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Vizija MKL
''Razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti'',  je vizija Mestne knji-
žnice Ljubljana, ki bo z  ambicijo svojih knjižnic postala najbolj inovativna slovenska 
splošna knjižnica. Usmerjena v razvoj bo še naprej izvirno povezovala svoje kulturne, 
informacijske in izobraževalne dejavnosti z interesi svojih uporabnikov.

V Strateškem načrtu  2013-2016 Mestna knjižnica Ljubljana opredeljuje razvojne cilje 
in strategije za njihovo uresničevanje ter metode za stalno izboljševanje svojih storitev.

Dejavniki v okolju, ki bodo vplivali 
na delovanje MKL

• Splošna gospodarska kriza
• Staranje prebivalstva 
• Delovanje v večkulturnem okolju
• Pojav elektronskih knjig
• Hiter razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije
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Knjiznica kot tretji prostor
 

Mestna knjižnica Ljubljana je knjižnica glavnega mesta, je največja slovenska splošna 
knjižnica, ki predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacij-
sko stičišče lokalne skupnosti - posameznikov, skupin, kulturnih ustanov in organizacij. 
MKL je za prebivalce Ljubljane in okolice aktiven tretji prostor. 

Z mrežo krajevnih knjižnic in postajališč potujoče knjižnice je MKL najbolj omrežena kul-
turna ustanova v Ljubljani, ki je dostopna povsod: med policami v knjižnicah, doma, na 
javnem prevozu, v kavarni, na delu, na mobilnih telefonih v naših žepih.

Tretji prostor
je izraz, ki ga je oblikoval sociolog Ray Olden-
burg (The Great Good Place, 1990). Pomeni 
neformalne prostore, kjer se ljudje iz lokalne 
skupnosti srečujejo in razvijajo socialne inter-
akcije, prijateljske vezi, prostor za debate, 
domačnost, povezanost z lokalno skupnostjo, 
spodbujajo druženje namesto izoliranosti in 
delajo življenje bolj barvito.



2

Fizicni prostor knjiznice
Ugoden odpiralni čas.

Knjige, revije, glasba, filmi.

Miren prostor za študij in ustvarjanje.

Kulturne prireditve in izobraževanja.

Druženje in zabava.

Storitve knjiznice 
Vse storitve knjižnice so brezplačne. 

Knjižničarji priporočamo in svetujemo.

Sodelujemo z institucijami in  
posamezniki v lokalni skupnosti.Virtualni prostor knjiznice

Brezžični dostop do interneta iz knjižnice.

Spletna stran knjižnice kot osrednja info 

točka za oddaljeni dostop do e-vsebin in 

podatkovnih zbirk.

Izposoja e-knjig.

Digitalizirane vsebine iz lokalnega okolja.
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Uporabniki knjiznice
MKL je sodobna, k uporabniku naravnana knjižnica, ki vključuje vse generacije:

odrasli

aktivni 
starejši

starostniki
80+mladostniki
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Ponudba tradicionalnih in novih medijev (e-knjige) za raz-
lične ciljne skupine.

Izgradnja učinkovite knjižnične zbirke s čim višjim dele-
žem aktualnega gradiva.

Razvoj knjižničnih zbirk v krajevnih knjižnicah, ki bodo 
usklajene z značilnostmi okolja.

Preoblikovanje knjižničnih prostorov po meri in potrebah 
uporabnikov.

Oblikovanje ponudbe storitev, relevantnih za prebivalce 
mesta Ljubljana, s poudarkom na razvoju in spodbujanju 
bralne kulture, še posebej pri otrocih in mladostnikih 
prek projektov Pionirske – Centra za mladinsko književ-
nost in knjižničarstvo.

Krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in študij. 
Oblikovanje izobraževalne ponudbe, ki spodbuja social-
no vključenost, samostojno učenje, medgeneracijsko in 
medkulturno sodelovanje.

Razvoj storitev, ki omogočajo prebivalcem Ljubljane, da 
se s svojimi prispevki aktivno vključujejo v izgradnjo digi-

Mesto bere,  
gleda in posluša
MKL si bo s skrbno nabavo 
in obdelavo gradiva priza-
devala oblikovati obsežno, 
pestro  in aktualno knji-
žnično zbirko za prebivalce 
Ljubljane in širšega obmo-
čja.  

Knjiznica za vse
MKL bo odgovarjala na po-
trebe prebivalcev Ljubljane 
in okolice z oblikovanjem 
novih storitev tako v fizič-
nem kot virtualnem okolju 
knjižnice.
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talnega spomina mesta prek projektov Slovanske knjižni-
ce – Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke.

Uvajanje knjižničnih storitev, ki s pomočjo naprednih teh-
nologij omogočajo samostojnost uporabnikov.

Utrditev Trubarjeve hiše literature kot mestnega prostora 
knjige in književnosti ter prostora za iskanje odgovorov na 
aktualna vprašanja v družbi.  

Boljši dostop do interneta v knjižnicah MKL za vse prebi-
valce Ljubljane in okolice.

Vzpostavitev nove spletne strani kot osrednje informa-
cijske točke MKL in učinkovitega orodja za komunikacijo 
z uporabniki: družabna omrežja, udeležba uporabnikov 
prek personaliziranih vsebin.

Zaščita in ohranjanje knjižničnega gradiva z digitalizacijo. 
Oblikovanje digitalnih zbirk iz lastnega gradiva in ustvarja-
nje digitalnih zgodb za promocijo lokalne zgodovine.

Oblikovanje učnih aktivnosti v e-okolju in e-podpora izva-
janju izobraževalnih dejavnosti v MKL.

Zagotavljanje pomoči uporabnikom pri dostopanju do do-
kumentov ter podatkovnih zbirk javnih oblasti in njihovi 
uporabi: podpora e-demokraciji in ozaveščanju za aktivno 
državljanstvo.

Knjiznica na daljavo  
MKL bo omogočala dostop 
do določenih e-storitev 
prebivalcem Ljubljane kjer-
koli in kadarkoli: izposoja 
e-gradiv, uporabnih na 
različnih napravah (oseb-
ni računalniki, bralniki, 
tablice, mobilni telefoni) 
in oddaljeni dostop do 
elektronskih podatkovnih 
zbirk. Lastne digitalne 
zbirke bodo vključene  
v e-ponudbo knjižnice in 
v druge sisteme (Kamra, 
d'Lib).  
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Vidna knjiznica
MKL bo sistematično 
gradila partnerstva in 
sodelovanje z različnimi 
dejavniki v lokalnem, 
regionalnem, nacionalnem 
in mednarodnem okolju. 
Z načrtno promocijo bo še 
bolj utrdila svojo vidnost in 
prepoznavnost v okolju.

Aktivna knjiznica
MKL bo za učinkovito 
in kvalitetno izvajanje 
storitev za uporabnike še 
bolj poenotila delovne 
procese, povečala fle-
ksibilnost zaposlenih ter 
prek stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja zagotovila 
njihovo visoko strokovno 
raven.

Vzpostavljanje uspešnih partnerstev pri skupnih projektih 
in okrepljeno sodelovanje z drugimi knjižnicami ter zla-
sti kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami doma in po 
svetu. 

Sodelovanje in strokovna povezanost s splošnimi knjižni-
cami osrednjeslovenske regije.

Aktivna vključenost MKL v utrip Ljubljane in okolice z no-
vimi oblikami promocije, za utrjevanje ugleda in javne po-
dobe knjižnice.

Odlična prepoznavnost posameznih knjižnic MKL kot po-
nudnikov prireditev in izobraževanj v lokalnih okoljih.

Reorganizacija in racionalizacija delovnih procesov ter re-
alizacija fleksibilnosti delovnih mest.

Vzpostavljanje družini prijazne organizacije.

Razvijanje družbene odgovornosti, okoljske ozaveščeno-
sti in trajnostno naravnanega vedenja zaposlenih.

Nadgradnja koncepta učeče se organizacije z delovanjem 
Učnega centra in oblikovanjem celovitega sistema prak-
tičnega strokovnega izpopolnjevanja za delo v knjižnici 
ter spodbujanjem izmenjave dobrih praks in publicistične 
dejavnosti na področju splošnih knjižnic.
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Knjiznica plus
Z razvojem različnih sto-
ritev na lokalnem, regio-
nalnem in nacionalnem 
nivoju si bo MKL prizade-
vala postati knjižnica  
s pogledom v prihodnost.

Lažji in kvalitetnejši dostop do storitev: prostorska preno-
va v območnih enotah MKL, pridobivanje novega in do-
datnega prostora krajevnih knjižnic v MOL in na drugih 
območjih delovanja knjižnice. 

Ustanovitev kompetenčnih centrov za različna področja 
delovanja splošnih knjižnic z namenom boljšega pretoka 
znanja.

Razvoj blagovnih znamk MKL in lastno založništvo za ve-
čjo prepoznavnost knjižnice v javnosti.



MKL je vidna in prepoznavna
MKL bo prek strateških ciljev v obdobju 2013-2016 vplivala na življenje prebivalcev Lju-
bljane in okolice:

• MKL bo tudi v vedno bolj prevladujočem virtualnem svetu (e-knjige, e-storitve) iz-
vajala svoje poslanstvo, da svetuje, usmerja, podpira in spodbuja prebivalce Ljublja-
ne in okolice k uporabi znanja in književne besede v vsakdanjem življenju.

• MKL bo izvajala storitve, prireditve in izobraževanja, ki bodo relevantni za vse pre-
bivalce Ljubljane in okolice.

• MKL bo delovala kot  informacijska točka za posredovanje informacij o lokalni sku-
pnosti in zanjo.

• MKL bo pomemben dejavnik v lokalnem okolju pri ozaveščanju prebivalcev o pome-
nu kulturne, naravne in tehnične dediščine.

• MKL bo s svojim delovanjem prispevala k prepoznavnosti Ljubljane kot ustvarjalne-
ga mesta znanja in kulture.
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