiski knjiģnice  211 
Raļunalniġko opismenjevanje  30 
Teļaji  23 
Izobraģevalne delavnice  261 
SKUPAJ 525 

 
Izobraģevanje za odrasle po posameznih knjiģnicah v mreģi MKL: 
 
Dogodek Krajevna knjiģnica Ġtevilo izobraģevanj 

Vodeni obiski knjiģnice 

Knjiģnica Beģigrad 41 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 3 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 10 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 71 
Knjiģnica Preģihov Voranc 25 
Knjiģnica Rudnik 11 
Knjiģnica Ġiġka 28 
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Slovanska knjiģnica 12 
Trubarjeva hiġa literature 10 

SKUPAJ 211 

Raļunalniġko 
opismenjevanje 

Knjiģnica Beģigrad 1 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 4 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 24 
Knjiģnica Rudnik 1 

SKUPAJ 30 

Teļaji 

Knjiģnica dr. France Ġkerl 5 
Knjiģnica Savsko naselje 1 
Knjiģnica Fuģine  4 
Knjiģnica Polje 1 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 4 
Knjiģnica Preģihov Voranc 1 
Knjiģnica Rudnik 2 
Knjiģnica Ġiġka 1 
Trubarjeva hiġa literature 4 

SKUPAJ 23 

Izobraģevalne delavnice 

Knjiģnica Beģigrad 28 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 14 
Knjiģnica Fuģine  4 
Knjiģnica Jarġe  9 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 150 
Knjiģnica Preģihov Voranc 7 
Knjiģnica Grba 2 
Knjiģnica Rudnik 21 
Knjiģnica Brezovica 1 
Knjiģnica Ig 6 
Knjiģnica Ġiġka 5 
Knjiģnica Ġentvid 5 
Knjiģnica Vodice 1 
Trubarjeva hiġa literature 8 

SKUPAJ 261 
 
 
Od zgoraj navedenih izobraģevanj naļrtujemo, da bo v organizaciji servisov v Centru za 
vseģivljenjsko uļenje v razliļnih knjiģnicah v mreģi MKL izvedeno: 
 

Dogodek Servisi Predvideno ġtevilo 
izobraģevanj 

Vodeni obiski knjiģnice Borza dela 3 
SKUPAJ 3 

Raļunalniġko opismenjevanje Srediġļe za samostojno uļenje 24 
 SKUPAJ 24 

Teļaji  
Borza dela 1 
Srediġļe za samostojno uļenje 14 

SKUPAJ 15 

Izobraģevalne delavnice 
Borza dela 31 
Borza znanja 60 
Srediġļe za samostojno uļenje 73 
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SKUPAJ 164 
SKUPAJ (vsa izobraģevanja) 206 

 
 
 
 
 

Samostojno 
uļenje 

Ġtevilo obiskov BD 2.500 
Ġtevilo novih ļlanov BZ 250 
Ġtevilo obiskov SSU 4.000 
Obisk servisov skupaj: 6.750 
Ġtevilo povezav med ļlani BZ 800 
Ġtevilo ur mentorstva v TVĢU 150 

 

Izobraģevanja za otroke 
Z branjem se ne nauļimo le uģivati v branju leposlovja, temveļ so nam tako dostopne 
raznovrstne informacije. Tako se izobraģujemo, dosegamo ģelene poklice, smo kritiļni do 
raznovrstnih informacij, bolje znamo izraziti svoje misli, probleme in zahteve ter tako postajamo 
odgovorni drģavljani do sebe in drugih v naġi oģji in ġirġi skupnosti. Branje povezuje ljudi 
razliļne starosti, z branjem in s pripovedovanjem z generacije na generacijo prenaġamo 
znanje in spoznanja, utrjujemo medsebojne vezi in kvalitetnejġe preģivljamo prosti ļas. Prav 
zato ģelimo na izobraģevalnih delavnicah, ki v veļini temeljijo na pouļni literaturi, spodbujati 
otrokovo radovednost, krepiti njegove funkcionalne veġļine, da bo znal prisluhniti navodilom 
in aktivno sodelovati v razliļnih dejavnostih. Znanost oz. znanja z razliļnih podroļij 
(jezikoslovje, naravoslovje, druģboslovje, ġport é) populariziramo tudi skozi zgodbe, ne le 
pouļno literaturo. Z vodenimi obiski knjiģnice oz. bibliopedagoġko dejavnostjo (vrtec na 
obisku/Ciciuhec, ġola na obisku/Rastem s knjigo, Potujoļa knjiģnica na obisku, knjiģniļarka na 
obisku) ģelimo vse udeleģence ļim bolj seznaniti z naġo prireditveno in izobraģevalno 
dejavnostjo za otroke ter tako posredno vplivati tudi na to, da se v knjiģniļne aktivnosti 
vkljuļujejo tudi starġi tistih otrok, ki knjiģnico spoznavajo ġele preko vzgojno-izobraģevalnih 
zavodov. 
 
 

Dogodek Ġtevilo izobraģevanj 
Vodeni obiski knjiģnice  444 
Raļunalniġko opismenjevanje  9 
Teļaji 18 
Izobraģevalne delavnice 171 
SKUPAJ 642 

 
Izobraģevanje za otroke po posameznih knjiģnicah v mreģi MKL: 
 
Dogodek Krajevna knjiģnica Ġtevilo izobraģevanj 

Vodeni obiski knjiģnice 

Knjiģnica Beģigrad 25 
Knjiģnica Ļrnuļe  16 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 14 
Knjiģnica Glinġkova ploġļad 19 
Knjiģnica Savsko naselje 6 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 22 
Knjiģnica Fuģine  10 
Knjiģnica Jarġe  2 
Knjiģnica Polje  25 
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Knjiģnica Zadvor 8 
Knjiģnica Zalog  8 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 40 
Knjiģnica Preģihov Voranc 48 
Knjiģnica Grba 15 
Knjiģnica Rudnik 32 
Knjiģnica Brezovica 9 
Knjiģnica Podpeļ 15 
Knjiģnica Dobrova 10 
Knjiģnica Frana Levstika 3 
Knjiģnica Horjul 2 
Knjiģnica Ig 16 
Knjiģnica Ġkofljica 8 
Knjiģnica Ġiġka 50 
Knjiģnica Ġentvid 12 
Knjiģnica Vodice 9 
Trubarjeva hiġa literature 20 

SKUPAJ 444 
Raļunalniġko 
opismenjevanje Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 9 

SKUPAJ 9 

Teļaji (jezikovni teļaji é) 

Knjiģnica Beģigrad 8 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 1 
Knjiģnica Savsko naselje 1 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 8 

SKUPAJ 18 

Izobraģevalne delavnice 

Knjiģnica Beģigrad 31 
Knjiģnica dr. France Ġkerl 7 
Knjiģnica Savsko naselje 5 
Knjiģnica Joģeta Mazovca 17 
Knjiģnica Jarġe 4 
Knjiģnica Zalog 1 
Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 1 
Knjiģnica Preģihov Voranc 29 
Knjiģnica Rudnik 10 
Knjiģnica Ig 18 
Knjiģnica Ġiġka 39 
Knjiģnica Ġentvid 4 
Trubarjeva hiġa literature 5 

SKUPAJ 171 
 
 

5.2 Uļni center MKL 

 
Znanja, ki jih pridobivamo knjiģniļarji skozi redno ġolanje in delovne izkuġnje, ne zadoġļajo za 
kakovostno in uļinkovito opravljanje dela skozi vse delovno obdobje, zato smo knjiģnico v 
celoti usmerili v permanentno uļeļo se organizacijo z razliļnimi oblikami izobraģevanja 
zaposlenih. V Uļnem centru za izobraģevanje knjiģniļarjev bomo v letu 2020 dali poudarek 
vsebinam s podroļja dela z uporabniki, zdravstvene in finanļne pismenosti. 
 
V sodelovanju z zunanjimi izvajalci bomo v okviru Uļnega centra MKL pripravili izobraģevalne 
sklope, posebej prilagojene slovenskim sploġnim knjiģnicam. Izobraģevalni sklop 
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posameznega tematskega podroļja bomo izvajali v Mestni knjiģnici Ljubljana za zaposlene v 
MKL, knjiģniļarje osrednjeslovenske regije in slovenske knjiģniļarje nasploh. 
 
Z namenom racionalizacije delovnih postopkov in stroġkov materiala bomo raziskali moģnosti 
za uvedbo digitalnih potrdil in prijav namesto tiskanih. 
 
 

5.2.1 Izobraģevanje zaposlenih v MKL 
 
Eksterna izobraģevanja 
V MKL naļrtujemo, na podlagi strateġkih usmeritev in ciljev ter v praksi ugotovljenih potreb po 
izobraģevanju, udeleģbo na naslednjih izobraģevanjih izven MKL: 
- Teļaji, ki jih organizirata IZUM in BRIIC NUK. 
- Strokovna sreļanja z aktivno udeleģbo zaposlenih MKL: mednarodne konference (IFLA, 

MetLib), Posvetovanje ZBDS, Knjiģnica ï igriġļe znanja in zabave, knjiģni sejmi, letni 
posvet o izobraģevanju odraslih. 

- Udeleģba na strokovnem sreļanju potujoļih knjiģnic v okviru Sekcije za Potujoļe knjiģnice 
Slovenije.  

- Udeleģba na izobraģevanju Mentorstvo ġtudentom na praktiļnem usposabljanju v 
knjiģnicah, v organizaciji Centra za pedagoġko izobraģevanje (CPI) na FF UL, v primeru, 
da bo izvajalec organiziral izobraģevanje. 

 
Interna izobraģevanja 
V letu 2020 bomo v prostorih MKL (dve raļunalniġki uļilnici in drugi prostori) izvedli 
izobraģevanja v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, del izobraģevanj pa bodo pripravili in izvedli 
tudi zaposleni v MKL. Vsebinsko bodo izobraģevanja pokrivala naslednja podroļja: 
- Raļunalniġko opismenjevanje bo usklajeno s Katalogom znanj s podroļja IKT, potekalo bo 

v kombinaciji samostojnega uļenja v e-uļilnici ter izobraģevanja v obliki delavnic: 
o Windows 10, 
o 3D-tiskanje, 
o 3D-risanje 
o obdelava fotografij, 
o GoogleMaps, 
o uvod v uporabo e-uļilnice, 
o krajġa zaļetna izobraģevanja (Excel, Outlook, Publisher) in 
o krajġa nadaljevalna izobraģevanja za napredne uporabnike (Excel, Outlook, Publisher). 

- Nadaljevanje delavnic: 
o strategije iskanja knjiģnega gradiva, 
o strategije iskanja neknjiģnega gradiva, 
o knjigoveġtvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjiģnici, 
o Biblos, 
o oblikovanje tiskovin v knjiģnici z oblikovalskega vidika, 
o (ne)formalna biblioterapija, 
o napredovanja v bibliotekarstvu, 
o priprava podatkov za pregled knjiģniļne zbirke, 
o digitalno opismenjevanje zaposlenih, 
o osnove Cobiss3 izposoje, 
o izobraģevanje Kaj moram kot vodja vedeti o MKL, 
o izobraģevanje mentorjev za bibliotekarski izpit, 
o usposabljanje za uporabo CMS orodja WordPress,  
o predstavitev zaloģniġkih programov, 
o izobraģevanje za izvajalce delavnic, 
o veġļine javnega nastopanja, 
o spletni viri in 
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o kako pripravimo razstavo. 
- Izvedba novih izobraģevanj na podroļjih: 

o praktiļne delavnice reġevanja konfliktov za skupine zaposlenih, 
o izobraģevanje za delo s starejġimi uporabniki, 
o finanļna in zdravstvena pismenost, 
o literatura in branje z vidika nevroznanosti, 
o zdravje na delovnem mestu in 
o teļaj slovenskega znakovnega jezika. 

- Fokusirana izobraģevanja za manjġe skupine posameznikov, ki delajo na doloļenih 
nalogah, se bodo nanaġala na naslednje vsebine: 
o delavnice na temo poslovnega pisanja (slog, lektorska vpraġanja), 
o veġļine javnega nastopanja, 
o mentorstvo ġtudentom na praktiļnem usposabljanju, 
o vodenje bralnih skupin in 
o drugo, glede na individualne potrebe zaposlenih. 

- Individualna uvodna in osveģitvena usposabljanja za uporabo Joomle ter za specifiļna 
vpraġanja o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije ter s podroļja 
domoznanstva. 

 
Zaposlenim v MKL bomo ponudili moģnost udeleģbe na webinarju o uļinkoviti organizaciji 
ļasa. 
 
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 Izobraģevanje knjiģniļarjev slovenskih knjiģnic in druge strokovne javnosti 
 
Izobraģevanje knjiģniļarjev slovenskih knjiģnic bo potekalo po programu Uļnega centra. 
 
Uļni center MKL se uveljavlja kot kompetenļni center za izobraģevanje knjiģniļarjev 
slovenskih sploġnih knjiģnic. Koordinatorjem iz ostalih slovenskih obmoļnih knjiģnic bomo 
ponudili izobraģevalne vsebine, ki jim bodo v podporo pri uspeġnejġem izvajanju posebnih 
nalog obmoļnosti. Nadaljevali bomo tudi izobraģevanja za knjiģniļarje regije za nove naloge 
v knjiģnicah. 
 
Pripravili bomo peto mednarodno posvetovanje Knjiģnica, srce mesta, na temo zelena 
knjiģnica (koordinator Knjiģnica Ġentvid). 
 
Izobraģevanja za izvajanje promocije druģinskega branja Ciciuhec, ki je postal redna dejavnost 
na oddelkih za otroke in mladino v MKL: delavnice in strokovna predavanja za mentorje 
druģinskega branja/vzgojitelje v vzgojno-izobraģevalnih zavodih, mladinske knjiģniļarje v 
sploġnih knjiģnicah in starġe predġolskih otrok (Predstavitev knjiģnih novosti za otroke, Kako 
poiskati knjige za otroke v predġolskem obdobju, Oblike motiviranja za branje v vrtcih in v 
druģinah). Izobraģevanja se bodo izvajala v MKL in v vzgojno-izobraģevalnih zavodih. 
 
Usposabljanje in izobraģevanje srednjeġolcev za sodelovanje pri izvedbi ur pravljic. V okviru 
programa obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti bomo ģe peto leto zapored povabili 
srednjeġolce, predvsem dijake Srednje vzgojiteljske ġole, k stalnemu sodelovanju pri izvedbi 
rednih popoldanskih ur pravljic in jih za to ustrezno usposobili. 
 
Delavnica petja in ustvarjanja uspavank, ki bo namenjena mladinskim knjiģniļarjem ï 
pravljiļarjem v MKL in ostalih sploġnih knjiģnicah, dijakom v programu izbirnih vsebin oz. 
interesnih dejavnosti ter ġtudentom, ki v MKL izvajajo ure pravljic. 
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Strokovne srede 
48. sezona Strokovnih sred (informativni del: Ob zaļetku nove bralne sezone; MEGA kviz (15. 
cikel); Priroļnik 2020; Pogovor z dobitniki priznanj zlata hruġka 2020) bo z osrednjim aprilskim 
simpozijem obeleģila 10. obletnico podelitve priznanj zlata hruġka. Na temo obletnice bodo 
intonirane tudi obsimpozijske dejavnosti (januarski teden zlatih hruġk ï razstava in prireditve 
Knjigarne Konzorcij; pehar zlatih hruġk ï prakse branja ZH v razliļnih bralnih skupinah; 
sodelovanje s Slovensko sekcijo IBBY v bralno-spodbujevalni akciji). 
 
Koledar Strokovnih sred v letu 2020: 
15. april Simpozij Pionirske 
9. september Zaļetek nove bralne sezone; predstavitev projekta RSK, JAK 
21. oktober Predstavitev 15. cikla Slovenskega knjiģniļno-muzejskega MEGA kviza 
18. november Predstavitev Priroļnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2020 
16. december Pogovor z dobitniki priznanj zlata hruġka 2020 
 

5.3 Mentorstvo 
 
V Mestni knjiģnici Ljubljana se zavedamo povezanosti med teoretiļnimi izhodiġļi, ki jih 
dobivajo ġtudenti v okviru do- in po-diplomskega ġtudija, ter strokovnim delom v organizaciji. 
V ta namen bomo v letu 2020 izvajali mentorske programe za ġtudente bibliotekarstva in drugih 
ġtudijskih smeri ter za knjiģniļarje regije. Tudi v letu 2020 bomo torej namenili posebno 
pozornost posameznikom, ki bodo v naġi knjiģnici opravljali obvezno ġtudentsko 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 podroļju, 
ki so primerne za diplomske seminarje ter zakljuļna dela na magistrski in doktorski stopnji.  
Glede na kadrovsko situacijo v knjiģnici bomo izvajali mentorske programe za novo zaposlene 
v okviru priprave na bibliotekarski izpit in za prostovoljce. 
V sklopu mobilnosti ERASMUS+ bomo ob zanimanju tujih ġtudentov in knjiģniļarjev zanje 
izvajali program prakse in strokovnega izpopolnjevanja. V letu 2020 bosta v okviru mobilnosti 
ERASMUS+ gostovali v MKL predvidoma dve ġtudentki iz Masarykove univerze v Brnu. Glede 
na potrebe bomo pripravili programe tudi za krajġe strokovne obiske (knjiģniļarji iz Litve). 
V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjiģnico bomo v letu 2020 pripravili program za 
kolege iz Mariborske knjiģnice.  
 
Knjiģnica bo izvajala program dela za leto 2020, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na viġino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

6 DOMOZNANSKA DEJAVNOST 
 
Strateġke usmeritve 
- Vzpostavitev in razvoj izobraģevalnih vsebin za mlade o dediġļini mesta kot storitev v 

prostorih knjiģnice in kot zabavna promocija dediġļine v virtualnem okolju, ki je domaļe 
mladini. 

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

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

 
Strateġki cilji in aktivnosti za leto 2020 
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- Izdaja devetega letnika domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami v skladu 
z dosedanjo domoznansko vsebinsko zasnovo. Slovanska knjiģnica (SLK) z razstavnim in 
drugim delom zbira gradiva, ki z izdajo v publikaciji postanejo dostopna ġirġemu krogu 
uporabnikov. Glede na vsakoletno tematsko zasnovo vabimo k sodelovanju tudi zunanje 
strokovnjake, ki se s svojo raziskovalno in ġtudijsko dejavnostjo posveļajo lokalnemu 
utripu in zgodovini mesta Ljubljane. Prispevki vkljuļujejo bogate bibliografske sezname 
del, ki jih na posamezno temo hrani SLK, tako da publikacija sluģi kot referenļni vir za 
nadaljnje raziskovanje. 

- Izdaja dveh broġur v zbirki èKulturna dediġļina za druģineç, ki bosta prinaġali vsebini o 
zgodovini ljubljanske judovske skupnosti in ģivljenju otrok v antiļni Emoni.  

- Organizacija domoznanskih otroġkih prireditev v knjiģnicah mestnih obmoļij na podlagi 
broġur Kulturne dediġļine za druģine.  

- Gostovanje sedmih razredov gimnazijcev, ki se bodo seznanili s knjiģnico, z njeno 
zgodovino in poslanstvom. Najveļji del ogleda bomo ļasovno namenili seznanjanju s 
kulturno dediġļino, ki poteka v sobi za dragocenosti, kjer bomo predstavili publikacije, ki 
so velikega kulturnega pomena za slovenski prostor in Ljubljano ter so obenem del uļnih 
naļrtov pri razliļnih predmetih. Mladim obiskovalcem bomo skuġali pribliģati bogato 
kulturno dediġļino mesta Ljubljane in jih spodbuditi k razmisleku o pomenu lokalne 
skupnosti. Predstavili jim bomo zahtevnejġe publikacije iz zbirke Kulturna dediġļina za 
druģine. 

- Dokonļno izoblikovanje dejavnosti Raziskujmo skupaj in gostovanje razliļnih 
osnovnoġolskih in srednjeġolskih raziskovalnih skupin. Mlade raziskovalce bomo seznanili 
z naļini iskanja gradiva v okolju COBISS plus, z domoznansko e-bibliografijo in Digitalno 
knjiģnico Slovenije. Dejavnost je zasnovana kot podlaga in spodbuda k aktivnemu 
raziskovanju lokalne kulturne dediġļine v gradivu Slovanske knjiģnice. Predvidevamo 
vzpostavitev novih sodelovanj z lokalnimi izobraģevalnimi ustanovami. 

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

- Izvedba pogovornih veļerov z literarno-domoznansko tematiko Literatura v mestu. V goste 
bomo povabili aktualne lokalne literarne ustvarjalce in poznavalce literature (literarne 
teoretike, literarne zgodovinarje itd.).  

- Postopek redne katalogizacije preteģno domoznanskih vsebin smo organizirali na naļin, ki 
omogoļa veļji vnos sodobnih vsebin. Nadaljevali bomo s katalogizacijo literarnih kritik in 
ocen lokalnih literatov v strokovnih literarnih revijah ter glede na vsebinsko ustreznost 
posameznih ļlankov namenili nekaj pozornosti tudi drugim serijskim publikacijam s 
podroļja humanistiļnih ved. V letu 2020 planiramo zaļetek sistematiļnega pregleda 
ļasopisa Laibacher Zeitung. 

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

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

- Nekaj veļ pozornosti bomo namenili prisotnosti SLK na druģbenih omreģjih; skuġali se 
bomo povezati z vidnejġimi akterji s podroļja spletnega objavljanja starega slikovnega 
gradiva in ugotoviti moģnost sodelovanja na podroļju razstavne in prireditvene dejavnosti. 

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

- Aktivno delovanje v Sekciji za domoznanstvo in kulturno dediġļino. 
 
Priļakovani uļinki 
- Skrb za dediġļinsko opismenjevanje otrok in mladine. 
- Poveļanje obsega in vsebinske raznovrstnosti domoznanske bibliografije. 
- Promocija domoznanstva v okviru literarnih dogodkov in na druģabnih omreģjih. 
- Sodelovanje pri oblikovanju domoznanske dejavnosti na nacionalni ravni. 
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Kazalniki uspeġnosti 
- Ġtevilo objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih èLjubljanskih zgodbah iz 

SLK (2018: 2) 
- Ġtevilo kreiranih novih zapisov domoznanskega gradiva v SLK (2018: 1.044) 
 
Knjiģnica bo izvajala program dela za leto 2020, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na viġino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

7 PROJEKTI 
 
Mestna knjiģnica Ljubljana v razliļnih projektih nadgrajuje obstojeļe in razvija nove storitve za 
uporabnike. Knjiģnica sodeluje in se povezuje v partnerstva z drugimi knjiģnicami, z drugimi 
kulturnimi ustanovami, z razliļnimi izobraģevalnimi ustanovami, z lokalno upravo, z 
ustanovami s podroļja prostovoljstva, z nevladnimi organizacijami in z lokalnim 
gospodarstvom. 
MKL bo prek projektov zasledovala naļela proaktivne knjiģnice: promocija in aktiviranje 
razliļnih gradiv; aktivno vkljuļevanje prebivalcev v ponudbo knjiģniļnih storitev; upoġtevanje 
mnenj in pobud prebivalcev; oblikovanje storitev za ciljne skupine prebivalcev. 
 
 
Strateġke usmeritve 
- Ponudba storitev za enostavnejġo in prijetnejġo izkuġnjo uporabe knjiģnice. 
- Dostopnost gradiva, storitev, ponudbe za vsakogar. 
- Nadgradnja storitev knjiģnice s podporo IKT (izposoja gradiva prek sistema RFID, uvedba 

knjigomatov, izdelava aplikacij, razvoj e-storitev). 
- Krepitev vloge knjiģnice kot prostora za uļenje in ġtudij, tudi z vzpostavljanjem novih oblik 

prostorov za izobraģevanje. 
- Izvajanje programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja za delo v knjiģnicah. 
- Vzpostavitev spletne strani kot osrednje informacijske toļke in uļinkovitega orodja za 

komunikacijo z uporabniki: druģbena omreģja, udeleģba uporabnikov prek personaliziranih 
vsebin. 

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

- Podpora razliļnim oblikam prostovoljskega dela na posebnih projektih. 
 
Strateġki cilji in aktivnosti za leto 2020 
- Razvijanje prepoznavnega kulturnega programa: knjiģnica je ètretji prostorç in postaja 

èmestna toļkaç za razliļne aktivnosti, povezane z ljubljansko umetnostjo, kulturo, 
znanostjo.  

- Razvijanje storitev, ki umeġļajo MKL v urbani prostor in v manjġe, preteģno ruralne lokalne 
skupnosti. 

- S posebej oblikovanimi storitvami in dogodki knjiģnica presega svoj fiziļni prostor 
(Premiļna zbirka Igroteke MKL, Knjiģnica na vodi, bralnici v Minicity in Ģivalskem vrtu, 
oģivitev pasaģe KOĢ, Knjiģnica na vrtu, Popoldan s knjiģnico, 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 ģe uveljavljenim projektom (Poletavci, 
Ciciuhec, Kobacajļki, NajPoletavci, Mesto bere, Slovanski bralni projekt, Ena knjiģnica ï 
ena knjiga, èOddaj na nateļaj v MKLç s tremi literarnimi nateļaji, regionalni domoznanski 
nateļaj za starejġe) bomo v letu 2020 dodali ġe ġtiri nove (Pripni poezijo, Druģinski bralni 
izziv, Knjiģevnost slovanskih deģel, Pouļna slikanica Zmaj Klepetaj na literarnem sprehodu 
po Ljubljani). 

- Izpostavljeno bomo promovirali in spodbujali branje poezije (Pripni poezijo).  
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- Priprava projektov in aktivnosti, ki so namenjeni pripadnikom etniļnih skupin in drugih 
narodov ter beguncem (Svet med nami, Multi-kul-praktik) in ljudem s posebnimi potrebami 
(Potujoļa knjiģnica na obisku ï gluhi in nagluġni otroci, Modra leta, Borza zdravja, 
sodelovanje v projektu MOL LOMI).  

- Priprava projektov in aktivnosti, ki podpirajo razliļne oblike pismenosti, ki so kljuļne za 
opolnomoļenje vsakega posameznika: informacijska pismenost (Robinzonijada), medijska 
pismenost (Medijska pismenost za mlade), finanļna pismenost (sodelovanje v projektu 
Finanļna pismenost preko javnih knjiģnic, partner v programu Erasmus+ je NUK), 
zdravstvena pismenost (Borza zdravja), glasbena pismenost (èInstrumentarijç), 
dediġļinska pismenost (Regijski domoznanski nateļaj za starejġe).  

- Uveljavljanje koncepta kreativnice (makerspace) kot oblike vseģivljenjskega uļenja v 
knjiģnici (Ġivanke in ġkarjice). 

- Uvajanje igranja v knjiģnici kot oblike povezovanja pripovedovanja zgodb in igre ter 
aktivnega preģivljanja prostega ļasa (Lego delavnice pripovedovanja zgodb, Igrive poteze 
v knjiģnici). 

- Izvajanje projektov s podroļja naravoslovja in tehnike za otroke in druģine (Kul elektronika, 
Zvedavo ï od umetnosti do fizike, Noļ v knjiģnici, Kaj pa vas zanima). 

- Delovanje spletne strani knjiģnice kot osrednje informacijske toļke za dostop do e-vsebin 
za razliļne starostne skupine (otroci, mladi, odrasli in starejġi). V letu 2020 bomo 
nadaljevali z aktivnostmi za novo spletno stran MKL. 

- Organizacija mednarodnega strokovnega posveta, ki vsako drugo leto poteka pod 
naslovom Knjiģnica, srce mesta, in bo v letu 2020 obravnaval tematiko zelenih knjiģnic. 

- Uveljavitev novega koncepta dogodka Dan MKL. 
- Ozaveġļanje o pomenu lokalne dediġļine prek zbiranja in digitalizacije gradiva 

(Digitalizacija starejġih slovenskih knjig in korpusa tovarniġkih ļasopisov), priprave e-
zgodb za portal Kamra (Razvoj Ljubljane, Bilo je nekoļ v naġem kraju), aktivnega 
vkljuļevanja uporabnikov v Album Ljubljane, sodelovanja v Dnevih evropske kulturne 
dediġļine in izdaje dveh domoznanskih publikacij (èLjubljana med nostalgijo in sanjamiç 
in èKulturna dediġļina za druģineç) in regijskega domoznanskega nateļaja za starejġe. 

- Vkljuļevanje prostovoljcev v razliļne projekte in storitve knjiģnice. 
- Poenotenje internih procesov (prenova intraneta) in oblikovanje strategije za pridobivanje 

novih ļlanov in strategije razvoja e-vsebin in e-storitev. 
- Vkljuļevanje osrednjih knjiģnic regije v projekte MKL (Poletavci, NajPoletavci, Bilo je nekoļ 

v naġem kraju, Regijski domoznanski nateļaj za starejġe) in v izobraģevalni program 
Uļnega centra MKL. 

- Spodbujanje prebivalcev k vkljuļevanju v procese odloļanja o javnih zadevah (Sooļenja 
ï podnebne spremembe, Ļitalniġka klepetalnica).  

 
Uspeġno je preġlo v redno dejavnost MKL 6 projektov: 
1. Digitalno opismenjevanje zaposlenih 
2. Pravice ģivali 
3. Lego delavnice pripovedovanja zgodb 
4. Priġla bo pomlad 
5. Kul elektronika 
6. Robinzonijada 

 
Med redno dejavnost knjiģnice so v letu 2020 uvrġļeni trije publicistiļni projekti MKL:  
- Priroļnik za branje kakovostnih mladinskih knjig: pregledna in sistematiļna predstavitev 

produkcije mladinskih knjig za leto 2019. 
- Ljubljana med nostalgijo in sanjami: naļrtujemo prenovo formata in vizualne podobe 

devetega letnika, pri ļemer bo vsebinska usmeritev ostala nespremenjena. V skladu s 
predvideno spremembo formata revije naļrtujemo izdajo ene ġtevilke, ki bo obsegala 
zanimive domoznanske teme iz lokalnega okolja, s katerimi bomo dosegli ġirġi krog 
uporabnikov in promovirali èblagovno znamkoç domoznanstva oziroma predstavljanja 
lokalne zgodovine v MKL. 
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- Kulturna dediġļina za druģine: zbirka broġur je namenjena druģinam in 
medgeneracijskemu sodelovanju. V prvi broġuri (tretja triada OĠ) bomo obravnavali 
reprezentativno in zgodovinsko relevantno ljubljansko judovsko skupnost ter njen 
ekonomski in kulturni doprinos k tedanji druģbi oziroma ģivljenju v mestu. Vsebina druge 
broġure (prva triada OĠ) bo osredotoļena na ģivljenje otrok v antiļni Emoni, njihovo ġolanje 
in preģivljanje prostega ļasa. 

 
Priļakovani uļinki 
- Poudarek na promociji in razvijanju branja kot osnovni dejavnosti knjiģnice z namenom 

boljġe pismenosti in kulturne ozaveġļenosti prebivalcev. 
- Posebna pozornost doloļenim skupinam ljudi: tujci, migranti, pripadniki etniļnih manjġin, 

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

(Kamra, dLib) prispeva MKL, uporabljalo veļ ļlanov, uporabnikov in drugih obiskovalcev 
kot v predhodnem strateġkem obdobju.  

- Dodatni projekti in storitve knjiģnice prek prostovoljskega dela. 
 
Kazalniki uspeġnosti 
- Ġtevilo obiskov na prebivalca (2018: 7,0) 
- Ġtevilo krajevnih knjiģnic, ki jih obiġļe povpreļni uporabnik (2018: 1,7) 
- Ġtevilo obiskovalcev prireditev in izobraģevanj (2018: 75.333)  
- Ġtevilo ur izobraģevanj za uporabnike (2018: 2.585,5) 
 
Unescov naziv Ljubljana: mesto literature (pridobljen v letu 2015) je permanenten naziv, ki bo 
dolgoroļno zaznamoval tudi projekte MKL za uporabnike na podroļju literature in branja ter 
usmerjal sodelovanje MKL s potencialnimi partnerji na tem podroļju. V letu 2020 se je 
poveļalo ġtevilo projektov (4) za vse ciljne skupine, ki promovirajo branje in zbirko gradiva 
MKL, in jih bo knjiģnica izvajala v sodelovanju z razliļnimi partnerji v MOL. 
MKL se s svojimi projekti aktivno vkljuļuje v program kandidature Ljubljane za EPK 2025. 
 
Projekti so razdeljeni na ġest sklopov: 
- projekti za poveļano dostopnost knjiģniļnih storitev in prepoznavnost knjiģnice, 
- projekti za otroke, 
- projekti za mlade, 
- projekti za druģine, 
- projekti za odrasle, 
- projekti za starejġe. 
 
 
Projekti za poveļano dostopnost knjiģniļnih storitev in prepoznavnost knjiģnice: 
 
1. Prenova spletne strani MKL (SP 3, cilj 1: Spletna stran knjiģnice) 
Izvajalec: Delovna skupina za spletno stran, Sluģba za razvoj in obmoļnost, Sluģba za delo z 
uporabniki 
Trajanje: 2020ï2021 
Cilji: izgradnja znamke MKL in veļanje njene prepoznavnosti; vzpostavitev neposrednega 
stika z uporabniki; primer dobre prakse in prijetne uporabniġke izkuġnje; ġirġa dostopnost 
knjiģnice: izven delovnega ļasa knjiģnice, tudi za ranljive druģbene skupine; vraļanje 
obiskovalcev na spletno stran in pridobivanje novih; dostop do gradiva in storitev na daljavo; 
aktualnost in fleksibilnost vsebin in forme 
Ciljna skupina: sploġna javnost ï vse ciljne skupine prebivalcev, strokovna javnost, mediji, 
ustanove, tujci, ġtudenti na izmenjavi, turisti, domaļi in tuji partnerji 
Sodelovanje: zunanji izvajalec prenove, ki bo izbran na razpisu 
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Opis: Spletna stran knjiģnice, osrednja informacijska toļka za dostop do e-vsebin, bo gradila 
podatkovne zbirke iz lastnega gradiva ter omogoļala dostop do storitev, gradiva in informacij 
kadarkoli in od koderkoli ter bo na voljo vsem ļlanom in uporabnikom. Vkljuļevala bo projekte 
in vsebine z vseh podroļij knjiģniļnih vlog, ki jih predvidevajo Strokovna priporoļila za sploġne 
knjiģnice. Ker ģelimo uļinkovito pribliģati gradivo, storitve in informacije s pomoļjo spletne 
strani, je bistveno, da optimiziramo strukturo, obliko in vsebine. Informacije bodo podane na 
atraktiven naļin in bodo sledile sodobnim trendom oblikovanja. Pri prenovi bo upoġtevana 
dosedanja statistika uporabe ter ocena komisije za spletno nagrado Websi. 
 
2. Strategija razvoja e-vsebin in e-storitev v MKL (SP 3, cilj 2: Digitalizacija gradiva in 
priprava e-vsebin; SP 1, cilj 1: Aktualna in uļinkovita knjiģniļna zbirka) 
Izvajalec: Sluģba za razvoj in obmoļnost, Sluģba za delo z uporabniki, Sluģba za pridobivanje 
in bibliografsko obdelavo knjiģniļnega gradiva 
Trajanje: 2020ï2021 
Cilji: ponudba relevantnih in kakovostnih knjiģniļnih elektronskih vsebin in elektronskih 
storitev; formalizacija dejavnosti na podroļju virtualne knjiģnice MKL 
Ciljna skupina: obstojeļi in potencialni uporabniki knjiģnice 
Opis: Knjiģnica bo izdelala strateġki dokument, s katerim bo naslovila vpraġanja, vezana na 
usklajeno in relevantno ponudbo knjiģniļnih vsebin in storitev v digitalnem okolju za potrebe 
sodobnih uporabnikov knjiģnice. Opredeliti je potrebno vsebinske, finanļne, tehnoloġke, 
organizacijske in druge vidike dejavnosti virtualne knjiģnice in pripraviti izhodiġļa za delovanje 
virtualne knjiģnice MKL. Strategija bo izhajala iz rezultatov ankete o uporabi in zadovoljstvu z 
elektronskimi informacijskimi viri ter elektronskimi storitvami MKL, izvedene v letu 2019 med 
uporabniki MKL. Izdelana strategija bo sluģila kot osnova za oblikovanje usmeritev, ciljev in 
aktivnosti v strateġkem obdobju 2022ï2026 na podroļju virtualne knjiģnice MKL. 
 
3. Strategija za pridobivanje novih ļlanov (SP 2, cilj 1: Storitve po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Sluģba za delo z uporabniki, Sluģba za razvoj in obmoļnost, Oddelek za 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na FF 
Trajanje: 2019ï2021 
Cilji: poudarjanje proaktivne vloge knjiģnice; priprava metod in orodij za pridobivanje novih 
ļlanov; ohranjanje obstojeļih ļlanov 
Ciljna skupina: prebivalci mesta, ļlani MKL 
Partnerstvo: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na FF  
Opis: DS bo na podlagi podatkov iz segmentiranja uporabnikov knjiģnice, demografskih gibanj 
in navad uporabnikov ter terenskih raziskav (ġtudenti BINK) pripravila izhodiġļa za pripravo 
dokumenta, ki bo vkljuļeval ukrepe in storitve, ki bodo podprli teoretiļna dognanja v praksi. 
 
4. Dan Mestne knjiģnice Ljubljana (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu SP 2; SP 2, cilj 2: Branje 
vedno in povsod) 
Izvajalec: Sluģba za delo z uporabniki, oddelek za prireditve, knjiģnice v mreģi MKL, vsi 
zaposleni 
Trajanje: 2020ï 
Cilji: predstavitev dejavnosti Mestne knjiģnice Ljubljana in promocija novih storitev; ġirjenje 
bralne kulture in bralne pismenosti; predstavitev knjiģnice kot srediġļa druģabnega in 
kulturnega ģivljenja v mestu 

Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: zunanji izvajalci in partnerji, s katerimi sodelujemo 
Opis: Dan Mestne knjiģnice Ljubljana smo ģe v letu 2019 vrnili v prostore Mestne knjiģnice 
Ljubljana, v Knjiģnico Otona Ģupanļiļa (centralna knjiģnica), v nasprotju s preteklimi leti, ko je 
bil ta dogodek izvajan na javnem mestu v srediġļu mesta Ljubljane. S celodnevnim 
programom/festivalom dogodkov oziroma prireditev ģelimo uporabnikom v prostorih knjiģnice 
in v pasaģi Evropa predstaviti naġe dejavnosti in promovirati knjiģnico kot srediġļe druģabnega 
in kulturnega ģivljenja v mestu ter seveda hkrati privabiti tudi naġe potencialne nove 
uporabnike. S celodnevnim programom bomo javnosti predstavljali naġe nove dejavnosti in 
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storitve, krepili prepoznavnost ter predvsem ġirili bralno kulturo in bralno pismenost. Mesto 
bere kot eden izmed naġih osrednjih bralnih projektov in njegova letna zakljuļna prireditev 
bosta ostala tudi v prihodnje sestavni del Dneva MKL. Raznovrstni dogodki, ki bodo naļrtovani 
v kontekstu promocije in motivacije, se bodo odvijali v vseh prostorih Knjiģnice Otona 
Ģupanļiļa in pasaģe pred samim vhodom v knjiģnico, ki jo bomo v prihodnosti skuġali z 
aktivnostmi tesneje integrirati kot sestavni del knjiģnice.   
 
5. èKnjiģnica, srce mesta 2020: zelena knjiģnicaç (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Delovna skupina za izvedbo posvetovanja MKL 
Trajanje: 2020 (21. maj) 
Cilji: predstavitev doseģkov na podroļju zelenih knjiģnic in ekologije; izmenjava izkuġenj in 
primerov dobre prakse glede na vlogo knjiģnic pri spodbujanju vpraġanj, povezanih s 
trajnostnim razvojem, in predstavitev primernih reġitev; promocija MKL v Ljubljani, v Sloveniji 
in izven meja; navezava stikov z razliļnimi organizacijami in druġtvi, NVO; pridobivanje novih 
ļlanov 
Ciljna skupina: knjiģniļarji sploġnih in ġolskih knjiģnic, ġirġa strokovna javnost 
Sodelovanje: tuji in domaļi zunanji predavatelji, IFLA, Erasmus+, ġole 
Opis: Ġesto mednarodno posvetovanje MKL Knjiģnica, srce mesta 2020 bo posveļeno 
zelenim knjiģnicam. Zelene knjiģnice so knjiģnice, ki zaradi pomembnosti zelenih trendov 
oziroma trajnostne okoljske politike v sodobnem ļasu vedno bolj pridobivajo na pomenu v 
svetu, njihovo ġtevilo pa zato naraġļa. Zavezane so trajnostnemu ohranjanju okolja in 
ozaveġļanju glede vodilne druģbene vloge knjiģnic pri okoljski vzgoji. V okviru posvetovanja 
bodo knjiģniļarji, mednarodno priznani strokovnjaki in aktivisti na razliļnih zelenih podroļjih 
predstavili najnovejġe doseģke na podroļju zelenih knjiģnic in ekologije. Spregovorili bomo o 
konceptu zelenih knjiģnic v okviru IFLE (Let's go green), èzeleniç gradnji, realizaciji koncepta 
zelenih knjiģnic doma in v sosednjih regijah, drģavah, o vzgoji in ozaveġļanju ġolarjev o 
okoljskih temah in trajnostnem razvoju, o povezovanju knjiģnic na tem podroļju z lokalno 
skupnostjo in med seboj in o strokovno-druģabnih dogodkih na temo zelenih knjiģnic. Povzetki 
prispevkov bodo objavljeni v zborniku. Celodnevni posvet bo potekal 21. maja 2020 v prostorih 
MKL. 
 
6. Knjiģevnost slovanskih deģel: posvetovanje (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Slovanska knjiģnica 
Trajanje: 2020 (november) 
Cilji: spodbujanje bralne kulture in pismenosti; promocija uporabe zbirke knjiģnic MKL; 
poveļana izposoja kakovostnejġega gradiva; promoviranje manj znanih/branih nacionalnih 
knjiģevnosti, ki so v Sloveniji zastopane z zbirko visoko kvalitetnih prevodov; promocija 
Slovanske knjiģnice kot referenļne knjiģnice za zbiranje in hrambo gradiva iz slovanskih deģel 
Ciljna skupina: knjiģniļarji sploġnih in srednjeġolskih knjiģnic, srednjeġolski profesorji 
Sodelovanje: Oddelek za slavistiko FF UL, Druġtvo slovenskih knjiģevnih prevajalcev 
Opis: V novembru 2020 naļrtujemo pripravo posvetovanja, ki bi iz veļ zornih kotov osvetlilo 
knjiģevnost razliļnih slovanskih deģel. Zanimale nas bodo tako znaļilnosti posameznih 
slovanskih knjiģevnosti, zgodovinski, ekonomski ter kulturni oris posameznih slovanskih deģel, 
kot tudi vloga knjiģevnih prevajalcev, ki poskrbijo, da lahko dela iz razliļnih jezikov prebiramo 
v slovenġļini. K sodelovanju bomo pritegnili razliļne strokovnjake, ki bodo s svojimi referati 
knjiģniļarjem slovenskih sploġnih knjiģnic ponudili dodatna znanja s podroļja slovanskih 
knjiģevnosti. Pri pripravi posvetovanja bomo sodelovali z Oddelkom za slavistiko ljubljanske 
Filozofske fakultete ter Druġtvom slovenskih knjiģnih prevajalcev. 
 
Projekti za otroke: 
 
7. Slovenski knjiģniļno-muzejski MEGA kviz 2020/2021 (SP: 5; cilj 2: Digitalizacija gradiva 
in priprava e-vsebin) 
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V ġolskem letu 2019/2020 izvajanje 14. cikla Slovenskega knjiģniļno-muzejskega MEGA kviza 
z naslovom VODNIK PO SLEDOVIH BESED. 
V ġolskem letu 2020/2021 priļetek 15. cikla Slovenskega knjiģniļno-muzejskega MEGA kviza. 
Izvajalec: Pionirska ï center za mladinsko knjiģevnost in knjiģniļarstvo  
Trajanje: oktober 2020ïmaj 2021 (15. cikel)  
Cilji: uvajanje sodobnih oblik uļenja in pouļevanja; spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti; 
spoznavanje naravne in kulturne dediġļine; dvig informacijske pismenosti; spodbujanje branja 
pouļnih in leposlovnih knjig; poveļan virtualni in dejanski obisk kulturnih ustanov 
Ciljna skupina: uļenci 2. in 3. triletja devetletke 
Partnerstvo: Sekcija za izobraģevanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije, vse 
sploġne knjiģnice v Sloveniji v sodelovanju z osnovnimi ġolami, Skupnost muzejev Slovenije z 
vsemi muzeji in galerijami 
Opis: Vsebinski koncept je vezan na zaokroģene tematske cikle. 15. cikel s tremi sklopi 
(pripravljamo prenovo koncepta: prerazporeditev vsebine iz petih na tri sklope in obogatitev z 
dodatnim motivacijskim gradivom) bo pripravljen in odprt za reġevanje v oktobru 2020. 
Reġevanje se zakljuļi 15. maja 2021. Kviz je dostopen na veļ naļinov in ga je mogoļe reġevati 
v razliļnih medijih (spletna stran: www.megakviz.si). Posamezni sklop obsega vpraġalnik (tudi 
v pdf obliki, primerni za tisk), obseģnejġe gradivo o predstavljeni temi (èVse o ...ç) in vrsto 
spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovedneģ) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi 
s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav. Za posamezni cikel kviza pripravimo 
priporoļeno literaturo, mini strip v nadaljevanjih in razpiġemo likovni nateļaj. 
 
8. Poletavci ï poletni bralci (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Sluģba za delo z uporabniki in knjiģnice v mreģi MKL 
Trajanje: junijïseptember 2020 
Cilji: spodbujanje rednega branja; bogatenje besednega zaklada; spodbujanje rednega 
obiskovanja knjiģnic; medgeneracijsko sodelovanje; povezovanje knjiģnic regije in ġirġe 
Ciljna skupina: otroci od 7. do 12. leta 
Sodelovanje/partnerstvo: OĠ v Mestni obļini Ljubljana in njenih primestnih obļinah, izvajalci 
pouka slovenskega jezika v tujini, slovenske sploġne knjiģnice, Knjigarna Konzorcij, donatorji 
Vkljuļevanje prostovoljcev: sodelovanje pri podeljevanju priznanj in majic na zakljuļni prireditvi 
Opis: K poletnemu branju bomo vabili otroke, ki obiskujejo naġe knjiģnice in ostale sploġne 
knjiģnice v Sloveniji, osnovne ġole v MOL, njenih primestnih obļinah ter uļence v ġolah 
dopolnilnega pouka slovenġļine v tujih drģavah. Vsi Poletavci bodo na Dnevu za Poletavce in 
NajPoletavce ï zakljuļni prireditvi prejeli priznanja, majice in se uvrstili v ģrebanje za privlaļne 
nagrade, ki jih bomo skuġali pridobiti pri razliļnih donatorjih.  
 
9. Multi-kul-praktik (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Knjiģnica Preģihov Voranc 
Trajanje: 2017ï2021 
Cilji: ozaveġļanje mladih uporabnikov o drugih in drugaļnih ljudeh in narodih, njihovih obiļajih, 
kulturi; promocija kulturne raznolikosti in spodbujanje kulturnega dialoga, premagovanje 
predsodkov; aktivno interdisciplinarno sodelovanje z lokalnim in ġirġim okoljem; aktivno 
vkljuļevanje aktualnih in potencialnih uporabnikov knjiģnice ter razliļnih inġtitucij s podroļja 
MOL k sodelovanju s knjiģnico; promocija Mestne knjiģnice Ljubljana.  
Ciljna skupina: otroci in mladi od 4. do 17. leta ï z medgeneracijskim sodelovanjem 
Sodelovanje: projekt bo potekal v sodelovanju z razliļnimi posamezniki in inġtitucijami 
(osnovnimi ġolami in vrtci, srednjimi ġolami, fakultetami, inġtituti, kulturnimi, znanstvenimi in 
izobraģevalnimi organizacijami MOL) in tudi izven Slovenije  
Vkljuļevanje prostovoljcev: pomoļ pri izvedbi ustvarjalnih delavnic, pomembno znanje tujih 
jezikov 
Opis: Projekt je zasnovan kot mini festival v knjiģnici. Mladi bodo spoznavali tuje deģele in 
(sub)kulture sveta z jezikovnim teļajem, predstavitvijo znaļilnih narodnih pesmi ali pravljic, s 
predstavitvijo igraļe oziroma igre, obiļaja, praznovanja, jedi, umetnosti ali znanstvenih 
doseģkov, delavnicami, tematskimi predavanji, pogovori o knjigah, projekcijami filmov idr. 

http://www.megakviz.si/
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Poudarek bo na naslednjih vsebinah: kulturna raznolikost, strpnost in diskriminacija, 
premagovanje predsodkov, trajnostni razvoj, nacionalna identiteta in pripadnost, zgodovina, 
kultura in knjiģevnost, znanost in umetnost, spodbujanje spoġtovanja in varovanja okolja, 
razvijanje sposobnosti za izraģanje lastnega mnenja, kritiļnega in neodvisnega miġljenja ter 
medgeneracijskem sodelovanju. V letu 2018 je bila obiskovalcem predstavljena Francija, 2019 
je bila v srediġļu Hrvaġka. Glede na aktualno dogajanje bo v letu 2020 fokus Brazilija (med 
drugim Amazonski gozd). 
 
 
Projekti za mlade: 
 
10. NajPoletavci (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Sluģba za delo z uporabniki in knjiģnice v mreģi MKL 
Trajanje: junijïseptember 2020 
Cilji: spodbujanje pridobljenih navad branja in obiskovanja knjiģnic med mladostniki; 
motiviranje za branje kvalitetnih knjig (tiskanih in elektronskih) 
Ciljna skupina: mladostniki od 13. do 16. leta 
Sodelovanje/partnerstvo: OĠ in SĠ v Mestni obļini Ljubljana in njenih primestnih obļinah, 
sodelujoļe knjiģnice pri projektu Poletavci ï poletni bralci, Mladinski centri, Knjigarna 
Konzorcij, Biblos.si 
Vkljuļevanje prostovoljcev: sodelovanje pri podeljevanju priznanj in majic na zakljuļni prireditvi 
Opis: K sodelovanju bodo vabljeni mladi, ki bodo med poletnimi poļitnicami prebrali tri knjige 
in svoje vtise zabeleģili na naġi spletni strani. Za spodbujanje branja bomo posegli po sodobnih 
digitalnih orodjih, ki jih mladi uporabljajo v vsakdanjem ģivljenju. Poudarek bo na zanimivem, 
sproġļenem poļitniġkem preģivljanju prostega ļasa ï branju in beleģenju poļitniġkih 
trenutkov. V septembru bomo projekt zakljuļili na prireditvi Dan za Poletavce in NajPoletavce, 
kjer bodo sodelujoļi prejeli priznanje in majice ter sodelovali v nagradnem ģrebanju.  
 
11. Oddaj na nateļaj v MKL (SP 2, Cilj 2: Branje vedno in povsod; Cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Trubarjeva hiġa literature in knjiģnice v mreģi MKL 
Trajanje: november 2020ïmarec 2021 
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 od 15. do 25. leta 
Sodelovanje/partnerstvo: Knjiģnica grada Zagreba, Mladinska knjiga, LUD Literatura, L'mit, 
Mestna obļina Ljubljana, Druġtvo slovenskih zaloģnikov, Ljubljana Unescovo mesto literature 
Opis: Projekt zdruģuje ġtiri samostojne literarne nateļaje za mlade v MKL: metaFORA ï 
nateļaj kratke zgodbe, poHAIKUj ï nateļaj haiku poezije, preDRAMI se ï nateļaj dramskega 
besedila in s3p ï nateļaj stripa. Namen nateļajev je spodbuditi mladostnike k prebiranju in 
kreativnemu izraģanju v povezavi z literaturo. Od sodelujoļih se priļakuje, da bodo njihovi 
izdelki tematsko povezani z razpisano vsebino nateļaja in da izdelki ġe niso bili objavljeni. 
Izdelke bo ocenjevala izbrana strokovna komisija. Kriteriji izbora so: kakovost, slog, jezik, 
inovativnost, skladnost vsebine z razpisano temo, izvirnost in nivo izraznosti. V letu 2020 
naļrtujemo dopolnitev projekta z nateļajem stripa. Nagrajene avtorske izdelke bomo objavili 
na spletni strani MKL in izdali v tiskani broġuri.  
 
12. Medijska pismenost za mlade (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu; SP 3, cilj 1: Programi 
vseģivljenjskega uļenja) 
Izvajalec: Trubarjeva hiġa literature, Center za vseģivljenjsko uļenje, Sluģba za razvoj in 
obmoļnost 
Trajanje: 2017ï2021 
Cilji: ozaveġļanje mladih o pomembnosti medijske pismenosti; spodbujanje razvoja medijske 
pismenosti; udejanjanje in implementiranje trajnostnega razvoja mesta Ljubljana kot 
Unescovega mesta literature  
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Ciljna skupina: mladi od 15. do 25. leta 
Sodelovanje: Fakulteta za medije, Fakulteta za uporabne druģbene ġtudije Nova Gorica, 
Fakulteta za druģbene vede UL, Agencija za komunikacijska omreģja in storitve RS, Urad vlade 
za komuniciranje, Ministrstvo za kulturo ï Direktorat za medije, Ministrstvo za javno upravo ï 
Direktorat za informacijsko druģbo, RTV Slovenija in Druġtvo ljubljanskih gimnazijcev  
Opis: Namen projekta je ponuditi veļ razliļnih oblik dela (delavnice, predavanja, okrogle mize, 
pogovori ob knjigah, debate), s katerimi bomo izobraģevali in ozaveġļali mlade o pomembnosti 
medijske pismenosti za vsakdanje ģivljenje. Medijska pismenost je povezana z drugimi vrstami 
medijev (televizija, kino, video, spletne strani, videoigre in virtualne skupnosti), s katerimi 
stopamo v vsakodnevni stik, in je zaradi tega ġe toliko bolj pomembna veġļina za 
prepoznavanje in vrednotenje. Ustrezna medijska pismenost pomeni zmoģnost razbiranja, 
ovrednotenja in analiziranja medijev za omogoļanje izbiranja kakovostne informacije, njeno 
kritiļno ocenjevanje in moģnosti aktivne udeleģbe. Projekt se bo odvijal v strateġkem obdobju 
2017ï2021. V letu 2020 bomo nadaljevali s ciklom izobraģevanj za mlade o pomembnosti 
medijske pismenosti. Poudarili bomo medgeneracijsko sodelovanje (mladi 15ï25 let in starejġi 
65+) in izvedli pogovorno diskusijo o laģnem medijskem poroļanju (fake news) danes in nekoļ. 
 
13. Igrive poteze v knjiģnici 2.0 (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 
Trajanje: 2019ï2020 
Cilj: Medvrstniġko in medgeneracijsko sodelovanje; promocija MKL kot tretjega prostora; 
spodbujanje logiļnega, ustvarjalnega, strateġkega in taktiļnega miġljenja; spodbujanje 
interaktivnega sodelovanja in komuniciranja v realnem svetu 
Ciljna skupina: mladi (15+), odrasli 
Sodelovanje: TojeTo (Igriv d. o. o.), druġtvo Igroljub 
Vkljuļevanje prostovoljcev: sodelovanje pri pripravi in izvedbi projekta  
Opis: Projekt predstavlja nadaljevanje uvajanja igranja sodobnih namiznih druģabnih iger v 
knjiģnico. Konceptualno gre pri igranju iger za sproġļeno, igrivo kratkoļasno prostoļasje. V 
nadaljevalni fazi projekt vkljuļuje dokup novih namiznih iger s poudarkom na kvaliteti iger. 
Kriteriji izbora so: dobre in odliļne ocene na Boardgamegeek portalu, nagrade (Spiel des 
Jahres, Golden geek awards, Mensa select, As dËOr é), dobra sprejetost in razġirjenost iger 
med igralci, cena iger. V izbor so vkljuļeni razliļni tipi iger: sodelovalne deduktivne, 
eurogames. Igre so v veļini namenjene igranju 2ï4, tudi do 8 oseb. Veļina iger je jezikovno 
neodvisnih, torej za samo igranje ni potrebno znanje jezika. Meseļno bodo organizirane 
predstavitvene delavnice iger. Predvidena prostora za igranja sta mediateka in kavarna KOĢ. 
Spoznavne in predstavitvene delavnice bodo organizirane tudi v ostalih enotah MKL. Dopolnila 
se bo promocija projekta s sodelovanjem z DS mladi in DS starejġi (Modra leta). Izdelal se bo 
promo material ter intenzivirala prepoznavnost v tiskanih in elektronskih medijih. V projekt 
ģelimo vkljuļiti prostovoljce. Po zakljuļku projekta bo storitev preġla v redno ponudbo 
knjiģnice.  
 
14. Instrumentarij (SP 3, cilj 1: Programi vseģivljenjskega uļenja) 
Izvajalec: Knjiģnica Otona Ģupanļiļa ï Mediateka, obmoļne enote (KĠ, KJM) 
Trajanje: 2020ï2021 
Cilji: krepitev vloge knjiģnice kot prostora za uļenje in ustvarjanje (kreativnica); glasbeno 
opismenjevanje uporabnikov knjiģnice; sodelovanje in povezovanje z drugimi ponudniki 
izobraģevanja; ġiritev dejavnosti in ponudbe ter promocija gradiva oddelka Mediateka 
Ciljna skupina: mladi, odrasli 
Prostovoljstvo: sodelovanje pri pripravi in izvedbi projekta 
Sodelovanje: EMI institute in Ableton Slovenija, Hartmann d. o. o., Druġtvo za promocijo 
glasbe, ostale vzgojno-izobraģevalne ustanove na podroļju glasbe 
Opis: V letu 2019 smo ģe izvedli delavnice uporabe Abletone, pridobili instrumente in uredili 
prostor Avdioteke. V 2020 bo pri Instrumentariju pozornost usmerjena na: 1) Individualna 
glasbena opismenjevanja (ġola kitare: 5 ur in glasbeni raļunalnik ï snemalne tehnike: 3 ure); 
2) Ġirjenje zbirke inġtrumentov za izposojo (akcija zbiranja v lokalnem okolju èrecikliraj svoj 
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inġtrumentç in uvrstitev v zbirko za izposojo); 3) Skupinske kreativne delavnice z ustvarjanjem 
lastnih glasbenih produktov. V sklepni fazi projekta bomo prek kreativnice skuġali omogoļiti 
pretok znanja, kar je tudi temeljni cilj, saj gre v osnovi za glasbeno opismenjevanje. Nadgradnja 
projekta bo moģnost individualnega glasbenega opismenjevanja uporabnikov in vkljuļitev 
posameznih delavnic v ponudbo Uļnega centra MKL, glasbeno opismenjevanje pa bi zadrģali 
kot redno dejavnost Mediateke. 
 
15. Noļ v knjiģnici ï Prebedimo z Leonardom 2 (SP 2, cilj 3 : Povsod v mestu; SP 5, cilj 2: 
Promocija novih dejavnosti v javnosti) 
Izvajalec: Knjiģnica Beģigrad, Knjiģnica Ġiġka 
Trajanje: 2020 
Cilji: predstavitev poklicev in ģivljenj znanstvenikov mladostnikom; osveġļanje mladih o 
raziskovanju in inovacijah; spodbujanje mladih k uporabi knjiģnic; pripraviti prireditev, ki 
omogoļi mladim preģiveti noļ v knjiģnici 
Ciljna skupina: mladi od 11. do 15. leta 
Sodelovanje: Noļ raziskovalcev 2020 
Opis: V letu 2019 smo se prikljuļili Noļi raziskovalcev in projektu Noļ ima svojo moļ ter prviļ 
izvedli dogodek Noļ v knjiģnici. Noļ raziskovalcev poteka hkrati po veļ kot 370 evropskih 
mestih, v sklopu katere prirejajo dogodke na temo raziskovanja in inovacij. S projektom ģelimo 
nadaljevati tudi v zadnjem letu krovnega projekta. Sledili bomo predlogom Evropske komisije 
za izvedo dejavnosti in ponovno povabili mladostnike, da noļ preģivijo v druģbi znanosti v 
knjiģnici. 
 
16. Ġivanka in ġkarjice (SP B.1: Prostor za uļenje, Cilj 1: Programi vseģivljenjskega uļenja)  
Izvajalec: Knjiģnica Polje  
Trajanje: od oktobra 2020 do maja 2021 
Cilji: spodbujanje ustvarjalnosti in roļnih del; spodbujanje ponovne, trajnostne uporabe 
materialov; izobraģevanje uporabnikov za samostojno uporabo ġivalnega stroja v Kreativnici; 
promocija Kreativnice 
Ciljna skupina: mladi, odrasli, otroci 
Opis: Projekt je zastavljen v dveh delih za vsako ciljno skupino. Za mlade in odrasle bomo 
pripravili individualne ure uļenja osnov uporabe ġivalnega stroja po vzoru Toļk 
vseģivljenjskega uļenja. Udeleģenci se bodo lahko prijavili na prost termin, kjer bomo 
preizkusili ġivanje tudi z bolj naprednimi funkcijami ġivalnega stroja (ġivanje zadrg, vezenje ļrk 
ipd.). Ko se bodo seznanili z uporabo, bodo lahko prihajali v Kreativnico in ġivali samostojno. 
Za otroke bomo pripravili ustvarjalne delavnice (obļasne, poļitniġke), kjer bodo dokonļali 
izdelke, ki jih bomo izvajalci vnaprej pripravili v Kreativnici. Ġlo bo za manj zahtevne izdelke, 
seġite s ġivalnim strojem, udeleģenci pa jih bodo okrasili ali kako drugaļe svojstveno opremili. 
V obeh primerih bomo spodbujali ponovno, trajnostno uporabo materialov ter predelavo starih 
kosov oblaļil in modnih dodatkov. 
 
 
Projekti za druģine: 
 
17. Pouļna slikanica Zmaj Klepetaj na literarnem sprehodu po Ljubljani (SP 2, cilj 2: 
Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Sluģba za delo z uporabniki, Pionirska, THL 
Trajanje: 2020ï2021 
Cilji: predstavitev razliļnih oblik bibliopedagogike in njenega pomena za razvoj bralne kulture, 
bralne pismenosti in druģinskega branja; promocija kakovostnih knjig za otroke o Ljubljani, 
orientacija po mestu in spoznavanje stare Ljubljane; predstavitev izbranih poglavij iz literarne 
in kulturne zgodovine ter ustvarjalcev, ki imajo svoja spominska obeleģja na literarni poti; 
spoznavanje razliļnih kulturnih ustanov in njihovega dela; preģivljanje kvalitetnega prostega 
ļasa 
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Ciljna skupina: druģine s starejġimi predġolskimi otroki in uļenci prve triade OĠ, vzgojitelji, 
uļitelji, knjiģniļarji, mentorji branja, turisti 
Sodelovanje: Lutkovno gledaliġļe Ljubljana, Knjigarna Lutkovnega gledaliġļa Ljubljana, 
Trubarjev antikvariat, RTV Slovenija, ART center, Pionirski dom 
Opis: Pouļna slikanica bo zabavna in igriva spodbuda druģinam z otroki pri raziskovanju stare 
Ljubljane in odkrivanju desetih postajaliġļ, ki jih obiġļemo na literarnem sprehodu. Slikanici bo 
dodan pouļni dodatek za odrasle, ki bo vkljuļeval podatke o avtorjih, spomenikih in kulturnih 
institucijah, seznam pouļnih in leposlovnih knjig ter zemljevid literarnega sprehoda. 
Opremljena bo z ilustracijami in s fotografijami. Naslov je delovni, ime literarnega zmaja bodo 
izbirali otroci. Izġla bo leta 2021 (8. februarja ali 2. aprila) v tiskani obliki in v ePub obliki za 
objavo na Biblosu. Ob uspeġni prijavi na EPK lahko slikanico prevedemo v tuje jezike, saj bo 
za literarno spoznavanje stare Ljubljane zanimiva tudi turistom z majhnimi otroki. Njen 
dolgoroļni potencial se kaģe tudi v moģnosti razvoja mobilne aplikacije, ki bi vodila domaļine 
in turiste po literarni poti, beleģila ļas in prehojeno razdaljo, omogoļala glasovni opis literarnih 
postaj ter moģnost beleģenja vtisov in objav. Slikanica bo naprodaj na izbranih lokacijah. 
 
18. Povsod v mestu: pasaģa Knjiģnice Otona Ģupanļiļa ( SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Sluģba za delo z uporabniki, Knjiģnica Otona Ģupanļiļa 
Trajanje: 2020ï2022 
Cilji: promocija knjiģniļne dejavnosti in dogodkov; preģivljanje kvalitetnega prostega ļasa 
Ciljna skupina: druģine, prebivalci in obiskovalci Ljubljane, tuji turisti 
Sodelovanje: nevladne organizacije in druġtva 
Opis: Povsod v mestu ali knjiģnica v mestu se v letu 2020 ġiri v pasaģo KOĢ. Z zunanjimi 
sodelavci bomo oģivili in delno prenovili ter opremili prostor pasaģe med Gosposvetsko in 
Slovensko ulico, pred vhodom v knjiģnico. Spomladi in poleti 2020 bomo pripravili dogodke za 
obiskovalce in mimoidoļe. Pasaģa KOĢ se tako prikljuļuje in s svojimi naļrtovanimi dogodki 
bogati ģe uveljavljeno ponudbo MKL, ki v poletnih mesecih ponuja knjige na kopaliġļih Kolezija 
in Kodeljevo, v tematskem mestu za otroke Minicity v BTC ter v Ģivalskem vrtu.  
 
19. Druģinski bralni izziv (SP 2, cilj 2 : Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjiģnica Beģigrad  
Trajanje: 2020 (5 sreļanj) 
Cilji: spodbujanje druģinskega branja, skupnega uļenja, skupnega preģivljanja prostega ļasa 
ob samostojnem izbiranju gradiv; podpiranje starġevske vloge otrokovega prvega uļitelja, ki 
lahko otroku ob pomoļi knjig pomaga do razumevanja razliļnih vsebin 
Ciljna skupina: razġirjene druģine (otroci, starġi, stari starġi) 
Opis: Sreļanja bodo potekala na 14 dni po eno uro v popoldanskem ļasu. Druģine bi radi 
spodbudili, da same izbirajo gradivo in ga doma obdelajo na podoben naļin, kot ga bomo 
skupaj na sreļanju. Na vsakem sreļanju bomo ģe vnaprej doloļili, kateri bralni izziv bomo do 
naslednjiļ vsi skupaj uresniļili. Zaļeli bomo z gradivom, ki ga bomo vnaprej pripravili in ga 
bodo v druģinskem krogu spoznavali. Nato bo vsak predstavil izbrano knjigo. Temu bo sledila 
predstavitev knjig, ki ravno tako uresniļujejo bralni izziv in jih bo izbrala knjiģniļarka. 
 
20. Petek ï druģinski zadetek (SP2, Cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjiģnica Ġiġka 
Trajanje: ġolsko leto 2019/20, od oktobra do aprila  
Cilji: razvijanje razliļnih oblik druģinske pismenosti (druģboslovne, naravoslovne, umetniġke, 
bralne, socialne); spodbujanje druģinskih obiskov v knjiģnici; seznanjanje druģin z bogato 
knjiģniļno zbirko strokovnih in leposlovnih knjig za otroke in odrasle in jih nauļiti le-te tudi 
praktiļno uporabljati; predstavitev druģinam razliļnih vsebin oz. podroļij ļlovekovega 
delovanja 
Ciljna skupina: druģine 
Sodelovanje: razliļni notranji in zunanji sodelavci 
Opis: S projektom ģelimo doseļi, da bi bilo eno popoldne v knjiģnici namenjeno druģinam.  
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Vsak petek popoldan se bo v knjiģnici odvijala dejavnost za druģine. Posveļali se bomo 
prepletu razliļnih vsebin ļlovekovega delovanja, s podroļja naravoslovja, umetnosti, 
humanistike, druģbe. Delavnice bodo pripravljene tako, da bodo otroci in odrasli aktivno 
sodelovali pri vsebinah. Na vsaki dejavnosti bomo promovirali knjige, spodbujali otroke in 
starġe k branju in izposoji knjiģniļnega gradiva. V petkov program bomo vkljuļili nekaj naġih 
ģe znanih dejavnosti, ki so bile namenjene predvsem druģinam, kot so: Nove stare otroġke 
igre, Vzgojnice é neprestano bomo dodajali nove, z vsebinami, ki bodo zanimive tako za 
otroke kot starġe, kot npr. Sprehod skozi vesolje, Zvedavo v naravo. Predpostavljamo, da je 
petek popoldan primeren dan za druģinski obisk knjiģnice. Petek popoldan je ģe uvod v vikend 
in imajo tako otroci kot starġi veļ prostega ļasa za razliļne skupne aktivnosti.  
 
21. Zvedavo ï od umetnosti do fizike (SP2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjiģnica Ġiġka 
Trajanje: ġolsko leto 2020/2021 (od oktobra do aprila)  
Cilji: razvijanje razliļnih oblik pismenosti (druģinske, vizualne, umetniġke, znanstvene, bralne); 
pribliģati druģinam umetnost in znanost ter jim predstaviti umetniġke in znanstvene procese; 
seznaniti druģine z bogato knjiģniļno zbirko strokovnih in leposlovnih knjig za otroke in odrasle 
in jih nauļiti le-te tudi praktiļno uporabljati 
Ciljna skupina: druģine 
Sodelovanje: z vsestranskim filmskim ustvarjalcem Andrejem Zdraviļem (Preġernov 
nagrajenec, Badjurov nagrajenec za ģivljenjsko delo 2019) 
Opis: Posveļali se bomo prepletu umetnosti in znanosti. Umetnost in znanost bomo pribliģali 
druģinam preko umetniġkih filmov ter jih preko strokovnih oz. pouļnih knjig tudi razloģili.  
Ogledali si bomo vrhunske umetniġke filme na temo narave (morje, gozd, vulkan, oblaki, reke 
é) priznanega umetnika Andreja Zdraviļa, ki nam bodo iztoļnica za pogovor in razumevanje 
umetnosti in znanosti (narave). Pri pogovoru z druģinami bo vedno sodeloval tudi avtor filmov, 
ki bo razliļne umetniġke procese in umetniġka dela razloģil in pribliģal udeleģencem. Naravne 
pojave, ki jih bomo najprej obļudovali na filmu, bomo v drugem delu, skupaj s pomoļjo 
naravoslovnih knjig, razloģili na naravoslovno-fizikalni naļin in naredili tudi kakġen manjġi 
poizkus. Sodelovala bo cela druģina. 
 
Projekti za odrasle: 
 
22. Mesto bere ... zgodbe iz Avstralije in Oceanije (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Sluģba za delo z uporabniki, Delovna skupina Mesto bere, zaposleni MKL 
Trajanje: 2019ï2020 (Mesto bere é literature sveta 2011ï2021) 
Cilji: promocija branja in razvoj bralne kulture; izposoja kakovostnejġega gradiva; potencialno 
poveļana privlaļnost knjiģnice; poveļan vpis in obisk 
Ciljna skupina: uporabniki MKL 16+, prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: Mladinska knjiga, Konzorcij, Ġtudentska zaloģba in druge zaloģbe, SDH, razliļni 
izvajalci 
Opis: V ospredje programa devete sezone bralnega projekta Mesto bere v sezoni 2019ï20 
postavljamo literaturo Avstralije in Nove Zelandije. Na knjiģni seznam smo uvrstili 60 knjiģnih 
naslovov avtorjev in avtoric iz tega geografskega podroļja sveta, izbor pa vsebinsko pokriva 
raznolike pisave in teme, ki so zaznamovale literarni prostor avstralske in novozelandske 
knjiģevnosti. Literarni zapisi, ki jih bomo spoznavali v petmeseļnem bralnem projektu, 
prikazujejo edinstvenost in drugaļnost ljudi juģne poloble, poloģaj staroselcev in priseljencev, 
raziskujejo moģnosti sobivanja v sodobnih druģbah, preļudovito pokrajino in barvito paleto 
ģivljenja v velikih mestih. Z branji ponovno zaļenjamo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 
2019, in jih bomo zakljuļili 3. maja 2020, s sodelujoļimi bralci pri projektu pa se bomo sreļali 
na ģe tradicionalni zakljuļni prireditvi v mesecu juniju (Dan MKL). V desetih sezonah trajanja 
projekta predstavljamo literature razliļnih podroļij sveta, v zadnji sezoni 2020ï2021 bomo 
branja zakljuļili s prerezom branj vseh sezon: Mesto bere é literature sveta. Z izborom vsebin 
in programskih sklopov promoviramo knjigo, branje in ġirimo znanje. Namen bralnega projekta 
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je promocija kakovostne literature in aktivno sooblikovanje stanja na podroļju bralne kulture in 
bralnih navad prebivalcev Ljubljane.  
 
23. Mesec branja v MKL (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: MKL, Sluģba za delo z uporabniki, knjiģnice v mreģi MKL 
Trajanje: 2019ï2020  
Cilji: spodbujanje in razvoj bralne kulture; promocija literature; promocija bralne pismenosti; 
sodelovanje z izvajalci s podroļja knjige in literature; medgeneracijsko povezovanje razliļnih 
ciljnih skupin; sodelovanje pri projektih na nacionalni ravni  
Ciljna skupina: uporabniki MKL, prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: kulturne in druge inġtitucije na nacionalni in lokalni ravni, knjiģnice, zdruģenja, 
druġtva, avtorji, zaloģbe, posamezni izvajalci programov 
Opis: V okviru Nacionalnega meseca branja bomo v MKL v ļasu med 8. septembrom in 8. 
oktobrom pripravili zaokroģen program dogodkov na temo promocije branja, razvoja bralne 
kulture in bralne pismenosti za razliļne ciljne skupine uporabnikov. Z mesecem branja ģelimo 
ġe aktivneje izpostaviti svojo vlogo, pomen in sodelovanje pri promociji, izboru in ponudbi 
vsebin, povezanih s knjigo, branjem, kulturo v Ljubljani, mestu literature. Zaļetek meseca 
branja z mednarodnim dnem pismenosti bomo v ģelji po ġirjenju bralne kulture posvetili 
promociji literature, poezije, kratkih zgodb, esejev in drugih literarnih umetniġkih izrazov z 
raznovrstnimi dogodki, ki prispevajo k promociji bralne kulture. Pripravili bomo bralna sreļanja, 
diskusije, sreļanja z literarnimi ustvarjalci, pogovorne veļere, bralne veļere 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 podroļju branja in sorodnih podroļjih, povezanih s knjigo. Posebno pozornost 
bomo vsako leto z vsakokratnimi poudarki posebej namenili drugi ciljni skupini in temi, tokrat 
se bomo posebej posvetili tudi poeziji.  
 
24. Sodobni slovanski romani ï promocija leposlovnih prevodov iz slovanskih jezikov 
(SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Slovanska knjiģnica in knjiģnice mestnih obmoļij 
Trajanje: 2020 (8. septemberï8. november) 
Cilji: spodbujanje bralne kulture in pismenosti; poveļana izposoja kakovostnejġega gradiva; 
promocija uporabe zbirke knjiģnic MKL; promoviranje manj znanih/branih nacionalnih 
knjiģevnosti, ki so v Sloveniji zastopane z zbirko visoko kvalitetnih prevodov 
Ciljna skupina: odrasli  
Partnerstvo: Forum Slovanskih kultur 
Opis: Enotna postavitev izbranih naslovov sodobne slovanske prevodne literature v 
izposojevalnih prostorih posameznih knjiģnic mestnih obmoļij in Slovanske knjiģnice. 
Promocija s kratkimi pisnimi predstavitvami na zgibankah, s plakati in obvestili na LCD 
zaslonih. Slovanska knjiģnica pripravi izbor cca. 25 primernih romanov iz razliļnih slovanskih 
deģel (vkljuļena zbirka 100 slovanskih romanov). FSK sodeluje pri sploġni promociji in poskrbi 
za knjiģne nagrade. 
 
25. Ena knjiģnica ï ena knjiga (SP 2, Cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Delovna skupina za prireditve, knjiģnice v mreģi MKL  
Trajanje: 2018ï2021 
Cilji: spodbujanje prebivalcev Ljubljane in okolice k branju in razmiġljanju ob sporoļilu ene 
knjige; spodbujanje bralne pismenosti; spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja s 
pomoļjo literature; aktivno sodelovanje z akterji s podroļja dela s knjigo; aktivno vkljuļevanje 
razliļnih ustanov k sodelovanju z MKL; prispevek MKL k programu Ljubljana: mesto literature  
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: srednje ġole, fakultete, kulturne, znanstvene in izobraģevalne institucije, javni 
zavodi 
Vkljuļevanje prostovoljcev: bralne skupine 
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Opis: Projekt bo v letu 2020 potekal tretje leto in bo enako kot v prejġnji sezoni zajemal tri 
sklope: izbor in razglasitev knjige v posameznem letu, vpraġanja za razpravo in spremljevalni 
program. Prireditve bodo trajale v ļasovno zamejenem obdobju, pribliģno dva meseca. 
Zakljuļek projekta z osrednjo prireditvijo bo organiziran na dan sploġnih knjiģnic (20. 
november). Spremljevalni program bo zasnovan tako, da bo zanimiv za bralce v razliļnih 
starostnih obdobjih. Vkljuļevali se bomo v ġtevilna druģbena okolja: sreļanja znotraj knjiģnic, 
spletne portale, druģbena omreģja in uporabili razliļne naļine komunikacije: ustno, pisno, 
vizualno. V program bomo vkljuļili tudi literarni sprehod po Ljubljani. Leta 2020 se bomo 
tematsko navezali na Mednarodno leto zdravja rastlin s knjigo Nataġe Kramberger Primerljivi 
hektarji. 
 
26. Pripni poezijo (SP 2, Cilj 2: Branje vedno in povsod; Cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Sluģba za delo z uporabniki, Trubarjeva hiġa literature 
Trajanje: 2020ï 
Cilji: promocija poezije in spodbujanje branja, pisanja in spoznavanja poezije; aktivacija 
knjiģniļnega gradiva; udejanjanje in implementiranje trajnostnega razvoja mesta Ljubljana kot 
Unescovega mesta literature; aktivno oblikovanje programa za kandidaturo Ljubljane za 
Evropsko prestolnico kulture 2025  
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: Druġtvo slovenskih pisateljev, Kulturno umetniġko druġtvo Poiesis, Hiġa poezije, 
Petra Korġiļ, Veronika Ġoster, Mateja Mahniļ  
Opis: Namen projekta je strniti veļ razliļnih oblik dela (delavnice, predavanja, okrogle mize, 
pogovori ob knjigah, debate, bralne skupine), s katerimi bomo promovirali poezijo, njeno 
spoznavanje in aktivirali uporabo knjiģniļnega gradiva. V letu 2020 bomo pod naslovom 
projekta strnili niz literarnih dogodkov (pesniġki pogovori, branje poezije, predstavitev knjig), 
bralno skupino za poezijo, nateļaj za poezijo in pesniġko delavnico.  
 
27. Literatura v mestu (SP 4, cilj 1: Dediġļinska pismenost) 
Izvajalec: Slovanska knjiģnica 
Trajanje: 2020 (februar, april in oktober) 
Cilji: spodbujanje bralne kulture in pismenosti; poveļana izposoja kakovostnejġega gradiva; 
promocija domoznanske dejavnosti Centra za domoznanstvo MKL in razvijanje èblagovne 
znamkeç domoznanstva MKL 
Ciljna skupina: odrasli  
Opis: V letu 2020 naļrtujemo pripravo treh pogovornih veļerov z literarno-domoznansko 
tematiko. V goste ģelimo povabiti razliļne literarne ustvarjalce, ki ģive in ustvarjajo v Ljubljani, 
kot njihove sogovornike pa ģelimo vkljuļiti poznavalce literature iz humanistiļnih ved (literarne 
teoretike, literarne zgodovinarje itd.). Pogovorne veļere bo moderirala organizatorka kulturnih 
programov Slovanske knjiģnice. Pri pripravi pogovornih veļerov bomo sodelovali s Knjiģnico 
Beģigrad, ki bo poskrbela za priporoļilne sezname literature, glasbene in/ali recitatorske 
vloģke ter dodatno promocijo. 
 
28. Knjiģna poliļka na delovnem mestu (SP 2, Cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjiģnica Preģihov Voranc 
Trajanje: 2019ï2020 
Cilji: promocija branja in spodbujanje bralne kulture; sodelovanje z gospodarskimi 
organizacijami; izboljġevanje organizacijske klime v podjetjih; sodelujoļa podjetja oz. zavodi 
postanejo novi ļlani knjiģnice 
Ciljna skupina: zaposleni odrasli  
Sodelovanje: podjetja 
Opis: V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja bomo podjetjem, ki se bodo prijavila k 
projektu, ponudili v uporabo gradivo Knjiģnice Preģihov Voranc. 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 konļani akciji bodo bralci 
knjige lahko vrnili v svojem podjetju. Organizacijam, ki se bodo odloļile za sodelovanje, bomo 
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podarili enoletno brezplaļno ļlanarino. V letu 2020 naļrtujemo, da bomo ponudbo razġirili v 
ġe tri podjetja, skupaj bo lahko pri projektu sodelovalo najveļ ġest podjetij. 
 
29. Svet med nami / World among us (SP 2, cilj 3: Tuja domaļnost) 
Izvajalec: Sluģba za delo z uporabniki, oddelek za prireditve, knjiģnice v mreģi MKL 
Trajanje: 2020  
Cilji: celovita kulturna predstavitev drģav; kulturno sodelovanje; preseganje predsodkov; 
spoznavanje drugaļnih kulturnih prostorov 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje/partnerstvo: Veleposlaniġtvo Ruske federacije v Sloveniji, Univerza v Ljubljani 
(FF, FDV itd.), Narodna galerija, Mestni muzej, ALU, Forum slovanskih kultur, razliļna ruska 
druġtva v Sloveniji 
Opis: V projektu Svet med nami/World among us vsako leto pripravimo teden dogodkov, 
posveļenih kulturi ene izmed drģav. V devetih letih so bile predstavljene: Grļija, Japonska, 
Ġpanija, Indija, Kitajska, Francija, Irska, Italija in Nizozemska. V letu 2020 bomo predstavili 
Rusko federacijo kot deģelo izredno bogate zgodovinske, kulturne in naravne dediġļine, ki jo 
krasi slikovita srednjeveġka kulturna zapuġļina in pestra etniļna in kulturna dediġļina bivġe 
Sovjetske zveze, saj v Ruski federaciji ģivi kar 120 razliļnih narodov. Rusija kot najveļja drģava 
sveta in tudi slovanska drģava je prispevala k razvoju evropske knjiģevnosti in kulture tudi vrsto 
literarnih klasikov, kot so bili Aleksander Sergejeviļ Puġkin, Lev Nikolajeviļ Tolstoj, Fjodor 
Mihajloviļ Dostojevski in Anton Pavloviļ Ļehov, ter s tem poleg ostalega dodala pomemben 
prispevek k razvoju evropske knjiģevnosti, kulture in tudi njene identitete. Pri organizaciji 
dogodkov in kulturni predstavitvi posameznih drģav sodelujemo z veleposlaniġtvi teh drģav, 
ġtevilnimi izobraģevalnimi in kulturnimi ustanovami RS, kulturnimi druġtvi in tudi tujci, ki so si v 
Sloveniji naġli svoj stalni ali zaļasni dom. Predstavitev bo potekala v obliki razstav, strokovnih 
predavanj, pogovornih veļerov, literarnih dogodkov, jezikovnih teļajev, filmskih projekcij, 
koncertov in literarnih dogodkov. Predstavitveni dogodki se bodo odvijali v celotni mreģi knjiģnic 
MKL. 
 
30. Sooļenja: podnebne spremembe (SP 2, cilj 3: Tuja domaļnost) 
Izvajalec: Sluģba za delo z uporabniki, oddelek za prireditve, knjiģnice v mreģi MKL 
Trajanje: 2020  
Cilji: opozarjanje na resnost problematike podnebnih sprememb kot globalnega problema, ki 
zahteva celovite pristope in skupno reġevanje 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: Univerza v Ljubljani (Biotehniġka fakulteta, Zavod za gozdove, FDV itd.), 
Ministrstvo za okolje in prostor, razliļne okoljevarstvene nevladne organizacije in druġtva, tudi 
razliļne mednarodne organizacije kot WWF 
Opis: V projektu bomo izpostavljali globalnost problematike in resnost sprememb, ki ogroģajo 
naġ obstoj. V sodelovanju z razliļnimi ustanovami bomo poudarjali kompleksnost te 
problematike in globalno soodvisnost, ki vpliva na usodo naġega planeta. Pri podnebnih 
spremembah ni ogroģen samo obstoj posameznih ģivalskih in rastlinskih vrst, temveļ usoda 
celotnega planeta. Za reġitev te globalne problematike je potrebno preseganje neoliberalnega 
razvoja in nebrzdanega izkoriġļanja naravnih virov ter zlasti kopiļenja bogastva v rokah 
peġļice in nedopustnega naraġļanja druģbenih neenakosti. Opozarjali bomo na nujnost 
sonaravnega razvoja kot edine globalne strategije in trajnostno naravnane ekonomije, ki bi bila 
prijaznejġa do naġega okolja. Poudarjali bomo nujnost zaġļite vodnih virov ter razvoja in 
uporabe neġkodljivih virov energije ter predstavili dobre prakse integralne zelene ekonomije in 
nujnost prehranske samooskrbe, ki bi bila okolju prijaznejġa in v ļim manjġi meri odvisna od 
globalne ekonomije. Predstavitveni dogodki se bodo odvijali v celotni mreģi knjiģnic MKL. 
 
31. Ļitalniġka klepetalnica (SP 2, Cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjiģnica Preģihov Voranc 
Trajanje: 2018ï2021 
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Cilji: promoviranje ļitalniġkega gradiva; spodbujanje bralcev k ġe boljġi uporabi in obratu 
ļitalniġke zbirke; aktivno preģivljanje ļasa uporabnikov; medgeneracijsko sodelovanje; 
vkljuļevanje brezposelnih v druģbo 
Ciljna skupina: odrasli 
Sodelovanje: ļasopisne hiġe 
Opis: S pomoļjo letakov in napisov na ļitalniġkih mizah bomo vabili bralce revij in ļasopisov 
k zbiranju predlogov za izbor najbolj zanimivih ļlankov. Tematike ļlankov, ki bodo pritegnile 
najveļ pozornosti predlagateljev, bodo osnova za organiziranje debatnih veļerov, sreļanj z 
avtorji ļlankov, predlagatelji, ki bodo oddali ustrezno ġtevilo glasovnic, pa bodo nagrajeni z 
bonom za brezplaļno ļlanarino. Bralcem bomo ponudili in predstavili ġe druge vire, povezane 
z izbrano tematiko (knjige, filmi, splet, druģbena omreģja é), in na tak naļin aktivirali knjiģniļno 
gradivo.  
 
32. Borza zdravja (SP 2, cilj 1 : Storitve po meri uporabnikov ; SP 3, cilj 1: Programi 
vseģivljenjskega uļenja) 
Izvajalec: Knjiģnica Otona Ģupanļiļa, Knjiģnica Beģigrad, Knjiģnica Ġentvid, Knjiģnica Grba, 
Sluģba za razvoj in obmoļnost, Uļni center 
Trajanje: 2020ï2021 
Cilji: razġiritev dejavnosti s podroļja zdravja v celotni mreģi MKL pod skupnim imenom in 
grafiļno podobo; sodelovanje med vsemi akterji, ki se v MKL posveļajo temi zdravja (DS 
Modra leta); koordinacija in nadgradnja dejavnosti Borze zdravja; ponudba informacij za 
uporabnike na enem mestu (pod okriljem skupnega logotipa); odzivanje na poveļano potrebo 
uporabnikov po informacijah s podroļja zdravja 
Ciljna skupina: odrasli, starejġi 
Sodelovanje: sodelovanje z organizacijami in druġtvi, ki delujejo na podroļju zdravja (druġtvo 
Spominļica) 
Opis: V Knjiģnici Otona Ģupanļiļa smo vzpostavili Borzo zdravja (BZdr) in dejavnost razġirili 
po mreģi MKL. Dogodke naļrtujemo v Knjiģnici Otona Ģupanļiļa, Knjiģnici Beģigrad, Knjiģnici 
Ġentvid in Knjiģnici Grba. Borza zdravja se bo povezovala z Demenci prijaznimi toļkami MKL 
in Delovno skupino za starejġe (Modra leta). Pripravili smo enotno grafiļno podobo, priļenjamo 
s skupno promocijo vseh dogodkov. V letih 2020/21 naļrtujemo: 
- trģnico zdravja in dobrega poļutja v okviru Dneva MKL, 
- izobraģevanja za zaposlene koordinatorje in za uporabnike (npr. e-viri s podroļja zdravja), 
- za udeleģence izobraģevanj bomo pripravili uļna gradiva, 
- vsebine bomo sistematiļno umestili na prenovljeno spletno stran, 
- Uļni center bo pripravil paket izobraģevanj za zaposlene. 
 
33. Cikel ļeġkega in slovaġkega filma (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Izvajalec: Slovanska knjiģnica 
Trajanje: 2020  
Cilji: spodbujanje filmske pismenosti; moģnost ogleda filmov s slovanskega podroļja (cikel 
ruskega filma, ki v SLK teļe ģe deseto leto, ģelimo dopolniti ġe s kvalitetnimi ļeġkimi in 
slovaġkimi filmi); nagovor potencialnih ļeġkih in slovaġkih rojakov v Ljubljani oz. tujih 
obiskovalcev mesta; promocija Slovanske knjiģnice (seznanjanje obiskovalcev s raznolikostjo 
storitev SLK-ja); okrepitev sodelovanja s Filozofsko fakulteto v Ljubljani in Veleposlaniġtvom 
Ļeġke republike. 
Ciljna skupina: odrasli  
Sodelovanje: Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko; Veleposlaniġtvo Ļeġke republike 
Opis: V letu 2020 predvidevamo ġtiri projekcije filmov s podroļja Ļeġke in Slovaġke, in sicer v 
mesecu februarju, aprilu, oktobru in novembru. Projekcije bi tekle izmeniļno s ciklom ruskega 
filma, za katerega naļrtujemo projekcije v marcu, maju, septembru in decembru. Na zaļetku 
projekcije bo film in tematiko predstavil filmski oziroma literarni poznavalec. 
 
34. èKaj pa vas zanima?ç (SP 1, cilj 1: Aktualna in uļinkovita knjiģniļna zbirka) 
Izvajalec: Knjiģnica Joģeta Mazovca, Knjiģnica Polje, Knjiģnica Zadvor 
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Trajanje: 2020 
Cilji: predstavitev Univerzalne decimalne klasifikacije uporabnikom knjiģnice; spodbujanje 
samostojnega iskanja gradiva na knjiģniļnih policah s pomoļjo kataloga Cobiss+ in 
signalizacije z UDK vrstilci v prostoru knjiģnice; promocija strokovnega gradiva; seznanitev z 
novo postavitvijo gradiva v Knjiģnici Joģeta Mazovca; priprava priporoļilnih seznamov 
poljudnega strokovnega gradiva  
Ciljna skupina: odrasli, mladi 
Opis: Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) razvrġļa knjiģniļno gradivo glede na vsebino 
s pomoļjo ġtevilskih oznak. Skozi vse leto bomo vsak mesec na razstavah predstavljali 
aktualno in poljudno strokovno gradivo iz posamezne ġirġe ali oģje UDK, ob tem pa obļasno 
pripravili tudi ustrezna tematska predavanja iz predstavljene stroke. Ker opaģamo, da 
uporabniki vļasih najdejo gradivo na uporabniġkem terminalu, ne znajo pa ga sami poiskati na 
policah v knjiģnici, bomo opozarjali na ustrezno signalizacijo ï UDK oznake v prostoru 
knjiģnice, ġe posebej v Knjiģnici Joģeta Mazovca, kjer se je postavitev ob nedavni prenovi 
spremenila. Po zgledu KPV bomo pripravili tudi priporoļilne sezname gradiva iz doloļenih 
strok, ki ġe niso bile obravnavane na ta naļin, in jih shranili v skupnih dokumentih za zaposlene 
in uporabnike MKL. 
 
35. Razvoj Ljubljane (SP 4, cilj 1: Dediġļinska pismenost; SP 5, cilj 2: Digitalizacija gradiva 
in priprava e-vsebin) 
Izvajalec: Sluģba za razvoj in obmoļnost, Slovanska knjiģnica 
Trajanje: 2016ï2020 
Cilji: izbor gradiva iz ģe obstojeļega ġirġega nabora; objava gradiv v obliki digitalnih zbirk na 
portalu KAMRA ter v obliki virtualnih razstav na spletni strani MKL; predstavitev poteka razvoja 
posameznih ljubljanskih obmoļij ter infrastrukture glavnega mesta 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane 
Sodelovanje: ZAL, muzeji 
Opis: V okviru projekta Razvoj Ljubljane raziskujemo potek razvoja posameznih ljubljanskih 
obmoļij ter infrastrukture. Projekt bomo ġe razġirili z raziskovanjem vsebin o znamenitih 
ljubljanskih gospodarstvenikih. V letu 2020 bomo pripravili veļ zbirk s tovrstno tematiko. Pri 
tem bomo uporabili gradivo iz obseģnega fonda Slovanske knjiģnice. Za pomoļ pri 
pridobivanju slikovnega gradiva se bomo obrnili na ustrezne javne zavode. Zbrano gradivo 
bomo objavili v obliki digitalnih zbirk na portalu KAMRA. 
 
36. Bilo je nekoļ v naġem kraju (SP 4, cilj 1: Dediġļinska pismenost; SP 5, cilj 2: Digitalizacija 
gradiva in priprava e-vsebin) 
Izvajalec: Sluģba za razvoj in obmoļnost, Slovanska knjiģnica, knjiģnice osrednjeslovenske 
regije 
Trajanje: 2018ï2020 
Cilji: pridobivanje novih vsebin s podroļja lokalne kulturne dediġļine ter dajanje na voljo 
javnosti; spodbujanje tesnega sodelovanja MKL s knjiģnicami regije ter hkrati sodelovanja 
knjiģnic z lokalnim okoljem 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in osrednjeslovenske regije 
Partnerstvo: knjiģnice regije, kulturne ustanove 
Opis: V letu 2020 bomo nadaljevali regijski projekt Bilo je nekoļ v naġem kraju, ki smo ga v 
2018 zasnovali za potrebe portala Kamra. S projektom spodbujamo sodelovanje sploġnih 
knjiģnic z lokalnim okoljem ter sorodnimi ustanovami. Skupaj s knjiģnicami regije bomo zbirali 
zgodbe, povezane z lokalno zgodovino in kulturno dediġļino, pri osvetljevanju le-teh pa bomo 
sodelovali tudi z drugimi kulturnimi ustanovami. Zgodbe bomo v obliki digitalnih zbirk objavili 
na portalu Kamra. 
 
37. Digitalizacija starejġega domoznanskega ļasopisja (SP 5, cilj 2: Digitalizacija gradiva 
in priprava e-vsebin) 
Izvajalec: Sluģba za razvoj in obmoļnost, Slovanska knjiģnica 
Trajanje: 2020 
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Cilji: omogoļiti javni dostop v e-obliki do zbirke publikacij, pomembnih za ekonomski in 
gospodarski razvoj Ljubljane in osrednjeslovenskega obmoļja; dopolnjevanje zbirke vsebin, ki 
se navezujejo na zgodovino osrednjeslovenskega obmoļja 
Ciljna skupina: prebivalci obļin osrednjeslovenske regije, ġirġa javnost 
Sodelovanje: Narodna in univerzitetna knjiģnica pri pripravi tehniļne dokumentacije in 
zagotovitvi gradiva za digitalizacijo, sploġne knjiģnice Osrednjeslovenskega obmoļja pri 
zagotovitvi gradiva za digitalizacijo 
Opis: MKL nadaljuje dopolnjevanje zbirke digitaliziranih gradiv, ki se navezujejo na industrijsko 
zgodovino Ljubljane in njenega ġirġega okolja. V letu 2020 bomo izvedli digitalizacijo drugega 
dela korpusa tovarniġkih ļasopisov iz obmoļja osrednje Slovenije. Celoten korpus tovrstnih 
ļasopisov in letopisov, ki bo zaradi obseģnosti v celoti digitaliziran skozi daljġe ļasovno 
obdobje, bo v obliki polnega besedila objavljen na portalu Digitalne knjiģnice Slovenije ter bo 
zaradi predvidene lokalizacije portala tudi bolje viden uporabnikom, ki jih zanima ġirġe 
ljubljansko okolje. Vsebine iz gradiva bodo v obliki zgodb objavljane tudi na portalu Kamra in 
izpostavljene na domoznanski spletni podstrani knjiģnice. 
 
Projekti za starejġe: 
 
38. Modra leta ï mreģenje storitev za starejġe v MKL (SP 2, cilj 1: Storitve po meri 
uporabnikov) 
Izvajalec: Delovna skupina za storitve za starejġe v MKL 
Trajanje: 2020 
Cilji: promocija dejavnosti za starejġe v MKL 
Ciljna skupina: starejġi 
Opis: V MKL dajemo poudarek razliļnim dejavnostim za starejġe, predvsem dediġļinskemu 
opismenjevanju, zdravstvenemu opismenjevanju v okviru Borze zdravja ter ustvarjalnemu 
udejstvovanju v okviru Borze znanja. V letu 2020 bomo spodbujali izvajanje dejavnosti za 
starejġe v rednih terminih ter povezane v vnaprej pripravljene vsebinske sklope. Pri tem se 
bomo povezali z DS za pripravo prireditev v MKL. Prednost bomo dali temam, ki so se izkazale 
za najbolj zaģelene in obiskane (zdravje, krepitev spomina ï tudi v povezavi z igranjem ġaha 
in namiznih iger, ohranjanje starih obiļajev). Izvajali bomo promocijo dejavnosti za starejġe v 
MKL ter sodelovali pri pripravi spremljevalnega programa v ļasu F3ĢO, znotraj katerega bomo 
pripravili osrednji dogodek. V okviru posebnega dveletnega projekta bomo v sodelovanju z 
lokalno osnovno ġolo pripravili in izvedli medgeneracijsko sreļanje, kjer bodo obravnavane 
tematike s podroļja lokalne kulturne dediġļine. Naļrtujemo izobraģevanje za knjiģniļarje s 
podroļja dela s starejġimi. Aģurno bomo urejali starejġim posveļeno podstran na spletni strani 
MKL.  
 
39. Regijski domoznanski nateļaj za starejġe (SP 4, cilj 1: Dediġļinska pismenost) 
Izvajalec: Sluģba za razvoj in obmoļnost, Slovanska knjiģnica, knjiģnice osrednjeslovenske 
regije 
Trajanje: 2020 
Cilji: povezovanje knjiģnic z lokalno skupnostjo; spodbujanje starejġih k ustvarjalnosti; zbiranje 
spominov na vsakdanje ģivljenje; promocija pomembnosti kulturne dediġļine 
Ciljna skupina: starejġi 
Partnerstvo: knjiģnice osrednjeslovenske regije 
Opis: Pripravili bomo tretji nateļaj za najboljġo zgodbo iz lokalnega okolja, ki bo potekal na 
regionalnem nivoju v sodelovanju s knjiģnicami regije. Nateļaj je namenjen starejġim odraslim. 
Prek nateļaja jih ģelimo aktivno vkljuļiti v proces ohranjanja kulturne dediġļine ter spodbuditi 
k ustvarjalnosti. Hkrati ģelimo zajeti spomine starejġih na ģivljenje v svojem lokalnem okolju ter 
tako obogatiti naġo domoznansko zbirko z vsebinami s podroļja vsakdanjega ģivljenja. 
Komisija bo zbrane zgodbe prebrala in ocenila. Najboljġe zgodbe bodo nagrajene in objavljene 
na portalu KAMRA. 
 
40. Medgeneracijsko sreļanje v MKL (SP 4, cilj 1: Dediġļinska pismenost) 
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Izvajalec: Sluģba za razvoj in obmoļnost, Delovna skupina za storitve za starejġe v MKL, 
knjiģnice regije 
Trajanje: 2020ï2021 
Cilji: medgeneracijski prenos znanj (tudi praktiļnih) in izkuġenj; vkljuļevanje starejġih v izvedbo 
prireditve; promocija lokalne kulturne dediġļine 
Ciljna skupina: starejġi, mladi 
Opis: Dvoletni regijski projekt bo v letu 2020 potekal v dveh fazah: a) delo v ġoli, kjer bodo 
otroci zapisali zgodbe po pripovedi starejġih oseb, ki so jim blizu (starih starġev, druģinskih 
prijateljev, sosedov é), b) medgeneracijsko sreļanje v prostorih knjiģnice, kjer se bodo ġolarji 
druģili s povabljenimi starejġimi posamezniki s specifiļnimi znanji s podroļja lokalne kulturne 
dediġļine. K sodelovanju bomo povabili zainteresirane ġolarje iz lokalnih osnovnih ġol ter 
starejġe posameznike, ki imajo razliļna znanja s podroļja lokalne kulturne dediġļine in so jih 
pripravljeni posredovati drugim. Pri iskanju izvajalcev se bomo povezali tudi z Borzo znanja. K 
projektu bomo povabili tudi knjiģnice osrednjeslovenskega obmoļja in jih spodbudili k zbiranju 
vsebin na vnaprej doloļene teme ter pripravi medgeneracijskih dogodkov v svojem lokalnem 
okolju. Zbrano gradivo in dokumentacijo o dogodkih bomo objavili na portalu Kamra. 
 
Drugi projekti: 
 
41. Projekt ICORN (SP 2, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP 2, cilj 3: Tuja domaļnost) 
Izvajalec: Mestna knjiģnica Ljubljana  
Trajanje: 2020 
Cilji: promocija literature in branja; mednarodno sodelovanje in sodelovanje na lokalnem 
nivoju; dejavno vkljuļevanje v mednarodno sodelovanje na podroļju podpore ustvarjalcem z 
ogroģenih podroļij sveta  
Ciljne skupine: uporabniki MKL, prebivalci Ljubljane, mreģa knjiģnic MKL 
Partnerstvo: Oddelek za kulturo MOL in slovenski PEN, DSP, FF in druge ustanove, druġtva 
in izvajalci 
Opis: Mestna obļina Ljubljana je v letu 2011 vstopila v mednarodno mreģo mest zatoļiġļ za 
preganjane pisatelje ICORN in se z vstopom zavezala, da bo nudila zatoļiġļe pisateljem, ki 
so v svojih drģavah preganjani zaradi svojega literarnega delovanja. MKL je nosilka 
sodelovanja s preganjanim pisateljem, ki trenutno ģivi v Ljubljani kot enem od zatoļiġļ mreģe 
ICORN, in sicer skupaj s partnerjema (MOL in Slovenski PEN) skrbi za prihod pisatelja v 
Ljubljano, osnovno zdravstveno zavarovanje za ļas bivanja pisatelja v Ljubljani, ġtipendijo 
pisatelju za ļas bivanja v Ljubljani in udejstvovanje v javnem in kulturnem ģivljenju Ljubljane. 
Z aktivnim sodelovanjem in promocijo dejavnosti mednarodne mreģe in partnerjev pri projektu 
in gostujoļih avtorjev ģelimo s partnerji pri projektu dejavneje izpostaviti tudi pomembno vlogo 
knjiģnice kot promotorja literature, branja in tudi sodelovanja v mednarodno pomembnih 
projektih in aktualnih tokovih. MKL svojo dejavnost ġiri tudi na vsebinske aktivnosti predstavitev 
gostujoļih pisateljev mreģe ICORN in bo nadaljevala predstavitve v okviru cikla Literatura v 
azilu. Z izborom literarnih vsebin se bomo osredotoļili na predstavitev glavnih tematskih 
poudarkov projekta skozi ustvarjalnost, svobodo govora in aktivno vkljuļevanje v lokalne in 
mednarodne literarne tokove.  
 
Knjiģnica bo izvajala program dela za leto 2020, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na viġino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

8 SODELOVANJE IN PROMOCIJA 
 
Strateġke usmeritve 
- Vzpostavljanje razliļnih partnerstev ter sodelovanje z vsemi vrstami knjiģnic, drugimi 

kulturnimi in izobraģevalnimi ustanovami ter lokalnimi skupnostmi pri skupnih projektih. 
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- Vkljuļenost MKL v utrip Ljubljane in okolice z novimi oblikami promocije z namenom 
utrjevanja ugleda in javne podobe knjiģnice. 

- Razvoj blagovnih znamk in zaloģniġtva za veļjo prepoznavnost knjiģnice v javnosti ter 
trģenje promocijskih izdelkov MKL za pridobivanje dodatnih sredstev.  

 
Strateġki cilji in aktivnosti za leto 2020 
Pri vzpostavljanju sodelovanja se bo MKL opirala na izhodiġļa v novih Strokovnih priporoļilih 
in standardih za sploġne knjiģnice 2018ï2028, ki izpostavljajo proaktivno delovanje knjiģnice 
v lokalnem okolju. 
- Sodelovanje z ustanoviteljem MOL in obļinami pogodbenimi partnericami: pri 

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

- Sodelovanje z vrtci in ġolami 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 
podroļju MOL v sklopu aktivnosti pri Unescovem nazivu Ljubljana: mesto literature. 

- Sodelovanje s knjiģnicami in izobraģevalnimi ustanovami na podroļju bralne kulture in 
bralne pismenosti izven drģavnih meja (zamejski slovenski vrtci in ġole; evropske sploġne 
knjiģnice v sklopu Unescovega naziv Ljubljana: mesto literature). 

- Organizacija bienalnega posvetovanja Knjiģnica, srce mesta: zelena knjiģnica, ki vkljuļuje 
sodelovanje razliļnih strokovnjakov in institucij ter promovira knjiģnico v ġirġem strokovnem 
okolju. 

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

- Promocija knjiģnice izven fiziļnega prostora knjiģnice, na lokacijah, kjer se v prostem ļasu 
zadrģujejo prebivalci Ljubljane (Povsod v mestu: Knjiģnica ob vodi, Knjiģnica na vrtu, 
pasaģa KOĢ, Popoldan s knjiģnico, bralnici v tematskem mestu za otroke Minicity v BTC 
in v Ģivalskem vrtu). 

- Naļrtno pridobivanje partnerjev na osnovi smernic za boljġe sodelovanje knjiģnice z 
drugimi deleģniki v lokalnem okolju in za vzpostavitev partnerstev pri pripravi inovativnih 
projektov. 

- Vzpostavitev notranjega zagovorniġtva ï poveļati vpliv, ki ga imajo sami zaposleni na 
vidnost in prepoznavnost knjiģnice v okolju. 

- Vkljuļevanje uporabnikov v prostorsko naļrtovanje in oblikovanje dejavnosti knjiģnice. 
- Naļrtno pridobivanje sponzorjev. 
- Sodelovanje v razliļnih mednarodnih projektih (Erasmus+, Creative Europe). 
- Vstopanje v ġirġi kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiġe literature (sodelovanje z 

javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami). 
- Organizacija razliļnih nateļajev (literarni, fotografski), ki promovirajo storitve knjiģnice v 

ġirġem okolju. 
- Poenotenje promocije MKL, redno in sprotno obveġļanje uporabnikov, partnerjev in ġirġe 

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

druģbenih omreģij ter zunanja promocija z udeleģbo na sejmih in festivalih. 
- Izdaja katalogov, priroļnikov, domoznanske serijske publikacije in razvoj blagovnih znamk 

MKL. 
 
Priļakovani uļinki 
- Prostorska ureditev knjiģnic in veļja prepoznavnost v lokalnem okolju. 
- Podpora pri razvoju knjiģnice prek sodelovanja v razliļnih partnerstvih. 
- Redno sodelovanje z drugimi knjiģnicami in razvoj novih storitev. 
- Boljġe poznavanje storitev knjiģnice med prebivalci.  
 
Kazalniki uspeġnosti 
- Ġtevilo skupnih projektov, dogodkov in dejavnosti (2018: 89) 
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- Ġtevilo marketinġkih aktivnosti (2018: 9) 
 
 

8.1 Sodelovanje 
 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni  
- Sodelovanje z ustanoviteljico, Mestno obļino Ljubljana, ģupanom, oddelkom za kulturo ter 

drugimi oddelki in sluģbami mestne uprave. 
- Sodelovanje s ļetrtnimi skupnostmi MOL pri uveljavljanju skupnih interesov knjiģnice in 

njenih uporabnikov v posameznih okoljih (razliļne organizirane pobude lokalnih 
prebivalcev, dnevi sosesk).  

- Sodelovanje z ģupani drugih obļin, v katerih MKL izvaja dejavnost, vodji obļinskih uprav, 
sodelovanje v lokalnih obļinskih glasilih, angaģiranost v kulturnem ģivljenju kraja. 

- Sodelovanje z osmimi knjiģnicami osrednjeslovenske regije pri izvajanju nalog obmoļnosti 
in devetimi obmoļnimi knjiģnicami pri nacionalnih projektih in koordinaciji nalog 
obmoļnosti na nacionalnem nivoju. 

- Konzorcijski nakup podatkovnih zbirk v sodelovanju z osrednjimi obmoļnimi knjiģnicami. 
- Sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjiģnico in IZUM-om. 
- Sodelovanje s stanovsko organizacijo ZBDS (posvetovanja, revija Knjiģnica) in s 

podroļnim druġtvom DBL (predsedovanje druġtvu) ter sodelovanje z Zdruģenjem sploġnih 
knjiģnic (upravni odbor, ekspertne delovne skupine). 

- Sodelovanje z Ministrstvom za kulturo, Javno agencijo za knjigo, Javnim skladom 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Ministrstvom za izobraģevanje, znanost in 
ġport, Ministrstvom za zdravje. 

- Sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ter 
Oddelkom za slovenistiko na Filozofski fakulteti Ljubljana, Pedagoġko fakulteto Ljubljana, 
Akademijo za gledaliġļe, reģijo, film in televizijo. 

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

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

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

- Sodelovanje v projektu MOL LOMI (obļina po meri invalidov). 
- Sodelovanje z Bralno znaļko Slovenije, Bralnim druġtvom Slovenije in Druġtvom 

slovenskih pisateljev, sekcijo za mladinsko knjiģevnost, Druġtvom slovenskih literarnih 
kritikov, Slovenskim socioloġkim druġtvom in Slovenskim filozofskim druġtvom. 

- Sodelovanje s festivali, ki nastajajo pod okriljem JAK ali MOL (kot na primer Zlati ļoln, 
Vilenica, Pranger, Fabula in Bobri), ter z drugimi (Ġtudentska arena, Festival za tretje 
ģivljenjsko obdobje). 

- Sodelovanje z zaloģbami in knjigarnami, Druġtvom slovenskih zaloģnikov in Druġtvom 
slovenskih knjigotrģcev. 

- Sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije v okviru Evropskega tedna ġporta. 
- Sodelovanje s Skupnostjo muzejev Slovenije (nagrade izģrebanim reġevalcem in 

mentorjem v MEGA kvizu).  
- Sodelovanje z ZPMS (nacionalni literarni nateļaj Evropa v ġoli). 
- Sodelovanje z revijami Bukla, Ciciban, Otrok in knjiga, z otroġkim programom RTV 

Slovenija. 
- Sodelovanje z razliļno strokovno javnostjo pri aktivnostih v Trubarjevi hiġi literature.  
- Sodelovanje z razliļnimi ustanovami, druġtvi, podjetji in skupnostmi v lokalnem okolju: vrtci, 

osnovne in srednje ġole, fakultete, glasbene ġole, mladinski ļetrtni centri, centri za socialno 
delo, domovi za starejġe, dnevni centri za starejġe, univerza za tretje ģivljenjsko obdobje, 
ustanove, ki skrbijo za ljudi s posebnimi potrebami, muzeji, galerije, arhivi, kinematografi, 
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kulturno umetniġka druġtva, ġportna druġtva, razliļne nevladne organizacije, popotniġki 
klubi, jezikovne ġole, turistiļna druġtva, ġtudijski kroģki, festivali. 

- Sodelovanje z druġtvi s podroļja varovanja okolja (Ekologi brez meja) in s podroļja 
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 Druġtvom UNICEF Slovenija pri projektu Varne toļke. 
- Sodelovanje s Slovensko filantropijo na podroļju prostovoljskega dela. 
- Sodelovanje z druġtvom Spominļica ï Alzheimer Slovenija pri delovanju Demenci prijaznih 

toļk v knjiģnicah mreģe MKL. 
- Projektno delo v sodelovanju z Azilnim domom na Viļu za poveļanje socialne vkljuļenosti 

ranljivih skupin prebivalstva. 
- Sodelovanje z Zvezo potroġnikov Slovenije pri obveġļanju uporabnikov. 
- Sodelovanje z Andragoġkim centrom Slovenije. 
- Sodelovanje v razliļnih strokovnih komisijah in ģirijah. 
- Sodelovanje z obļinskimi glasili MOL in v obļinah pogodbenih partnericah ter nacionalnimi 

mediji. 
- Sodelovanje z lokalnimi podjetji. 
- Sodelovanje s posamezniki, ki podpirajo knjiģniļno dejavnost. 
 
Mednarodno sodelovanje  
- Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi sploġnimi knjiģnicami (Luisenbad, Berlin; 

Knjiģnica Il ®tait une fois , Luksemburg ï knjiģnica organizira kotiļke za otroke do 12. leta 
starosti v 19 jezikih, od leta 2015 tudi v slovenskem jeziku).  

- Sodelovanje s Knjiģnicami grada Zagreba pri razliļnih 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 knjiģnic: Regijska knjiģnica iz Kaunasa (Litva) in Regijska knjiģnica iz 
Krakova (Poljska). 

- Organizacija ġtudijskih obiskov knjiģniļarjev iz Kaunasa (Litva) in Nizozemske. 
- Organizacija mobilnosti (Erasmus+) za dve ġtudentki Masarykove univerze iz Brna. 
- Knjiģni sejem v Bologni (Slovenija ï ļastna gostja v Bologni 2021): priprave v letu 2020 

(promocija zlatih hruġk). 
- Slovenska sekcija IBBY: promocija slovenske mladinske knjiģevnosti v mednarodnem 

prostoru (kandidature za ALMO in Andersenovo nagrado). 
- Zavod RS za ġolstvo (Skupina za mednarodno sodelovanje): promocija Slovenskega 

knjiģniļno-muzejskega MEGA kviza.  
- Sodelovanje s Forumom slovanskih kultur, z druġtvom Ruslo in s slovensko-ukrajinskim 

druġtvom KD èLjubljana-Kyivç. 
- Sodelovanje s Slovansko knihovno iz Prage pri izmenjavi gradiva in Veleposlaniġtvom 

Ļeġke republike v Ljubljani pri izvedbi cikla Ļeġkega in slovaġkega filma. 
- Povezovanje s tujimi predstavniġtvi in kulturnimi centri v Sloveniji. 
- Sodelovanje s tujimi hiġami literature/literarnimi inġtituti (na primer: Literaturhaus Graz, 

Franz-Nabl-Institut f¿r Literaturforschung, Instytut KsiŃŨki, Literaturhaus Berlin in Centar 
za kulturno dekontaminaciju ï Beograd). 

- Sodelovanje v mednarodni mreģi 73 mest zatoļiġļ za preganjane pisatelje ICORN. 
 
 

8.2 Promocija knjiģnice 
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V letu 2020 bomo veļ pozornosti namenili prepoznavnosti knjiģnic v lokalnih okoljih v mestu, 
ġe posebej v Polju, kjer se bo v letu 2020 odprla nova knjiģnica. Naļrtno bomo spodbujali 
uporabnike k samostojni uporabi knjiģnice preko knjigomatov v knjiģnicah mestnega obmoļja 
in krajevnih knjiģnicah (Knjiģnica Otona Ģupanļiļa, Knjiģnica Beģigrad, Knjiģnica Ġiġka in 
Knjiģnica Polje). Ġe naprej bomo aktivno sodelovali pri programu pisarne, ustanovljene ob 
trajnem nazivu UNESCO: Ljubljana mesto literature, izvajanju projekta ICORN (zatoļiġļe 
preganjanih pisateljev) in pri pripravi programa za kandidaturo EPK 2025.  
 
Vkljuļevali se bomo v utrip Ljubljane in okolice z namenom utrjevanja ugleda in javne podobe 
knjiģnic: z razliļnimi promocijskimi dogodki na ljubljanskih ulicah, parkih in v ļetrtnih 
skupnostih, kot so Dan Mestne knjiģnice Ljubljana, Knjiģnica na vrtu, Popoldan s knjiģnico, 
Dan za Poletavce in NajPoletavce, Knjiģno poliļko na delovnem mestu, z razliļnimi literarnimi 
in fotografskimi nateļaji, promocijo branja, s programi za starejġe in aktivnostmi na podroļju 
zdravega naļina ģivljenja, kot organizatorji in promotorji Nacionalnega meseca skupnega 
branja ter sodelovali v skupnih projektih MOL in z razliļnimi ljubljanskimi javnimi zavodi in s 
tem pripomogli k ģivahnejġemu kulturnemu utripu Ljubljane.  
 
Preoblikovali bomo interno spletno stran ï intranet MKL, saj zaposleni pri svojem delu 
potrebujemo ļim veļ sprotnih, strokovnih informacij, prav tako bomo pripravili javno povabilo 
za izvedbo in postavitev prenovljene podobe spletne strani MKL. 
 
Izvajali bomo naļrtno promocijo z objavami na spletni strani, druģbenih omreģjih (Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube), v medijih, z oglaġevanjem, s promocijskimi gradivi ter s 
snemanjem posnetkov v lastni produkciji za razliļne ciljne skupine in namene. 
 
Prepoznavnost MKL med potencialnimi uporabniki ter sodelovanje z razliļnimi partnerji bomo 
naļrtno razvijali z razliļnimi dogodki, predstavitvami ter aktivnostmi na sejmih, konferencah, 
sreļanjih in z objavami prispevkov v strokovnih publikacijah.  
 
Promocija na sejmih in festivalih: Noļ knjige, Kulturni bazar, Festival za tretje ģivljenjsko 
obdobje, Festival Bobri, Slovenski knjiģni sejem, Nacionalni mesec skupnega branja, Teden 
mobilnosti, Noļ raziskovalcev, Dan sploġnih knjiģnic, Bruci pozdravljeni idr. 
 
Izdelava informacijskih gradiv: meseļni napovednik prireditev in izobraģevanj (10 ġtevilk), 
priloģnostne zloģenke, bralni priporoļilni seznami, obvestila za uporabnike, plakati, letno 
poroļilo ipd. 
 
Promocijski izdelki: majice, bombaģne torbe, vreļke, baloni, kazalke, priponke, magneti, 
svinļniki in drugo. 
 
 
Knjiģnica bo izvajala program dela za leto 2020, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na viġino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

9 SODELOVANJE ZAPOSLENIH V DOMAĻIH IN MEDNARODNIH STROKOVNIH 
TELESIH 

 
Marijana Abe 
- ļlanica Izvrġnega odbora DBL  
 
Anton Brlan 
- ļlan sveta zavoda MKL  
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Barbara Cesar 
- ļlanica Nadzornega odbora ZBDS 
- ļlanica Izvrġnega odbora DBL  
 
Marisa Ļebular 
- sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Anja Frkoviĺ Trġan 
- ļlanica Ļastnega razsodiġļa DBL 
 
Vanja Grabner 
- ļlanica Skupġļine izvajalcev Referenļnega servisa Vpraġaj knjiģniļarja 
 
Mira Jurġiļ 
- sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Aleġ Klemen 
- predsednik Strokovne komisije za knjiģniļno dejavnost pri Ministrstvu za kulturo 
- ļlan Delovne skupine za oblikovanje Strategije razvoja sploġnih knjiģnic za naslednje 

srednjeroļno obdobje pri Zdruģenju sploġnih knjiģnic 
- namestnik predsednice Komisije za bibliotekarski izpit 
- ļlan Strokovnega sveta Mestne knjiģnice Kranj 
- ļlan Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
- ļlan Uredniġkega odbora revije Knjiģnica 
 
Irena Kreġevac 
- ļlanica strokovnega sveta zavoda MKL 
 
Darja Lavrenļiļ Vrabec 
‐ ļlanica uredniġkega odbora revije Otrok in knjiga 
- ļlanica projektne skupine èRastem s knjigoç pri JAK 
- ļlanica Delovne skupine za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj bralne 

pismenosti pri Ministrstvu za izobraģevanje, znanost in ġport    
 
Polona Maļek 
- ļlanica Sveta delavcev MKL 
 
Helena Marolt 
- ļlanica Sveta delavcev MKL 
 
Tomaģ Miġko 
- ļlan IO Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediġļino pri ZBDS 
 
 
Ida Mlakar Ļrniļ 
- ļlanica uredniġtva revije Ciciban in Cicido 
- ļlanica ģirije nateļaja Evropa v ġoli 
 
Marjana Moġkriļ 
- ļlanica Druġtva slovenskih pisateljev 
 
Lili Ozim 
- predsednica ģirije nateļaja Evropa v ġoli 
 
Tomaģ Pevec 
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- ļlan Sveta delavcev MKL 
 
Kristina Picco 
- koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL  
- ļlanica Strokovne komisije za knjigo in literarni festival (MOL, Oddelek za kulturo)  
- ļlanica Strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture (JAK) 
- ļlanica UO Druġtva Bralna znaļka Slovenije ï ZPMS 
 
Maġa Podobnik Ġipiļ 
- ļlanica Sveta delavcev MKL 
 
Tatjana Pristoliļ 
- ļlanica delovne skupine zdruģenja sploġnih knjiģnic za pripravo posvetovanja ob sejmu 

Frankfurt 2022 
 
Anja Puġnik 
- ļlanica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Prednik Plantev 
- ļlanica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
- ļlanica Delovne skupine za pripravo Pravilnika o pogojih izvajanja knjiģniļne dejavnosti kot 

javne sluģbe za sploġne knjiģnice pri Ministrstvu za kulturo 
- ļlanica Delovne skupine za oblikovanje Strategije razvoja sploġnih knjiģnic za naslednje 

srednjeroļno obdobje pri Zdruģenju sploġnih knjiģnic 
 
Veronika Rijavec Pobeģin 
- ļlanica delovne skupine Zdruģenja sploġnih knjiģnic za pripravo nacionalnega razpisa 

Branju prijazna obļina 
- ļlanica delovne skupine Zdruģenja sploġnih knjiģnic za promocijo slovenskih sploġnih 

knjiģnic 
 
Marijan Ġpoljar 
- ļlan Skupġļine izvajalcev Referenļnega servisa Vpraġaj knjiģniļarja 
- vodja oģje DS sploġnih knjiģnic za COBISS 
- predsednik Ļastnega razsodiġļa ZBDS 
 
Tanja Tavzelj 
- ļlanica in tajnica Izvrġnega odbora DBL  
- redna delegatka DBL na obļnih zborih ZBDS  
 
Lavra Tinta 
- ļlanica IO Sekcije za mladinsko knjiģniļarstvo pri ZBDS 
 
Vesna Trobec 
- ļlanica PR kolegija MOL 
- ļlanica Delovne skupine za promocijo pri Zdruģenju sploġnih knjiģnic 
- ļlanica uredniġtva revije JHL Urban 
 
Miro Trģan 
- ļlan strokovnega sveta zavoda MKL 
 
Nika Viltuģnik 
- predsednica Sveta delavcev MKL 
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Ana Zdravje 
- ļlanica Delovne skupine za strokovna priporoļila in standarde za sploġne knjiģnice pri 

Nacionalnem svetu za knjiģniļno dejavnost 
- predsednica DBL 
 
Boris Zgonc 
- ļlan Sveta delavcev MKL 
 
Teja Zorko 
- ļlanica delovne skupine za pripravo strokovnih izhodiġļ in metodologije za popis 

(bibliografijo) serijskih publikacij in koordinacijo obdelave ļlankov po obmoļjih OOK pri NUK 
- predsednica Nadzornega odbora portala KAMRA 
- ļlanica Komisije za strokovne nazive v knjiģniļni dejavnosti 
- ļlanica Nadzornega odbora portala Dobre knjige 
- ļlanica Upravnega odbora Zdruģenja sploġnih knjiģnic 
 
Erika Ģitko 
- ļlanica Nadzornega sveta DBL 
 
Miha Ģitko 
- ļlan Delovne skupine sistemskih administratorjev obmoļnosti pri NUK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         mag. Teja Zorko 

       Direktorica 
 

Program dela so pripravili: 
- vsi zaposleni za svoja podroļja  
- vodje knjiģnic, sluģb in oddelkov  
- mag. Marijan Ġpoljar, bibliotekar analitik  
- Simona Resman, pomoļnica direktorice za strokovno delo  
- mag. Teja Zorko, direktorica  
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PRILOGA 1: KADROVSKI NAĻRT 2020 
 
Zaposleni, ki jih 
financira  
Mestna obļina 
Ljubljana 

I. ï IV. tarif. 
skup. 

V. tarif. 
skupina 

VI. tarif. 
skupina  

VII. tarif. 
skupina 

VIII. tarif. 
skupina 

IX. tarif. 
skupina 

Skupaj 

Ġt. zaposlenih na dan 
30. 9. 2019 

5 43 23,5 125             196,5 

1. Ġt. zaposlenih na 
dan 1.1.2021 (a+b) 

5 42 22,5 129             198,5 

a) Ġt. zaposlenih za 
doloļen ļas 

                                    0 

b) Ġt. zaposlenih za 
nedoloļen ļas 

5 42 22,5 129             198,5 

Leto 2020        
Ġt. zaposlenih  s 
krajġim del. ļasom  

2  2  1  3              8 

Ġtevilo napredovanj 
znotraj tarifne skupine 

3 28 6 91             128 

Ġtevilo napredovanj v 
viġjo tarifno skupino 
(navedite v tarifni 
skupini pred 
napredovanjem) 

                                    0 

Ġtevilo premestitev                                     0 
Ġtevilo upokojitev       1 1 6             8 
Ġtevilo nadomestnih 
zaposlitev zaradi 
upokojitev 

      1       7             8 

Ġt. odpovedi pogodb o 
zaposlitvi zaradi 
poslovnega razloga 

                                    0 

 
2. Ġt. zaposlenih, ki 
so financirani iz 
drugih virov, na dan 
1.1.2021, navedite 
vir: lastna sredstva 

      8 3 13,5             24,5 

• V. tarifna skupina: 
Obļina Brezovica: 1,5 
Obļina Dobrova Polhov Gradec: 0,5 
Obļina Horjul: 0,5 
Obļina Ig: 1 
Obļina Velike Laġļe: 0,5 
Obļina Ġkofljica: 1 
Obļina Vodice: 1 
Lastna sredstva: 2 
 
• VI. tarifna skupina: 
Obļina Dol pri Ljubljani: 1 
Obļina Ġkofljica: 1 
Obļina Velike Laġļe: 1 
 
• VII. tarifna skupina: 
Obļina Brezovica 2 
Obļina Dol pri Ljubljani: 1 
Obļina Dobrova Polhov Gradec: 1 
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Obļina Ig: 2 
Obļina Ġkofljica: 1,5 
Obļina Vodice: 1 
Ministrstvo za kulturo: 2 
Ministrstvo za izobraģevanje, znanost in ġport: 2  
Lastna sredstva: 1 
 
3. Skupaj ġt. 
zaposlenih  
1.1.2021  (1+2) 

5 50 25,5 142,5             223 

 
 
Pregled ġtevila zaposlenih po letih: 

 
Obrazloģitev kadrovskega naļrta: 
 
V letu 2020 se bo odprla nova Knjiģnica Polje v okviru kompleksa Polje IV. Ob tem bo potrebno zagotoviti 
zaposlitev enega bibliotekarja.  
Poleg tega je naļrtovana zaposlitev enega kadrovika v Sluģbi za pravne, kadrovske in sploġne zadeve, 
ki  le z dvema zaposlenima izvaja vse kadrovske in pravne naloge in bo prevzel tudi organizacijo in 
razporejanje zaposlenih v obġirni knjiģniļni mreģi. Ker sta obseg in zahtevnost dela v tej sluģbi prevelika 
za dve osebi, je naļrtovana dodatna zaposlitev.  
 
 
 
  

4. Zaposleni, ki jih 
financira  
Mestna obļina 
Ljubljana 

I. ï IV. tarif. 
skup. 

V. tarif. 
skupina 

VI. tarif. 
skupina  

VII. tarif. 
skupina 

VIII. tarif. 
skupina 

IX. tarif. 
skupina 

Skupaj 

Ġt. zaposlenih na dan 
1.1.2017 

4,5 44 24,5 121             194 

Ġt. zaposlenih na dan 
1.1.2018 

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

Ġt. zaposlenih na dan 
1.1.2019 

5 43 23,5 125             196,5 

Ġt. zaposlenih 
 na dan 1.1.2020 

5 42  23,5 126             196,5 

Ġt. zaposlenih 
 na dan 1.1.2021 
 

5 42 22,5 129             198,5 
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PRILOGA 2: PROGRAM IZVAJANJA POSEBNIH NALOG OSREDNJE OBMOĻNE 
KNJIĢNICE V LETU 2020 

 
 
 



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 obmoļne knjiģnice  
za leto 2020 

 
Polni naziv knjižnice: Mestna knjiģnica 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 knjiģnica naļrtuje1: 

 
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 obmoļne knjiģnice v letu 
20202: 

 

• 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 

elektronskih 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 2020 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 2019 kot pomoč pri svetovanju 

knjižnicam 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 od leta 2018 izvaja dejavnosti, ki vodijo k vzpostavljanju in uveljavljanju 

kot kompetenčni center za izobraževanje knjižničarjev slovenskih splošnih knjižnic. 

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 2020.  
• Pripravili bomo peto mednarodno posvetovanje Knjižnica, srce mesta, na katerem bomo 

obravnavali koncept zelenih knjižnic.  
• Nudili bomo praktično usposabljanje za uporabo spletnih učilnic in spletnih vsebin za 

podporo izvajanju nacionalnega projekta Finančne pismenosti preko javnih knjižnic (poteka 

pod okriljem NUK). 
• 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 2020 načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 

2019 (kontrola podatkov in analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK), v 

sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic NUK.  
• Načrtujemo vsebinsko in uredniško podporo delovanju skupnega portala slovenskih 

splošnih knjižnic, ki od leta 2019 na enem mestu združuje podatke, vsebine in informacije 

za različne ciljne skupine (strokovno javnost, splošno javnost, financerje ipd.), z glavnim 
uredništvom v Mariborski knjižnici. Pripravili bomo predstavitev portala za knjižničarje 

osrednjeslovenske regije, v sodelovanju z Mariborsko knjižnico.  
• Sodelovali bomo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega 

gradiva (digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižice območja.  
• V sodelovanju s člani delovne skupine za strokovna priporočila splošnih knjižnic pri 

Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost načrtujemo pomoč in aktivnosti pri 
uresničevanju novih strokovnih priporočil.  

• Priprava roll-up stojal za promocijo digitaliziranih vsebin Osrednje Slovenije. 
• 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 2020 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.  
• Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin.  
• V letu 2018 smo 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. 

• V okviru novega regijskega projekta se bomo skupaj s knjižnicami območja povezali z 

lokalnimi osnovnimi šolami in pripravili medgeneracijska srečanja, kjer bodo obravnavane 
tematike s področja lokalne kulturne dediščine. Dogajanje bomo dokumentirali in vsebine 

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 ter zasledovali cilje iz 

strategije objavljanja vsebin na Twitter profilu portala 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. 
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Specifikacija programa in specifikacija stroġkov3 izvajanja posebnih nalog osrednje 

obmoļne knjiģnice za leto 2020 

 
1. Zagotavljanje poveļanega in zahtevnejġega izbora knjiģniļnega gradiva in 
informacij   

 
1.1 obmoļna 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 7.000 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 2020 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 smo slovenske OOK 
ponovno sklenile  triletno konzorcijska pogodba s Pošto Slovenije kot ponudnikom storitve 
paketne dostave. V letu 2020 bomo vse administrativne dejavnosti, povezane z 
zagotavljanjem brezplačne medknjižnične izposoje strokovnega in študijskega gradiva, 
izvajali v digitalni obliki. 

• 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 
   

                                                      
3 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo  v prilogi. 
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Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost) 
• 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 pomoļ knjiģnicam obmoļja  
Program je usklajen z nacionalno knjižnico (7. člen Pravilnika4).  
 
2.1     svetovalno delo za območje OOK 
• Knjižnicam regije bomo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri 

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

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

in zagotavljali redno komunikacijo s knjižnicami regije (program aktivnosti na področju 

območnega uredništva portala Kamra je zajet v prilogi 1). 
2.1.1  strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 

Nadaljevali bomo izobraževanja strokovnih delavcev na območju ter izobraževanje za nove 

naloge v knjižnicah, predvsem na področju: 
• poznavanja tehnologije in poslovnih modelov za podporo vpeljevanju elektronskih knjig v 

splošne knjižnice, 
• 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. 2020), 
• 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 po potrebi 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. 

• Učni center MKL v letu 2020 organizira usposabljanja za OOK na teme mentorskega dela pri 
pisnih nalogah bibliotekarskih izpitov kandidatov iz splošnih knjižnic, usposabljanje za 
uporabo spletnih storitev Arnesa, predvsem pri izgradnji lastnih spletnih mest s pomočjo 

WordPress CMS predlog, kakor tudi samega CMS orodja WordPress; nudili bomo praktično 

usposabljanje za uporabo spletnih učilnic in spletnih vsebin za podporo izvajanju 

nacionalnega projekta Finančne pismenosti preko javnih knjižnic, ki od leta 2019 poteka pod 
okriljem NUK (priloga 2). Učni center MKL od leta 2018 izvaja dejavnosti, ki vodijo k 
vzpostavljanju in uveljavljanju kot kompetenčni center za izobraževanje knjižničarjev 

slovenskih splošnih knjižnic.  
• 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, 

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

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 izobraževanju izobraževalcev v okviru projekta FINLIT »Finančno 

izobraževanje za splošne knjižnice«,  mednarodnem sodelovanju z nizozemskimi knjižničarji 

Erasmus+ (pri obeh vsebinsko sodeluje tudi OOK MKL) ter pregledu razvojnih dokumentov 
na državni ravni. 

• Pripravili bomo mednarodno posvetovanje Knjižnica, srce mesta, na katerem bomo 

obravnavali koncept zelenih knjižnic. Posvetovanje ima ambicijo osvetliti: z IFLO povezan 

koncept zelenih knjižnic in njeno realizacijo doma in v sosednjih regijah, vprašanje »zelene« 

gradnje, vzgojo in osveščanje uporabnikov o okoljskih temah in trajnostnem razvoju, ter 
povezovanje knjižnic na tem področju z lokalno skupnostjo. 

• Organizacija in izvedba 48. 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  temam, 
povezanim z obeležitvijo 10. obletnice podelitve priznanj zlata hruška (januarski teden zlatih 
hrušk – razstava in prireditve Knjigarne Konzorcij; pehar zlatih hrušk – prakse branja ZH v 
različnih bralnih skupinah; sodelovanje s Slovensko sekcijo IBBY v bralno-spodbujevalni 
akciji) ter se bo zaključila z osrednjim aprilskim simpozijem. 

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

povezave na spletnih straneh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja, ter drugih 
slovenskih splošnih knjižnic, ki hkrati služi kot izhodišče za usposabljanje njihovih 

http://www.mklj.si/gradivo/novosti
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uporabnikov in permanentno (samo)izobraževanje njihovih zaposlenih, 

• priprava roll-up stojal za promocijo digitaliziranih vsebin Osrednje Slovenije (priloga 5). 
2.1.3  sodelovanje z nacionalno knjižnico 

• Redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK, 
• sodelovali bomo pri pripravah strokovnih izhodišč, ki izhajajo iz 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. 

• V okviru nacionalnega projekta »Finančno opismenjevanje v splošnih knjižnicah« (FINLIT), ki 
ga koordinira Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center NUK, bomo 

sodelovali pri razvoju vsebin in izobraževalnih orodji za področje dviga finančne pismenosti 

starejših uporabnikov slovenskih splošnih knjižnic. Pri pripravi in izvedbi bomo sodelovali tudi 
z Zvezo potrošnikov Slovenije in drugimi relevantnimi partnerji. 

• Sodelovanje pri strokovnem srečanju slovenskih OOK-jev in nizozemskih knjižničarjev, ki 

bodo Slovenijo v letu 2020 obiskali v okviru programa Erasmus+. 
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, 
• Mentorstvo delo (novozaposleni, študenti bibliotekarstva in drugih strok, dijaki, prostovoljci, 

usposabljanje na delovnem mestu), 
• Smernice za prireditveno dejavnost, 
• 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).  

http://www.mklj.si/infotocka-e-gradiv
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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 

območij 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 

nadgrajevanih vsebin. 

• V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo bomo v 

letu 2020 nadaljevali projekt, ki bo raziskal uporabo različnih metod za pridobivanje novih 

članov v splošni knjižnici. 

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. 

• V letu 2018 smo 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 6). Poleg digitalnih zgodb, ki bodo nastale v okviru omenjenega projekta, bo Mestna 

knjižnica Ljubljana v letu 2020 oblikovala tudi digitalne zgodbe o razvoju posameznih območij 

in infrastrukture glavnega mesta ter o znamenitih ljubljanskih gospodarstvenikih. 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. 

• 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. 

• 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 2020 nadaljujemo s projektom skupne nabave in obdelave v partnerstvu 

z Mestno knjižnico Grosuplje.  

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.  

• Sodelovanje pri zagotavljanju brezplačne medknjižnične izposoje strokovnega in študijskega 

gradiva znotraj območij slovenskih OOK. 

• Načrtujemo vsebinsko in uredniško podporo delovanju skupnega portala slovenskih splošnih 

knjižnic, ki od leta 2019 na enem mestu združuje podatke, vsebine in informacije za različne 
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ciljne skupine (strokovno javnost, splošno javnost, financerje ipd.), z glavnim uredništvom v 

Mariborski knjižnici. Pripravili bomo predstavitev portala za knjižničarje osrednjeslovenske 

regije, v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. V okviru Učnega centra MKL bomo pripravili 

izobraževanja, povezana z uporabo CMS orodja WordPress, s katerim je skupni portal 

grajen, kakor tudi predpripravljenih CMS predlog za izgradnjo spletnih strani posameznih 

splošnih knjižnic. 

• 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. 

• V sodelovanju z nacionalno koordinacijo OOK in slovenskimi OOK načrtujemo oblikovanje 

strukturirane predloge (template) obrazca, ki bi vključeval vse vidike, ki jih je potrebno 

upoštevati pri analizi lokalne skupnosti za uresničevanje Strokovnih priporočil in standardov 

za splošne knjižnice, in ki bo lahko olajšal pripravo tovrstnih analiz. 

• Strokovno bomo sodelovali z Združenjem splošnih knjižnic, s posebnim poudarkom tudi na 

delu v okviru skupine za COBISS in skupno spletno stranjo slovenskih splošnih knjižnic. 

2.2.4  skupni projekti mednarodnega sodelovanja 

• Sodelovanje pri strokovnem srečanju slovenskih OOK-jev in nizozemskih knjižničarjev, kakor 

tudi knjižničarjev iz Kaunasa (Litva), ki bodo Slovenijo v letu 2020 obiskali v okviru programa 

Erasmus+. 

• 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). 

• Sodelovanje s Slovansko knihovno iz Prage pri izmenjavi gradiva in Veleposlaništvom Češke 

republike v Ljubljani pri izvedbi cikla Češkega in slovaškega filma. 

• Povezovanje s tujimi predstavništvi in kulturnimi centri v Sloveniji. 

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

• V okviru mobilnosti za študente (Erasmus+) – sodelovanje z Masarykovo univerzo iz Brna - 

dvomesečna mobilnost dveh študentk, kamor vključimo tudi predstavitev in ogled OOK in OK 

regije. 

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. 

• Sodelovanje pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega 

gradiva (digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižice območja.  

• 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 2020 je predvidena priprava 

za vzpostavitev in razvoj servisa, morebitne stroške, ki bi lahko nastali v letu 2020, prijavlja 

koordinacija OOK pri NUK (priloga 7).  
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2.4     analize razvitosti in razvojnih potreb knjižnične dejavnosti na območju OOK 

• Ožja delovna skupina sistemskih administratorjev in informatikov OOK je v letu 2019 

pripravila dokument  s področja strateških usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za 

obdobje 2019 – 2028, v katerem so določeni kazalci in predlogi ukrepov. Z osrednjimi 

območnimi knjižnicami bomo spremljali razvoj opremljanja z IKT po slovenskih knjižnicah – in 

na podlagi omenjenega dokumenta usmerjali k novim tehnologijam in e-storitvam, ter njihovi 

vpeljavi v ponudbo knjižnic.  

• Priprava zbirnika statističnih podatkov o knjižnicah območja za leto 2019. 

2.5     razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

• Na podlagi rezultatov popisa in analize IKT opremljenosti splošnih knjižnic 

Osrednjeslovenskega območja, in strateških usmeritev na področju IKT v splošnih knjižnicah 

za obdobje 2019 – 2028, 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 2020 načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2019 

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

območjih OOK). 

• V sodelovanju z nacionalno koordinacijo OOK in slovenskimi OOK načrtujemo oblikovanje 

strukturirane predloge (template) obrazca, ki bi vključeval vse vidike, ki jih je potrebno 

upoštevati pri analizi lokalne skupnosti za uresničevanje Strokovnih priporočil in standardov 

za splošne knjižnice, in ki bo lahko olajšal pripravo tovrstnih analiz. 

• Predstavitev orodij za načrtovanje mreže knjižnicam regije, katerih pregled je bil opravljen v 

preglednem znanstvenem članku »Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v 

mestnem okolju«, ki je izšel leta 2019 v reviji Knjižnica (https://knjiznica.zbds-

zveza.si/knjiznica/article/view/7645). 

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

območja OOK 

• MKL kot učni center v letu 2020 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 2020 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. V okviru strokovne izmenjave nas bodo v letu 2020 obiskali kolegi iz Mariborske 

knjižnice. 

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

izpopolnjevanja v sklopu programa ERASMUS+, v letu 2020 načrtujemo mobilnost za dve 

študentki bibliotekarstva Masarykove univerze iz Brna, v katero bomo vključevali tudi 

knjižnice območja. 

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

aktivnosti5 (ne izvedba!) 

                                                      
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. 

https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7645
https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7645
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• 6 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske - Centra za mladinsko književnost in 

knjižničarstvo. 

• Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2020/2021. 

• 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 2020 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. 

• V okviru novega regijskega projekta se bomo skupaj s knjižnicami območja povezali z 

lokalnimi osnovnimi šolami in pripravili medgeneracijska srečanja, kjer bodo obravnavane 

tematike s področja lokalne kulturne dediščine. 

• 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 

poudarek na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. V letu 2020 

predvidevamo intenzivnejše 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, predvsem pri postopkih implementacije 

določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (UL RS, št. 30/2018). 

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.  

• Aktivna udeležba na festivalu Domfest 2020, ki ga bo organizirala Mestna knjižnica Kranj. 

• 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. 

• 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. 

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

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

 
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.  

3.2   informiranje zavezancev za obvezni izvod  

• Dejavnost izvajamo v povezavi s Službo za pridobivanje knjižničnega gradiva v NUK v sklopu 

svoje redne dejavnosti. 

3.3    posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

• Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice 

o morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in 

zakonskimi določili. 

3.4   seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 

muzejih in arhivih) na območju OOK 

• Načrtujemo predstavitve domoznanskega portala Kamra in naših zbirk, dostopnih na javnih 

portalih zainteresirani strokovni javnosti. 

• Projekt Dan zbiranja spominov 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. 

• Priprava roll-up stojal za promocijo digitaliziranih vsebin Osrednje Slovenije(priloga 5). 

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 2020 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). 

• Nadaljevanje digitalizacije korpusa tovarniških časopisov, s katerim smo pričeli v letu 2019, 

vsebine bodo v celotnem obsegu objavljene na portalu Digitalne knjižnice Slovenije ter v 

obliki posebnih zbirk na domoznanskem portalu Kamra in domoznanski podstrani knjižnice 

(priloga 8). 

• Mestna knjižnica Ljubljana želi spodbuditi izvedbo digitalizacije domoznanskega gradiva, ki 

ga knjižnice območja hranijo v svojih zbirkah, zato želimo del sredstev nameniti digitalizacij i 

gradiva, ki bo namensko objavljeno na portalu Kamra (priloga 8). 
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4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 

 

4.1      Ali zagotavljate stalno hrambo 

uradnih publikacij s svojega območja? 

DA           NE 

                 

4.2      Ali izvajate usmerjanje izločenega 

gradiva? 

DA           NE 

                 

4.3      Ali hranite za območje OOK 

pomembno gradivo, izločeno iz splošnih 

knjižnic na  območju OOK? 

DA           NE 

                

4.4      Ali hranite gradivo, ki ima status  

kulturnega spomenika regionalnega 

pomena? 

DA           NE 

                 

4.5      Ali hranite gradivo, ki ima status 

kulturnega spomenika lokalnega 

pomena? 

DA           NE 

                 

 

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

širše območje OOK:  

• V knjižnicah regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 

usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Dogovorile smo se o 

internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije.  

• Glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva z 

osrednjeslovenskega območja bomo tako izvajali v skladu z navodili, ki so bila sprejeta leta 

2010 ter v skladu z Navodilom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 12.06.2012) 

in Navodilom za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika (NUK, 20.12.2012), 

revidiranima v letu 2013.  

• V splošnih knjižnicah pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi 

nacionalni knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. V kolikor knjižnice 

tovrstnih izvodov knjižnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih spodbujamo, da jih v 

koordinaciji z MKL posredujejo v NUK-ovo arhivsko zbirko obveznih izvodov, če jih tam še ni. 

 

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 2020 je bil usklajen s knjižnicami 

osrednjeslovenske regije dopisno med 28. 10. in 5. 11. 2019 ter koordinacijo nalog 

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

direktorjev in 3. sestanku koordinatorjev OOK v letu 2019, ki je bil dne 7. 10. 2019. 

Vsebino in obseg programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2020 je 

potrdil svet knjižnice na svoji 18. redni seji, dne 26. 2. 2020 in je bil sestavni del 

celotnega letnega programa in finančnega načrta knjižnice. 
 

 

Datum: 19. 2. 2020 žig Podpis odgovorne osebe: 

 mag. Teja Zorko 
  



14 

 

Priloga 1 

 

Osrednja območna knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana 

 

Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 

 

Prosimo naštejte naloge, ki jih izvajate v sklopu območnega uredništva po posameznih 

segmentih: 

 

Območno uredništvo 

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

regije.  

- Pripravili bomo letni načrt domoznanskih zgodb, svetovali lokalnim urednikom vsebin ter 
zanje po potrebi pripravili in izvedli osvežitveno delavnico vnosa vsebin na portal Kamra. 

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

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

 

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

- V letu 2018 smo zasnovali nov regijski projekt »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. Pri tem se bomo čim bolj povezali z lokalnim okoljem ter sklepali partnerstva z 

lokalnimi ustanovami in društvi.  

- Preostale predvidene vsebine MKL in knjižnic regije: 

o razvoj posameznih območij in infrastrukture glavnega mesta ter znameniti 

ljubljanski gospodarstveniki,  

o  flančniki in vaški vrt v Smledniku, 

o Cankarjeva risba vrhniške Stare ceste, 

o  Limbarska gora, 

o  Puščavnik (o moškem, ki je živel v jami pri Moravčah), 

o  Marjan Smrtnik, ljubiteljski slikar in modelar, 

o dopolnjevanje že obstoječih digitalnih zbirk. 
- Pripravili bomo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, ki bo potekal na 

regionalnem nivoju. Najboljše zgodbe bomo nagradili, opremili s fotografijami in objavili na 
portalu KAMRA.  

- Projekt Dan zbiranja spominov je prešel v redno dejavnost MKL kot permanentna storitev 

zbiranja spominov za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za takojšnjo digitalizacijo, 

kar bo služilo tudi večjemu povezovanju s sorodnimi kulturnimi in drugimi institucijami na 

vsebinski in organizacijski ravni.  

- V okviru novega regijskega projekta se bomo skupaj s knjižnicami območja povezali z 

lokalnimi osnovnimi šolami in pripravili medgeneracijska srečanja, kjer bodo obravnavane 

tematike s področja lokalne kulturne dediščine. Dogajanje bomo dokumentirali in vsebine 

objavili na portalu KAMRA. 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

- Za knjižnice osrednjeslovenskega območja bomo pripravili usposabljanja za samostojno 

vnašanje vsebin na Album Slovenije (po potrebi) ter svetovali uporabnikom pri samostojnem 

vnašanju. 

- Pripravili bomo usposabljanja za nove lokalne vnašalce digitalnih zgodb ter po potrebi 

osvežitveno delavnico vnosa vsebin za redne vnašalce. 
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Promocija 

• Izvajali bomo promocijo vsebin objavljenih na portalu Kamra.  

• Na temo Albuma Slovenije bomo po potrebi pripravili praktične predstavitve za  uporabnike 
ter jim na primeru Albuma Ljubljane predstavili samostojno vnašanje vsebin na Kamro. 

• Sledili  bomo strategiji objavljanja vsebin na Kamrinem Twitter profilu. 

 

Datum:  7. 11. 2019 Pripravil: Anja Frković Tršan 
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Priloga 2: Program izobraževanj Učnega centra MKL za koordinatorje OOK 

 

Načrtujemo štiri namenska usposabljanja za koordinatorje izvajanja posebnih nalog osrednje 

območne knjižnice iz slovenskih OOK: 

1. Izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski izpit  

2. Usposabljanje za uporabo CMS orodja WordPress  

3. Uvod v uporabo e-učilnice  

4. E-učilnica za zaposlene, ki izvajajo izobraževanja 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA OOK V LETU 2020 

 

1. Izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski izpit  

CENA: 1.200 EUR 

TRAJANJE: 1 dan, 6 ur  

KRAJ IZVEDBE:  

Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. nadstropje)  

TERMIN: 31. marec in 8. oktober 2020 

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, 



17 

 

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) ali ARNES, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana 

TERMIN: 5. marec 2020 

UDELEŽENCI:  

knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Delovna skupina knjižnic OOK je v okviru novega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic 

pripravila programsko predlogo (angl. template) za CMS orodje WordPress, ki se jih lahko 

uporabi za izgradnjo novih spletnih strani slovenskih splošnih knjižnic. Prvenstveno so 

namenjene knjižnicam, 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.  

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 

  

http://izobrazevanje.sio.si/
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3. Uvod v uporabo e-učilnice 

CENA: 80 EUR 

TRAJANJE: 1 dan, 1,5 ure  

KRAJ IZVEDBE:  

Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. nadstropje)  

TERMIN: 2. april 2020 

UDELEŽENCI:  

Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Udeleženci se bodo naučili postopkov, povezanih s prijavo v e-učilnico, seznanitev z okoljem e-

učilnice in predmetnikom, predstavitev vsebin, seznanitev s sistemom testiranja znanja, 

uporaba foruma, koledarja. Namenjeno je predvsem tistim zaposlenim, ki bodo izvajali 

izobraževanja za vsebine, povezane s projektom FINLIT »Finančno izobraževanje za splošne 

knjižnice«. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  

• Rudi Majerle, strokovni sodelavec za izobraževanje, Mestna knjižnica Ljubljana 

 

4. Arnes e-učilnica za zaposlene, ki izvajajo izobraževanja 

CENA: 120 EUR 

TRAJANJE: 1 dan, 3 ure  

KRAJ IZVEDBE:  

Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. nadstropje)  

TERMIN: 2. april 2020 

UDELEŽENCI:  

Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Udeleženci se bodo naučili postopkov priprave gradiv in shranjevanja v e-učilnico, ki jih bodo 

nato uporabljali kot podporo v procesu izobraževanja uporabnikov. Namenjeno je predvsem 

tistim zaposlenim, ki bodo izvajali izobraževanja za vsebine, povezane s projektom FINLIT 

»Finančno izobraževanje za splošne knjižnice«. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  

• Rudi Majerle, strokovni sodelavec za izobraževanje, Mestna knjižnica Ljubljana 

 

 

Predvideni stroški za izvedbo dejavnosti na področju koordinacije OOK 

dejavnost stroški Prihodki MK 

stroški usposabljanj za OOK  1.400 EUR 1.000 EUR 
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Priloga 3: Program izobraževanj koordinacije OOK pri NUK 

 

Načrtujemo posamezne vsebinske sklope predavanj in delavnic ter predstavitev dobrih praks: 

1. Delavnica »Design thinking«, predlagani termin 30. januar ali 12. februar 2020  

2. Pregled razvojnih dokumentov na državni ravni, delavnica, predlagani termin 17. junij ali 5. 

november 2020 

3. Mednarodno sodelovanje z nizozemskimi knjižničarji Erasmus+ predvideni termin med 19. 

in 23. oktobrom 2020 

4. Izobraževanje za uporabo prilagojene Digitalne knjižnice Slovenije (če bo sprejeto v načrt 

dela za leto 2020) 

5. Primeri dobrih praks bodo v okviru sestankov delovnih skupin 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA OOK v letu 2020 

 

Delavnica 1: Oblikovalski način razmišljanja za knjižnice (»Design Thinking«) 

Trajanje: 1 dan, 8 ur, predlagani termin 30. januar ali 12. februar 2020 

Cilj: Udeležence seznaniti z metodologijo oblikovalskega načina razmišljanja, ki omogoča, da 

skupaj odkrijemo, kaj želijo naše skupnosti in eksperimentiramo pri ustvarjanju storitev, 

programov in procesov, da bi zadovoljili njihove spreminjajoče se potrebe. 

Tečaj izvaja: Dragana Koljenik  

 

Delavnica 2: Pregled razvojnih dokumentov na državni ravni  

Trajanje: 1 dan, 8 ur, predlagani termin 17. junij ali 5. november 2020 

Cilj: Udeležence seznaniti z rezultati pregleda državnih strategij, politik, raziskav.  

Tečaj izvaja: dr. Gorazd Vodeb, zunanji izvajalci 

 

Delavnica 3: Mednarodno sodelovanje z nizozemskimi knjižničarji Erasmus+ 

Trajanje: 1 dan, 8 ur, predvideni termin med 19. in 23. oktobrom 2020 

Cilj: Udeležence seznaniti s knjižničnim sistemom Slovenije, medsebojna izmenjava dobrih 

praks na področju vključevanja v družbo ranljivih skupin v slovenskih in nizozemskih splošnih 

knjižnicah.  

Tečaj izvaja: predstavniki Narodne in univerzitetne knjižnice, koordinatorji območnih knjižnic  

 

Delavnica 4: Izobraževanje za uporabo prilagojene Digitalne knjižnice Slovenije (če bo sprejeto 

v načrt dela za leto 2020) 

Trajanje: 1 dan, 8 ur, po dogovoru 

Cilj: Udeležence seznaniti z uporabo prilagojene Digitalne knjižnice Slovenije. 

Tečaj izvaja: predstavniki Narodne in univerzitetne knjižnice 
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Priloga 4: Regijski domoznanski natečaj 2020 

 

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 
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Priloga 5: Promocija digitaliziranih vsebin Osrednje Slovenije 

 

V letu 2020 želimo širšo javnost opozoriti na digitalizirane vsebine, ki smo jih v preteklih 

knjižnice Osrednje Slovenije objavljale na portalu Digitalne knjižnice Slovenije in 

domoznanskem portalu Kamra. V okviru projekta predvidevamo postavitev priprave razstave, ki 

bo gostujoča: postavljena in na ogled v vseh knjižnicah osrednjeslovenskega območja, po 

dogovoru pa tudi v partnerskih ustanovah. 

 

Izvedbeni načrt: 

Priprava vsebine: izdelanih bo 5 tematskih panojev oz. roll-up stojal, predvidene vsebine: 

1. Občinska glasila osrednjeslovenskega območja, 

2. Občinski zborniki osrednjeslovenskega območja, 

3. Sklop digitalizacije redkega starejšega gradiva, s poudarkom na publikacijah kulturnih 

spomenikih. 

4. Digitalizacija starejše mladinske periodike, 

5. Izbrane vsebine zgodb portala Kamra. 

Oblikovanje, tisk:  

oblikovanje: Ingrid Pal Verdnik, Mestna knjižnica Ljubljana 

izdelava: Intermedia, d. o. o., studio za kreativne vizualne komunikacije  

Zaradi potrebe po premičnosti, bodo izdelana razstavna stojala enostavno sestavljiva, 

omogočala hitro postavitev, tiskana v visoki ločljivosti z latex tehnologijo na lito platno, ki se ne 

viha ali trga, zagotovljena pa bo morala biti tudi visoka mehanska odpornost tiska. 

Določitev zaporedja gostovanja: pričnemo z Mestno knjižnico Ljubljana, nadaljujemo po 

knjižnicah območja, glede na dogovor. Predvideno je gostovanje 2 meseca v vsaki izmed 

splošnih knjižnic, po dogovoru lahko tudi v drugih partnerskih ustanovah, predvsem osnovno in 

srednješolskih ustanovah. 

 

Pričakovani učinki: 

Promocija in prepoznavnost naših vsebin v širši javnosti, spodbujanje uporabnikov in širše 

javnosti k uporabi portala Kamra in dLib, krepitev sodelovanja in povezovanja med knjižnicami 

območja in spodbujanje zaposlenih v knjižnicah k promociji digitalizacije in portala dLib, nova 

oblika sodelovanja z osnovnimi in srednjimi šolami v okolju delovanja knjižnic območja 

 

Časovna izvedba projekta: 

januar – december 2020 

 

Predvideni uporabniki:  

obiskovalci knjižnic, občani mest, krajev, učenci in dijaki ljubljanskih šol in šol iz osrednje 

Slovenije. 

 

Finančni načrt:  

oblikovanje, obdelava slik, priprava na tisk: stroški koordinacije nalog območnosti 

tisk 5 roll-up stojal, 85 x 200 cm: do višine 275,70 EUR 
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Priloga 6: Projekti namenjeni portalu Kamra 

 

V Mestni knjižnici Ljubljana smo v letu 2018  zasnovali nov projekt z naslovom »Bilo je nekoč v 

našem kraju«. V okviru tega projekta bomo tudi v letu 2020 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.  

 

V okviru novega regijskega projekta se bomo skupaj s knjižnicami območja povezali z lokalnimi 

osnovnimi šolami in pripravili medgeneracijska srečanja, kjer bodo obravnavane tematike s 

področja lokalne kulturne dediščine. Dogajanje bomo dokumentirali in vsebine objavili na 

portalu KAMRA. 

 

Predvidene vsebine knjižnic regije: 

- Limbarska gora, 

- Puščavnik (o moškem, ki je živel v jami pri Moravčah), 

- Flančniki in vaški vrt v Smledniku, 

- Cankarjeva risba vrhniške Stare ceste, 

- Marjan Smrtnik, ljubiteljski slikar in modelar, 

- dopolnjevanje že objavljenih 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 2020 

 

Partnerji: 

Splošne knjižnice osrednjeslovenske regije  

Zunanji partnerji                                                                                        

 

Predvideni uporabniki:  

obiskovalci knjižnic, občani mest, krajev, učenci in dijaki ljubljanskih šol in šol iz osrednje 

Slovenije. 

 

Oblike predstavitve projekta javnosti: 

digitalne zbirke na Kamri, predstavitve v knjižnicah 
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Priloga 7: Lokalizacija oz. prilagoditve vsebin Digitalne knjižnice Slovenije 

 

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 

2020 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 2020 (prijavljeno v 

okviru Programa dela NUK 2020) 

 

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 2021 in naprej, ocena 0.25 EPZ (prijavljeno v okviru 

Programa dela NUK 2020)  
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Priloga 8: Digitalizacija knjižničnega gradiva 2020 

 

V letih 2008–2012 smo v okviru izvajanja nalog območnosti izvedli digitalizacijo občinskih glasil 

in zbornikov občin osrednjeslovenskega območja. Le-ta so (za)pisani svet aktualnih novic iz 

odlomkov kulturnih prireditev, vzgoje, športa, političnega dogajanja in zgodb lokalne zgodovine. 

Digitaliziran je nabor gradiv, ki so jih v svojih arhivih hranile knjižnice.  

Mestna knjižnica Ljubljana nadaljuje dopolnjevanje zbirke digitaliziranih gradiv, ki se navezujejo 

na industrijsko zgodovino področja Osrednje Slovenije. V letu 2020 bomo izvedli digitalizacijo 

drugega dela korpusa tovarniških časopisov iz območja osrednje Slovenije. Celoten korpus 

tovrstnih časopisov in letopisov, ki bo zaradi obsežnosti v celoti digitaliziran skozi daljše 

časovno obdobje, bo v obliki polnega besedila objavljen na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, 

ter 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. 

 

Projekt digitalizacije tovarniških časopisov (I. prioriteta) 

 

• Bilten. Glasilo živilskega kombinata Žito. Ljubljana. 1966-1974. Občasno. 

• Brestov Obzornik. Glasilo delovne skupnosti Brest. Cerknica. 1961-1980. Mesečnik. 

• Colorjeve informacije. Medvode. 1972-1974. Mesečnik. 

• Črno na belem. Glasilo delovnega kolektiva Ljudske pravice. Ljubljana. 1961-1980. 

Mesečnik. 

• Dekorativna. Glasilo delovne skupnosti. Ljubljana. 1961-1980. Mesečnik. 

• Donitovi razgledi. Glasilo delovne skupnosti kemične industrije Donit. Medvode. 1972-

1980. Mesečnik. 

• Emona informator. Glasilo delovne skupnosti Emona. Ljubljana. 1969-1980. Mesečnik. 

• Glas Saturnusa. Glasilo tovarne kovinske embalaže. Ljubljana. 1959-1980. Mesečnik. 

• Glasilo Avtotehne. Ljubljana. 1975-1980. Mesečnik. 

• Glasilo Dinos. Ljubljana. 1961-1971. Občasno. 

• GIasilo JUB. List kemične industrije. Dol pri Ljubljani. 1968. Mesečnik. 

• Glasilo Kartonažne tovarne. Ljubljana. 1975-1980. Občasno. 

• Glasilo Kovinoplastike. Lož. 1965-1980. Dvomesečnik. 

• Glasilo Stol. Kamnik – Duplica. 1986-1989. Mesečnik. 

• Gradisov vestnik. Glasilo podjetja Gradis. Ljubljana. 1958-1980. Mesečnik. 

• Gradišče. Glasilo delovnega kolektiva Gradišče. Cerknica. 1969-1978. Občasno. 

• Herman. Glasilo delovnega kolektiva Tobačne tovarne. Ljubljana. 1952-1980. 

Mesečnik. 

• Hidrotehnik. Glasilo vodno gospodarskega podjetja Hidrotehnika. Ljubljana. 1978-

1980. Občasno. 

• Hoja. Glasilo podjetja predelave lesa Hoja. Ljubljana. 1970-1980. Tromesečnik. 

• IMP glasnik. List industrijsko montažnega podjetja. Ljubljana. 1967-1980. Mesečnik. 

• Indikator. Glasilo delovne organizacije TOKO. Domžale. 1978-1980. Mesečnik. 

• Indos. Glasilo delovne skupnosti industrije transportnih in hidravličnih strojev. Ljubljana. 

1974-1980. Mesečnik. 

• Informacije. List o samoupravni in poslovni dejavnosti podjetja Metalka. Ljubljana. 

1974-1980. Tednik. 

• Informativni bilten Dinosa, podjetja za promet z industrijskimi surovinami. Ljubljana. 

1972-1978. Občasno. 

• Informativni list Ljubljanskih mlekarn. 1970-1977. Mesečnik. 

• Informator. Glasilo tovarne karoserij Avtomontaža. Ljubljana. 1968 - 1980. 

Dvomesečnik. 

• Informator. Glasilo Gozdnega gospodarstva. Ljubljana. 1975-1980. Občasno. 

• Informator. Glasilo podjetja Jugotekstil Impex. Ljubljana. 1973-1980. Občasno. 
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• Informator. GIasilo transportnega podjetja SAP. Ljubljana. 1964 -1974. Mesečnik. 

• Javna skladišča. Glasilo delovne skupnosti. Ljubljana. 1966-1980. Četrtletnik. 

• Jugotekstil Impex. Glasilo delovne skupnosti. Ljubljana. 1972-1980. Četrtletnik. 

• Kamniški tekstilec. Glasilo delovne skupnosti tovarne Svilanit. Kamnik. 1961-1971. 

Dvomesečnik. 

• Kamniški usnjar. Glasilo kolektiva tovarne usnja UTOK. Kamnik. 1910-1975. Občasno. 

• Kaolin. Glasilo delavskega sveta rudnika kaolina Črna-Kamnik. 1975-1978. Občasno. 

• Kemilak. Glasilo delovnega kolektiva Helios, kemične industrije. Domžale. 1961-1980. 

Četrtletnik. 

• Kolektiv. Glasilo tovarne farmacevtskih in kemičnih izdelkov Lek. Ljubljana. 1957-1980. 

Polmesečnik. 

• Kolektiv. Slovenija ceste. Ljubljana 1965 - 1980. Dvomesečnik. 

• Kolinska. Glasilo delovne skupnosti. Ljubljana. 1974-1980. Občasno. 

• Konoplan. Glasilo kolektiva Induplati. Jarše. 1952-1980. Mesečnik. 

• Lesninar. GIasilo temeljnih organizacij združenega dela Lesnina. Ljubljana. 1972-1980. 

Mesečnik. 

• Litostroj. Glasilo delovnega kolektiva Titovih zavodov Litostroj. Ljubljana. 1960-1980. 

Mesečnik. 

• Mercator. Glasilo delovne skupnosti veletrgovine Mercator. Ljubljana. 1963- 

• Monter. Glasilo delovnega kolektiva Alprem. Kamnik. 1975-1982. Četrtletnik/Občasno. 

• Monter. Glasilo kolektiva montažnega podjetja Inštalacije. Ljubljana. 1973-1980. 

Mesečnik. 

• Narta - bilten. Glasilo tovarne kemičnih izdelkov Ilirija. Ljubljana. 1960-1980. 

Dvomesečnik. 

• Naš delavec. Glasilo delovne organizacije Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje. 

Ljubljana. 1975-1980. Dvomesečnik. 

• Naš glas. Glasilo tovarne Zmaj. Ljubljana. 1969-1980. Mesečnik. 

• Naš radar. Glasilo delovne organizacije Staninvest. Ljubljana. 1976-1980. Četrtletnik. 

• Naše ceste. Glasilo članov poslovnega združenja cestnih podjetij SRS. Ljubljana. 1968-

1980. Dvomesečnik. 

• Naše delo. Glasilo delovnega kolektiva »Kamnik«. Kamnik. 1960-1968. Občasno. 

• Naše delo. Glasilo delovnega kolektiva Tovarne celuloze in papirja. Vevče. 1962- 1980. 

Mesečnik. 

• Naše delo. Glasilo delovne skupnosti LIKO. Vrhnika. 1970-1980. Občasno. 

• Naše delo. Glasilo kolektiva Slovenija avto. Ljubljana. 1975-1980. Mesečnik. 

• Nivo. Glasilo podjetja za urejanje voda. Ljubljana. 1975-1980. Četrtletnik. 

• Novice Metalke. Informativni list delovnega kolektiva Metalka. Ljubljana. 1962-1980. 

Mesečnik. 

• Obvestila. Tovarna kovanega orodja Kamnik. Šmarca. 1965-1968. Občasno. 

• Petrol. Glasilo delovnega kolektiva podjetja. Ljubljana. 1964-1980. Dvomesečnik. 

• Rašica. Glasilo delovnega kolektiva tovarne pletenin Rašica. 1969-1980. Mesečnik. 

• SAP -Viator. Glasilo podjetja. Ljubljana. 1975-1980. Mesečnik. 

• Signali. GIasilo delovnega kolektiva Jugotehnika, Ljubljana. 1970-1980. Mesečnik. 

• Signali. Glasilo kolektiva podjetja za PTT promet. Ljubljana. 

• Slovenijales. Glasilo delovne skupnosti Slovenijales. Ljubljana. 1972-1975. Občasno. 

• Slovin. Glasilo delovne skupnosti Slovin. Ljubljana. 1956-1974. Dvomesečnik. 

• Stik. Glasilo delovne skupnosti tovarne elektromateriala ELMA. Črnuče. 1967-1980. 

Mesečnik. 

• Stol. Glasilo kolektiva industrije pohištva Stol Kamnik. Kamnik. 1980-1985. Mesečnik. 

• Termičar. Glasilo delovnega kolektiva podjetja Termika. Ljubljana. 1963-1980. 

Mesečnik. 

• Tiskanina. List Tovarne tiskanega blaga. Ljubljana. 1958-1980. Mesečnik. 

• Titan. Glasilo delovne organizacije Titan. Kamnik. 1979-1990. Mesečnik. 
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• Titan v besedi in sliki. Časopis delavcev podjetja Titan. Kamnik. 1961-1980. 

Mesečnik. 

• Tosama. Glasilo Tovarne sanitetnega materiala. Domžale. 1965-1980. Mesečnik. 

• Tovarniški obveščevalec. Glasilo Predilnice. Litija. 1961-1980. Mesečnik. 

• Usnjar. Glasilo delovne skupnosti Industrije usnja. Vrhnika. 1969-1974. Mesečnik. 

• Vesti Izolirke. Ljubljana. 1954-1962. Mesečnik. 

• Vestnik AC. Glasilo delovne skupnosti Autocommerce. Ljubljana. 1968-1980. 

Dvomesečnik. 

• Vestnik AE. Glasilo delovnega kolektiva agrokombinata Emona. Ljubljana. 1964-1970. 

Mesečnik. 

• Vestnik Stol. Kamnik-Duplica. 1953-1980. Občasno. 

• Železniški vestnik oz. Nova proga in Služba obvestila Železniškega podjetja. 

Ljubljana. 1947 – 1980. Mesečnik oz. polmesečnik. 

 

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. 20.000 strani gradiva formata A3 in A4 v slovenščini,  

• zunanji izvajalec (stroški objave vsebine projekta: vnos metapodatkov, priprava opisov 

in komentarjev, uredniško delo) 

 

 12.000,00 EUR 

 

 

Projekt digitalizacije zbirk za Kamro (II. prioriteta) 

 

Mestna knjižnica Ljubljana želi spodbuditi izvedbo digitalizacije domoznanskega gradiva, ki ga 

knjižnice območja hranijo v svojih zbirkah, zato želimo del sredstev nameniti digitalizacije 

gradiva, ki bo namensko objavljeno na portalu Kamra. Za pripravo vsakega posameznega 

sklopa je predvidoma financiranje do 500 EUR na posamezno splošno knjižnico. 

 

Načrtujemo izvedbo digitalizacije sledečih zbirk: 

• Knjižnica Domžale načrtuje 2 zbirki (Limbarska gora, Puščavnik), 

• Knjižnica Medvode načrtuje 1 zbirko (Flančniki in vaški vrt v Smledniku), 

• Cankarjeva knjižnica Vrhnika načrtuje 2 zbirki (Cankarjeva risba vrhniške Stare ceste 

in Marjan Smrtnik, ljubiteljski slikar in modelar), 

• Knjižnica Litija načrtuje 1 zbirko. 

 

Skupni strošek projekta II. prioritete: 2.000,00 EUR 

 

 

Financirano iz sredstev Ministrstva za kulturo: 6.688,30 EUR 



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 6.688,30 6.688,30 0,00 6.688,30
Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Stroški medknjižnične izposoje 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Programski materialni stroški (skupaj) 4.500,00 1.350,00 7.314,00 0,00 13.164,00 13.164,00
Načrtovani stroški SKUPAJ 19.000,00 34.675,56 33.988,44 0,00 87.664,00 7.995,37 95.659,37

Datum:                                                                           Žig: Odgovorna oseba:
19.02.2020 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 2020

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. 1 41 35.218,19 35.218,19
2. 1 36 28.112,47 28.112,47
3. 0,00
4. 0,00
5. 0,00
6. 0,00
7. 0,00
8. 0,00
9. 0,00
10. 0,00
skupaj: 2,00 63.330,66 0 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 0,00 1.048,00 1.048,00 0,00 2.096,00
Število oseb /zaposlenih 0 2 2 0 4
Število EPZ* 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00

Specifikacija stroškov dela
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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 
2020 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 19.164,72
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 19.164,72

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

Stran 4 od 8



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 1.350,00
Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov 1.350,00
Stroški izobraževanj 1.000,00
Potni stroški (naloge OOK) - bibliotekar 350,00

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 
stroškov 0,00

Stroški skupaj 36.568,19
*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:
Za izvedbo koordinacije dejavnosti osrednje območne knjižnice na območju je predvideno 1 FTE 
bibliotekarja 41. plačnega razreda javnega uslužbenca, regres, premije, prehrana in prevoz na delo.

Stroški izobraževanj so namenjeni izvedbi permanentnih strokovnih izpopolnjevanj koordinatorjev 
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Priloga 1c

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 2020 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. Usposabljanje za uporabo CMS orodja WordPress 
3. Uvod v uporabo e-učilnice
4. E-učilnica za zaposlene, ki izvajajo izobraževanja

V letu 2020 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. Oblikovalski način razmišljanja za knjižnice (»Design Thinking«)
2. Izobraževanje izobraževalcev v okviru projekta FINLIT »Finančno izobraževanje za splošne 
knjižnice« 
3. Pregled razvojnih dokumentov na državni ravni 
4. Primeri dobrih praks 
5. Mednarodno sodelovanje z nizozemskimi knjižničarji Erasmus+
6. Izobraževanje za uporabo prilagojene Digitalne knjižnice Slovenije (če bo sprejeto v načrt dela za 
leto 2020)

Stroški izobraževanj za koordinatorje slovenskih OOK (podrobnejši vsebinski opis v prilogi 2): 
1.000,00 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): 350,00 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 6.688,30
Programski materialni stroški 7.314,00
Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov 350,00
Stroški izobraževanj
Potni stroški (domoznanske naloge OOK) 350,00

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 
stroškov 6.964,00
Digitalizacija - financiranje MK 6.688,30
Digitalizacija - drugi viri
Priprava premične domoznanske razstave 275,70

Stroški skupaj 35.426,47
*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve
Obrazložitev izračuna:
Za izvedbo koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnicam na območju ter koordinacijo projekta 
Kamra (za naloge območne redakcije) je predvideno 1 FTE bibliotekarja 36. plačnega razreda javnega 
uslužbenca, regres, premije, prehrana in prevoz na delo.

Stroški digitalizacije: 6.688,30 EUR 
- stroški digitalizacije gradiv z domoznanskimi vsebinami iz osrednjeslovenskega območja: 6.688,30 € 
(podrobnejša specifikacija stroškov po priroritetah  je v prilogi 8)
 
Stroški priprave roll-up stojal za promocijo digitaliziranih vsebin Osrednje Slovenije: 275,70 EUR 
(več o projektu v prilogi 5)

Potni stroški (projekt Kamra, delo na koordinaciji domoznanskih nalog OOK): 350,00 EUR
Celotne stroške za upravljanje, vzdrževanje in gostovanje MKL na portalu Kamra za leto 2020 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:

Stran 8 od 8



PRILOGA 3: PROGRAM TRUBARJEVE HIŠE LITERATURE ZA LETO 2020 

 
 

 

Programski načrt za leto 2020 
 

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 2020 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 ter doprinašali k intenzivnim pripravam 

na kandidaturo Ljubljane za naslov EPK 2025. Lastno produkcijo literarnih oziroma z literaturo 

povezanih dogodkov bo THL dopolnjevala s programi partnerskih organizacij in posameznikov. 

Pri selekciji programskih vsebin bo še naprej vzdrževala 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, Literaturhaus Berlin in Centar za kulturno dekontaminaciju 

– Beograd), 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 2020 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 

avtoricami in avtorji. 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 
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načrtovanja ne moremo zagotoviti drugih terminov. Zavedamo se namreč, da ustrezne 

programske širine ni moč zagotavljati brez sprotnih vsebin, ki se porajajo in prihajajo v 

odvisnosti od trenutnega dogajanja na kulturni sceni in v družbenem življenju. 

 

Eden od osnovnih namenov ustvarjanja prireditvenih vsebin v THL je tudi nagovarjanje in 

vključevanje dijaške in študentske generacije (mladih), ki ima veliko energije, ne pa vedno 

pravih priložnosti za dokazovanje in ustreznega razpoložljivega prostora, zato bomo krepili stike 

z Univerzo v Ljubljani in študentskimi organizacijami. V sodelovanju s študentskimi skupinami, 

ki se oblikujejo predvsem na Oddelkih za slovenski jezik 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 še 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, 

Pedagoški inštitut, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, Slovensko sociološko 

društvo in Slovensko filozofsko društvo. Občasno bomo gostili vsebine, vezane na tehtnejše 

časopise in revije, kot so Ekran, Literatura, Sodobnost, Kino 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 2020 bomo izvajanje programa zagotovili s pomočjo ene redno zaposlene osebe in 

občasne pomoči v obliki študentskega dela. Nadaljevala se bo praksa, da se bo THL 

v dopoldanskem času ponudila drugim uporabnikom (ustanovam na področju kulture in 

šolstva, nevladnim organizacijam) za izvajanje njihovega programa, v popoldanskem in 

večernem času pa se bo izvajal redni program THL za leto 2020. 

 

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, 
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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 in prispevali k programu za pridobitev naziva Ljubljana EPK 2025. THL se v svojih 

vsebinah navezuje na uresničevanje drugega področja (Knjižnica za vse: storitve za prebivalce 

in obiskovalce mesta) Strateškega načrta 2017–2021 MKL.  

 

Literatura in literarni dogodki: V okviru literarno-umetniških programov se bodo v Trubarjevi 

hiši literature odvijale literarne prireditve, festivali, branja, predstavitve knjig, ustvarjalne 

delavnice, gostovanja pisateljev ter pesnikov in drugi dogodki, povezani s knjigo, literaturo in 

branjem. Ciljnim skupinam oziroma širši javnosti želimo v prvi hiši literature v Sloveniji 

predstaviti izbrane literarne dogodke in prireditve, povezane s knjigo. Poleg tradicionalnih 

načinov predstavitve literature spodbujamo tudi inovativne pristope, ki povezujejo literaturo z 

drugimi polji umetniškega ustvarjanja. Nosilne dogodkovne serije leta 2020 bodo: 

• Pesniški tandem (literarno-pesniške pogovorne dogodke vodi Petra Koršič) – SP2, cilj 

2: Branje vedno in povsod, 

• Ad hoc – Literatura v živo (multimedijski literarni dogodki v izvedbi LUD Literatura) – 

SP2, cilj 2: Branje vedno in povsod, 

• Nova knjiga skozi kritiko (literarne pogovorne dogodke vodi Petra Koršič) – SP2, cilj 2: 

Branje vedno in povsod, 

• Prevod na oknu (literarni dogodki v izvedbi LUD Literatura) – SP2, cilj 2: Branje vedno 

in povsod, 

• Jet pack (razprave o znanstvenofantastični literaturi vodi Muanis Sinanović) – SP2, cilj 

2: Branje vedno in povsod, 

• Literarno novinarstvo z Leonoro Flis (pogovorni dogodki o literarnem novinarstvu) – 

SP2, cilj 2: Branje vedno in povsod, 

• Estetika v literaturi (literarni pogovorni dogodki v izvedbi KUD KDO?) – SP2, cilj 2: 

Branje vedno in povsod, 

• Literatura in popularna kultura (pogovorne dogodke o prepletu literature in 

popularne kulture vodi Sara Špelec) – SP2, cilj 2: Branje vedno in povsod, 

• Zadnja plat (literarne pogovorne dogodke na temo stripa vodi Pia Nikolić) – 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 
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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, 

• Cikel pogovorov o filozofskih knjigah (Slovensko filozofsko društvo) – SP2, cilj 3: 

Povsod v mestu, 

• Družbeno zrcalo (cikel vodenih branj in pogovorov o družbeni refleksiji vodi Katarina 

Radaljac) – 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, 

• Feminizem danes (Založba Aristej in KUD Anarhiv) – SP2, cilj 3: Povsod v mestu, 

• Medijska pismenost za mlade (Izobraževanje za medijsko pismenost, ki bo potekalo v 

sodelovanju s Fakulteto za medije (http://pismenost.si), Fakulteto za družbene vede UL 

in Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport) – SP2, cilj 3: Povsod v mestu; SP3, 

cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja.  

 

Kreativne in izobraževalne delavnice oz. tečaji: Ustvarjalno-kreativno-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 poezije.  

Nosilne dogodkovne serije leta 2020 bodo: 

• Instant drama (eksperimentalni tečaj dramskega pisanja vodita Brina Klampfer in 

Simona Semenič) – SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja, 

• Tečaj kreativnega pisanja z Leonoro Flis – SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja, 

• Žanrski literarni tečaj za starejše (tedenski tečaj kreativnega pisanja z Matejo Mahnič) 

– SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja, 

• Tečaj govora in retorike s Pio Jenič – 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 spodbuditi 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. 
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Nosilne dogodkovne serije leta 2020 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. 

 

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

in ilustracijo ter sodobnimi likovnimi umetniškimi izrazi. Tudi v letu 2020 bomo gostovali 

razstave stripov (Strip in animacija 2020 – 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. 

 

Konference, mednarodna srečanja in festivali bodo potekali v sodelovanju in načrtovanju s 

stanovskimi organizacijami ter društvi. V letu 2020 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 šestič  organiziralo Društvo ljubljanskih gimnazijcev Novi dijak. – 

SP2, cilj 2: Branje vedno in povsod; cilj 3: Povsod v mestu. 

 

Program za otroke bo doprinesel k dopoldanskemu programu THL in spodbujal aktivno 

participacijo mlajše populacije.    

 

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. 

• S Primožem Trubarjem v Trubarjevo hišo literature (program »Kulturno-vzgojne 

ponudbe MKL se dopolni s programom THL za VVZ in 1. triado OŠ – cilji: 

spodbujanje stika z literaturo, ozaveščanje o nacionalni kulturni dediščini in 

seznanjanje s pomembnostjo Primoža Trubarja) – SP2, cilj 2: Branje vedno in 

povsod. 
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Mestna knjižnica Ljubljana in Trubarjeva hiša literature na festivalu Bobri: Trubarjeva 

hiše literature je ena izmed lokacij Mestne knjižnice Ljubljana, ki sodeluje pri izvedbi 

programa festivala Bobri. Festivalski program MKL nastaja in se izvaja pod okriljem THL. 

Dogodki bodo potekali v mesecu januarju in februarju 2020. 

 

Program za mlade je namenjen starostni skupini med 15 in 25 let. Predstavlja 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. 

• Karierni dan za mlade (izobraževalni dogodek, namenjen ozaveščanju mladih o 

njihovih zaposlitvenih izzivih in možnostih – organizacija: MKL Borza dela, THL in Zavod 

Nefiks) – SP2, cilj 3: Povsod v mestu; SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja, 

• 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.  

 

Program za starejše je namenjen najstarejši skupini obiskovalcev Trubarjeve hiše literature. 

Predstavlja 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. 

• Bralna skupina KKČ – Klub koprivastih čarovnic (mesečna dejavnost v izvedbi članic 

kluba) – SP2, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega 

učenja, 

• Žanrski literarni tečaj za starejše (tedenski tečaj kreativnega pisanja z Matejo Mahnič) 

– SP3, cilj 1: Programi vseživljenjskega učenja. 

 

Izpostavljene dejavnosti v letu 2020 

 

»Oddaj na natečaj v MKL«: Namen sklopa natečajev je spodbuditi mladostnike k branju 

literature in kreativnemu pisanju. Izvajalec natečajev je THL; cilj natečaja je spodbujanje mladih 

k branju, kreativnosti in ustvarjanju; ciljna skupina so mladostniki od 15 do 25 let starosti. 

Projekt združuje štiri samostojne literarne natečaje za mlade v MKL: metaFORA – natečaj 

kratke zgodbe, poHAIKUj – natečaj haiku poezije, preDRAMI se – natečaj dramskega pisanja in 

S3P – natečaj stripa. – SP2, cilj 2: Branje vedno in povsod. 

 

Pripni poezijo: Namen projekta je oblikovati več različnih oblik dela, s katerimi bomo 
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promovirali poezijo, njeno spoznavanje in aktivirali uporabo knjižničnega gradiva. V letu 2020 

bomo strnili niz literarnih dogodkov (pesniški pogovori, branja poezije, predstavitve knjig), 

bralno skupino za poezijo, natečaj za poezijo in kreativni pesniški tečaj. Projekt bo izvajala THL, 

ciljna skupina bodo uporabniki in uporabnice storitev MKL. – SP 2, Cilj 2: Branje vedno in 

povsod; Cilj 3: Povsod v mestu. 

• Natečaj Haiku poezije (»Oddaj na natečaj v MKL«), 

• Kreativni pesniški tečaj (tečaj kreativnega pisanja poezije z Matejo Mahnič), 

• Bralna skupina za poezijo (cikel vodenih branj in pogovorov o poeziji v izvedbi 

literarne revije Novi zvon),  

• Pesniški projekt – Sodeluj! (organizirano zbiranje pesniških prispevkov in njihova 

objava na spletni strani THL – v letu 2020 bomo poziv za zbiranje prispevkov 

usmerili na temo socialne izključenosti v poeziji).   

 

Dejavnost Hiša mlade literature uvaja mesečna srečanja, na katerih avtorji in ilustratorji 

predstavijo publiko svojim novim knjigam. Program, ki bo potekal v dopoldanskem času, se bo 

odvijal po vnaprejšnjem dogovoru in bo namenjen organiziranemu obisku VVZ in šol. 

Dejavnost je lahko idejno zasnovana kot dopolnilna programska vsebina, ki jo MKL ponudi v 

okviru projekta Rastem s knjigo.   

 

Povezovanje s krogom programskih partnerjev bomo udejanjili z vsebinskim sodelovanjem 

THL in Galerije Kresija. Na podlagi letnega programa razstav v Galeriji Kresija bomo izbrali dve 

razstavi, ki bosta vsebinsko komplementarni s programsko usmeritvijo THL in s tem bili 

iztočnica za oblikovanje skupnega programa dejavnosti. Galerija Kresija bo poskrbela za voden 

ogled razstave, soustvarila spremljevalni program razstave in dodatno promovirala dejavnosti, 

ki bodo v THL potekale kot del spremljevalnega programa razstave – predavanje in pogovorni 

večer z ustvarjalci razstave. 

 

Načrtujemo tudi dogodek, ki bo plod sodelovanja Slovenskega kulturnega centra v Berlinu in 

THL. V THL bomo organizirali »Večer poezije Franceta Prešerna in Ivana Cankarja v slovenskem 

in nemškem jeziku«, ki bo potekal v izvedbi Aleša Valiča, Ursa Remonda in Gregorja Jagodiča.  

 
 
Rok Dežman                                                                                                                    mag. Teja Zorko 

programski vodja THL                                                                                                    direktorica MKL 
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