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MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA V LETU 2010
Spoštovani,

V Mestni knjižnici Ljubljana želimo ustvariti uporabnikom prijazno knjižnico, 
ki prebivalcem in obiskovalcem mesta Ljubljana ponuja več, kot so doslej pri-
čakovali od knjižnice. Želimo biti samoumeven in vsem dostopen javni pro-
stor z obsežno zbirko knjig in drugega gradiva, kjer se zmeraj kaj dogaja in 
kamor ljudje prihajajo zaradi branja, informiranja in izobraževanja, pa tudi 
zaradi zabave in druženja ob različnih dogodkih. Želimo si, da pridejo iz po-
trebe in tudi iz navade. Veliko našega strokovnega znanja in spretnosti smo  
v preteklem letu usmerili prav v ta cilj.
Že nekaj časa opažamo, da se učinki strokovnega delovanja naše knjižnice 
precej odražajo v javnosti. Ugotavljamo, da je naša prepoznavnost v okolju,  
v katerem delujemo, visoka in naše delo dobro ocenjeno med prebivalstvom pa tudi v okviru splošnih knji-
žnic v Sloveniji in da smo v slabih treh letih po združitvi knjižnic Ljubljane v enotno institucijo zaradi svoje 
velikosti postali tudi referenčna točka za različna vprašanja o knjižnicah pa tudi knjigah, založništvu in knji-
gotrštvu, novih tehnologijah in sodobnih storitvah. MKL je v letu 2010 po burnem obdobju prvih dveh po-
združitvenih let prešla v obdobje stabilnega razvoja dejavnosti enotne knjižnice. Tudi v tem letu so se sicer 
še vzpostavljale nekatere skupne funkcije, vendar je glavnina poslovanja že potekala v skladu s skupnimi 
dogovori in poenotenimi postopki. Bralci so se navadili na naše enotno poslovanje in na prednosti, ki jih je 
prinesla združitev.
Veseli me, da je knjižnična zbirka MKL v letu 2010 dosegla že 1.613.000 enot, od tega kar 1.394.000 knjig in 
da smo na novo pridobili 90.724 enot gradiva. Pri delu z uporabniki uspešno dosegamo cilje, s katerimi jim 
želimo zagotoviti enotno, boljše in usklajeno poslovanje, nove storitve za vse ciljne skupine, kvalitetnejšo 
kulturno ponudbo ter možnost brezplačnega vseživljenjskega učenja. 
V letu 2010 smo zaznali sicer pričakovan, vendar kljub temu nezaželen manjši padec članstva, in sicer za 4%. 
Notranji razlog za nekoliko manj članov so v letu 2010 dokončno prečiščeni podatki, na katere ni več vplival 
proces združevanja izpred dveh let. Vzroke za manjše aktivno članstvo in vpis v knjižnico pa razumemo tudi 
v kontekstu zunanjih dejavnikov, ki so lahko vplivali na manjšo aktivnost bralcev, npr. poplave, ki so bile  
v septembru, stavka javnih uslužbencev pa tudi povečana brezposelnost. Skupno število fizičnih obiskov za-
radi izposoje je bilo kljub temu za 1% večje kot 2009. Nikakor pa v tem poročilu ne moremo mimo izjemnega 
porasta obiska knjižnice preko svetovnega spleta. Obisk spletne strani MKL se je povečal za 63%, dostop 
do naših elektronskih podatkovnih zbirk pa za neverjetnih 363%, od tega od doma oziroma na daljavo za 
249%. Naša naloga je, da v prihodnje pozorno spremljamo spremembe navad bralcev pri uporabi knjižnice.  
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Seveda tudi naša dejavnost sama po sebi take spremembe narekuje, saj uvajamo vse več spletnih storitev 
(npr. naročanje gradiva na daljavo, vse več digitaliziranega gradiva), kljub temu pa bo glavni razlog za verje-
tne prihodnje spremembe vse večja odvisnost naših uporabnikov od sodobnih elektronskih storitev. Če se 
bomo hoteli razvijati naprej, bomo morali v MKL navade uporabnikov v polni meri spoštovati in se jim prila-
gajati. Da bi jih informirali o naših storitvah, gradivu, novostih in spremembah ter jih opozarjali na prireditve 
in izobraževanja, smo poskrbeli za številne izdaje promocijskih in informativnih letakov, zloženk in plakatov, 
vsak mesec pa izdajamo za celotno mrežo Mesečnik prireditev MKL, ki ga bralci lahko uporabljajo v elektron-
ski in tiskani obliki in pomeni najboljšo informacijo o dogajanju v naših knjižnicah na enem mestu.

Poudariti želim tudi poseben pomen projektov za otroke in mlade, kot so Slovenski knjižničnomuzejski MEGA 
kviz, Moja naj knjiga, Priporočilni seznam mladinskih knjig in Rastem s knjigo. Mladi bralci so namreč tisti 
uporabniki, ki jih z največjim veseljem pričakujemo v knjižnici. Poseben dosežek je prva zaščitena blagovna 
znamka MKL, in sicer znak »Zlata hruška«, s katerim smo v MKL opremili kvalitetne knjige za otroke, v na-
daljevanju pa ga bodo lahko uporabljale tudi druge knjižnice in knjigarne. Ta znak je knjigam podeljen vsako 
leto na podlagi izbora, ocen in usmeritev MKL.
Velik del naših aktivnosti smo posvetili projektom v okviru Svetovne prestolnice knjige, predvsem projektu 
Knjige za vsakogar, ki je pionirski projekt za slovenske splošne knjižice in nam je kot tak odprl veliko vprašanj 
in delovnih izzivov. Projekt združuje in povezuje založnike, knjigarne, knjižnice in bralce po vsej Sloveniji, 
MKL pa je uspešno koordinirala prodajo knjig, izdanih v projektu, v 34 slovenskih knjižnicah s 108 prodajnimi 
mesti in 460 sodelujočimi knjižničarji. MKL je v okviru projekta prodala več kot 10.000 knjig. Veseli smo, da 
projekt tako uspešno izvajamo prav v MKL, saj smo prodali več kot polovico vseh knjig, ki so bile prodane  
v knjižnicah. Tudi ostali projekti, ki smo jih izvajali v okviru SPK, so bili kvalitetni in inovativni in so med obi-
skovalci naleteli na zelo dober odziv. 
Kot osrednja območna knjižnica smo poseben poudarek namenili digitalizaciji knjižnične dediščine in vnaša-
nju e-vsebin na domoznanski regijski portal KAMRA. MKL je imela v letu 2010 na spletnih straneh Digitalne 
knjižnice Slovenije objavljenih že skoraj 88.000 polnobesedilnih dokumentov, kar predstavlja 20% celotne 
zbirke besedil na dLib.si. V letu 2010 je bilo vpogledov vanje že 217.000 in to nas opogumlja, da bomo na 
področju digitalizacije tiskanih gradiv v prihodnje naredili še večje korake! 
Z dosežki preteklega leta smo lahko zelo zadovoljni. V tem poročilu predstavljene rezultate smo dosegli s pre-
danim skupnim delom, neutrudnostjo in neprestanim vrvenjem idej. Svojim sodelavcem se ob tej priložnosti 
iskreno zahvaljujem za dosežene rezultate! 

mag. Jelka Gazvoda
direktorica
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V SRCU MESTA
Mestna občina Ljubljana je v letu 2008 uresničila načrt združitve šestih ljubljanskih knjižnic v enotno insti-
tucijo, Mestno knjižnico Ljubljana. Je največja splošna knjižnica v Sloveniji s približno 1.600.000 obiskovalci 
letno in 84.000 člani, ki si na leto izposodijo preko 4.700.000 enot gradiva od več kot 1.600.000 enot, ki jih 
hrani. Za vse okuse in želje letno pripravimo okrog 3.500 prireditev. MKL je kulturno, informacijsko, izobra-
ževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in 
organizacij.

''Razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti'', je vizija Mestne knjižnice 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.

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL):
• je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL (279.653 prebival-

cev) s petimi območnimi enotami in 16 krajevnimi knjižnicami in po pogodbi izvaja knjižnično dejavnost  
tudi za sedem občin izven Mestne občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škoflji-
ca, Vodice in Velike Lašče (44.962 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami; 

• je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (524.151 prebivalcev) in izvaja 
naloge območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Logatec, Matična knjižnica 
Kamnik, Knjižnica Litija, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udo-
viča Cerknica, Knjižnica Medvode);

• izvaja naloge potujoče knjižnice (45 postajališč);
• izvaja naloge specialne knjižnice – Slovanska – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke;
• izvaja naloge na področju razvoja bralne kulture za otroke in mladino  – Pionirska –  Center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo;
• izvaja naloge na področju vseživljenjskega učenja v Centru za vseživljenjsko učenje MKL (Borza dela, 

Borza znanja, Središče za samostojno učenje, Točke vseživljenjskega učenja);
• razvija bralno kulturo, informacijsko pismenost in kulturne dejavnosti na celotnem območju, na katerem 

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

Območne in krajevne knjižnice MKL hranijo in dajejo v uporabo obsežno zbirko knjižničnega gradiva ter  
z različnimi prireditvami in izobraževalnimi aktivnostmi negujejo vezi z uporabniki. Za nemoteno delovanje 
celotne knjižnice pa skrbijo: Služba za razvoj in območnost, Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo 
knjižničnega gradiva, Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke, Služba za pravne, kadrovske in splošne 
zadeve, Služba za finance in računovodstvo ter Služba za tehnično vzdrževanje in logistiko.
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KAJ POVEDO ŠTEVILKE?
ZALOGA GRADIVA
Knjižnična zbirka MKL v letu 2010 obsega 1.613.357 enot.

PRIRAST GRADIVA
V lanskem letu smo pridobili 8.911 novih naslovov oziroma 90.724 enot knjižničnega gradiva.

Pridobili smo 45% enot leposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih leposlovnih del, 31 % 
enot s področja humanistike.
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IZPOSOJA GRADIVA
V lanskem letu smo izposodili 4.716.966 enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 2,3 enote gradiva na pre-
bivalca Slovenije. Vsak član si je v letu 2010 v MKL izposodil 56,2 enot gradiva. 

Vsak prebivalec Ljubljane je zaradi izposoje na dom 3,4 krat obiskal MKL v letu 2010.

Vsak član je 19 krat obiskal MKL v letu 2010.

Vsakih 19,6 sekund MKL obišče en član.

Vsakih 6,6 sekund v MKL izposodimo na dom eno enoto gradiva.

ČLANSTVO
V letu 2010 je bilo 83.877 aktivnih članov, vpisalo se je 11.013 novih članov. 

61,5% aktivnih članov MKL je iz MOL, 11,8% aktivnih članov MKL je iz primestnih občin in 26,6% aktivnih 
članov MKL je iz ostalih občin.
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OBISK KNJIŽNICE
Lani nas je obiskalo 1.763.545 obiskovalcev. Virtualni obisk se je povečal kar za 63 odstotkov.
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VEDNO ZNOVA NOVA
E-knjige

Kot prva knjižnica v Sloveniji smo svojim članom omogočili branje elektronskih knjig na bralnikih. Pridobili 
smo 50 naslovov e-knjig slovenskih avtorjev slovenske založbe za uporabo na 29 bralnikih, ki so vzbudili 
veliko zanimanja med našimi uporabniki in v širši javnosti. Dobro so jih sprejeli tudi starejši, saj so enostavni 
za uporabo in  omogočajo povečevanje črk.

Zlata hruška

Priznanje Zlata hruška je prva zaščitena blagovna znamka MKL, ki jo podeljujemo najboljšim založniškim do-
sežkom na področju izvirne, prevedene ter poučne slovenske mladinske leposlovne knjige. Zlata hruška je bila 
prvič podeljena na slovesni prireditvi decembra 2010. Izbor del za Zlato hruško pripravlja Pionirska - Center 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Z nalepko Zlata hruška označujejo izbrana mladinska dela tudi  
v drugih slovenskih knjižnicah in s tem skupaj opozarjamo otroke, mlade in starše na kvalitetno mladinsko 
knjigo. 

Donacija miniaturnih knjig

MKL je nova skrbnica dragocene zbirke več kot 3.000 miniaturnih knjig iz 57-ih držav, ki predstavlja eno naj-
večjih tovrstnih zbirk v Srednji Evropi. Svojim someščanom jo je podaril dr. Martin Žnideršič v letu Ljubljane 
– svetovne prestolnice knjige. Zbirko hranimo v Slovanski knjižnici – Centru za domoznanstvo in specialne 
humanistične študije, kjer bo vseskozi na voljo javnosti.

Naše bralce in obiskovalce bomo redno seznanjali s posebnim sporočilom miniaturnih knjig, ki so pomemb-
no obogatile Ljubljano in fond MKL. Najlepše in najzanimivejše primerke bomo predstavljali na organiziranih 
razstavah po naših knjižnicah in tudi po Sloveniji.

Knjige za vsakogar

MKL je v okviru ljubljanskega prestolovanja Svetovni prestolnici knjige prevzela koordinacijo prodaje knjig 
v projektu Knjiga za vsakogar, ki zvišuje zavedanje o pomenu branja in vlogi knjige za posameznikov razvoj 
in s tem razvoj celotne družbe. Projektu se je pridružilo 34 splošnih knjižnic s 108 prodajnimi enotami, od 
tega jih je bilo v mreži MKL kar 30. Knjige so se prodajale po zelo ugodni ceni 3 evre na prodajnih mestih 
v knjigarnah, knjižnicah, muzejih in galerijah. S tem se je dostopnost cenovno ugodnih knjig zelo povečala, 
saj je knjigarn po slovenskih mestih premalo. 

V lanskem letu je bilo število prodanih knjig na vseh prodajnih mestih v knjižnicah 21.230, od tega polovica 
v MKL, to je kar 10.153 knjig. Pri projektu je redno ali občasno sodelovalo 460 knjižničark in knjižničarjev.
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Trubarjeva hiša literature 

V sodelovanju z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana in Mestnim muzejem smo v MKL pripravili 
izhodišča programskih vsebin ter nabor serijskih publikacij za novoustanovljen kulturni prostor, kjer je nekoč 
bival Primož Trubar. Za javnost je bila hiša odprta septembra 2010 z dogodki na prostem: branje, improviza-
cije, lutkovne animacije, na otvoritvi pa so nastopili Polde Bibič, operna pevka Irena Preda in Boštjan Gorenc 
- Pižama. 

V vsebinski program je vključenih devet programskih sklopov: literarni dogodki, predstavitve knjig, branja, 
pogovori o umetnosti in družbi, predstavitve digitaliziranih zgodb, dejavnosti za otroke, kreativne delavnice, 
razstave, dogodki na prostem ter gostovanja izbranih prireditev v okviru projekta Ljubljana, svetovna pre-
stolnica knjige 2010.
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MKL je prevzela skrb za poslovanje THL in v sodelovanju z MOL skrbi tudi za njeno kadrovsko in vsebinsko 
delovanje.

Nova postavitev mladinskega leposlovja

Na mladinskem oddelku Knjižnice Otona Župančiča smo na podlagi inovativnega projekta, ki ga je razvila 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, povsem na novo oblikovali postavitev mladin-
skega leposlovja z zamenjavo sistema starostnih stopenj s sistemom bralnih perspektiv. Celostna zamenjava 
je bila vzorčno izvedena januarja 2010 in vključuje: ureditev zapisov v katalogu, opremo vseh izvodov z novi-
mi oznakami, postavitev dodatnih polic z novo signalizacijo, pripravo promocijskega gradiva in izobraževalne 
aktivnosti. V okviru promocije nove postavitve je nastal tudi animirani film Knjiga te čaka. Poišči jo!, pripove-
dna risanka o knjižnici in njeni vsebini avtoric Zarje Menart in Andreje Goetz.

Repozitorij

MKL je v letu 2010 uvedla repozitorij kot enega od načinov upravljanja s knjižnično zbirko na podlagi pregle-
dovanja učinkovitosti obstoječe knjižnične zbirke. Gre za zbirko knjižničnega gradiva s trajno vrednostjo, ki 
ga knjižnica zaradi neaktualnosti in neizposoje izloča iz prostega pristopa, en izvod pa trajno ohrani v repozi-
toriju. Knjižnica je v letu 2010 opravila sistematičen pregled 1000 neaktivnih naslovov z vsemi pripadajočimi 
izvodi v vseh organizacijskih enotah mreže. 210 izvodov gradiva pri 86 naslovih je bilo odpisanih zaradi za-
starelosti in neaktualnosti gradiva, 89 naslovov je bilo odbranih za repozitorij kot gradivo s trajno vrednostjo, 
619 naslovov s 641 izvodi je bilo vrnjenih v prosti pristop ali posebne zbirke.

Knjiga na dom

MKL je v skrbi za člane, ki zaradi trajne bolezni, invalidnosti ali starosti ne morejo sami obiskovati knjižnice, 
uvedla servis za dostavo gradiva na dom.

Zaradi poenotenja dela v MKL je bilo uvedeno centralizirano izvajanje knjižnične storitve dostave gradiva 
na dom s sedežem v Knjižnici Šiška. Na storitev smo uporabnike opozarjali s pripravljenimi letaki in plakati  
v knjižnicah, v dnevnih centrih za starejše, v župnijah in drugih ustanovah ter organizacijah, ki skrbijo za upo-
kojence in invalide na območju mesta Ljubljane.

Od maja do decembra 2010 smo obiskovali 13 oseb in opravili 74 obiskov. 

Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije (CVŽU LUR) – nacionalni projekt

CVŽU LUR omogoča svetovanje in informiranje, samostojno učenje in vse vrste pretežno neformalnega uče-
nja z informacijsko-komunikacijsko podporo za odrasle in mlade. Projekt z osmimi točkami vseživljenjske-
ga učenja koordinira MKL. Vse dejavnosti CVŽU LUR so brezplačne in dostopne vsem, ki si želijo pridobiti 
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funkcionalna znanja, znanja za samostojno življenje ter znanja za izboljšanje kvalitete življenja in socialne 
vključenosti. Projekt vzpodbuja nove oblike izobraževanja z uporabo računalniških programov za učenje tujih 
jezikov, svetovnega spleta za učenje in iskanje informacij ter učenje različnih oblik komunikacije s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Intranet

V decembru 2010 smo uvedli interno spletno stran MKL, katere cilj je izboljšati obveščanje zaposlenih, no-
tranjo organizacijo ter centralizirati dostopnost do vseh dokumentov in obrazcev v elektronski obliki.

Preko intraneta so vsi zaposleni informirani hitro in enostavno, omogočen je stalen oddaljeni dostop do in-
formacij in dokumentov na enem mestu, podatki se posodabljajo centralno, možna je izmenjava izkušenj in 
mnenj (forum) ter spremljanje izvajanja različnih internih servisnih zahtev (helpdesk). 

Knjižnična mreža

Potujoča knjižnica je v letu 2010 vpeljala novo postajališče v Centru starejših Trnovo. 

Poleg manjših podeželskih krajev in urbanih predelov, kjer ni stacionarnih knjižnic, Potujoča knjižnica obisku-
je in omogoča dostop do knjižničnih storitev tudi v posebnih okoljih: zaporih, domovih za ostarele, bolnicah, 
zavodih in vrtcih.

Pripravili smo idejni in izvedbeni načrt za prenovo Knjižnice Jožeta Mazovca in vzpostavili novo stacionarno 
enoto, Knjižnico Zadvor, ki nadomešča dosedanje postajališče Potujoče knjižnice.

Obogatili smo ponudbo v Knjižnici Nove Poljane z večjim številom neknjižnega gradiva in dosegli boljši obisk 
in vpis novih članov.
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BREZ UPORABNIKOV NI KNJIŽNICE
DEJAVNOSTI
Upravljanje s knjižnično zbirko

Knjižnična zbirka MKL je v letu 2010 obsegala 1.613.357 enot gradiva (86% knjig, 10% neknjižnega gradiva 
in 4% serijskih publikacij).

Z nakupom knjižničnega gradiva smo v letu 2010 zagotovili obsežen prirast novih naslovov, s čimer so novi 
dosežki človekovega ustvarjanja na razpolago širokemu krogu uporabnikov. Skupno s serijskimi publikacijami 
smo dosegli načrtovani nakup 8.911 novih naslovov. Pridobili smo skupno 90.724 enot knjižničnega gradiva 
in s tem dosegli pričakovani obseg 233 enot nakupa na 1000 prebivalcev. 

S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije je v prirast vključena večina kakovostnih izdaj slo-
venskih založb in samozaložnikov relevantnih za potrebe splošne knjižnice.

Nakupljena so bila vsa kakovostna dela slovenskih avtorjev in prevodi tujih del, ki jih subvencionira Javna 
agencija za knjigo. Pridobili smo 45% enot leposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih  
leposlovnih del ter 31 % enot s področja humanistike. 

Z odpisom 66.345 enot gradiva ohranjamo kakovost in aktualnost knjižnične zbirke, starejše in neaktualno 
gradivo nadomeščajo nove izdaje in nova dela.

S posebnimi zbirkami je ponudba knjižničnega gradiva prilagojena potrebam lokalnega okolja in potrebam 
različnih ciljnih skupin.

Domoznanska dejavnost 

Domoznanska zbirka priča o vitalnosti določenega lokalnega območja, odseva njegovo aktualno problemati-
ko, uveljavlja pripadnost določenemu kulturnemu okolju, bogati kulturno okolje z lokalnimi posebnostmi ter 
razvija ustvarjalnost okolja in posameznikov. Domoznanska dejavnost je spomin in utrip lokalne skupnosti, 
ki je za območje Ljubljane in njene okolice zaživela šele z ustanovitvijo MKL, in sicer v Slovanski – Centru za 
domoznanstvo in specialne humanistične zbirke. 

V Slovanski knjižnici – Centru za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke smo združili domoznanske 
zbirke vseh naših knjižnic in pripravili prvi cikel štirih razstav na temo Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 
posvečen ljubljanskim kulturnim točkam, ki se v tem času ponašajo z bogato zgodovino in prenovo: Ljubljanska 
opera, Glavni kolodvor, Plečnikov stadion in Kongresni trg. 

Usmerjenost v slovanski kulturni prostor se je v letu 2010 odražala tudi v sodelovanju z društvom Ruslo 
s prikazom štirih ruskih filmov in z izvedbo Slovanskega večera, ki je bil v letu 2010 posvečen slovanski 
mitologiji.



14

Izvajanje nalog osrednje območne knjižnice
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge območnosti za 
osem osrednjih knjižnic: Knjižnico Domžale, Knjižnico Litija, Matično knjižnico Kamnik, Knjižnico Logatec, 
Mestno knjižnico Grosuplje, Cankarjevo knjižnico Vrhnika, Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica in Knjižnico 
Medvode.
Za leto 2010 izpostavljamo:
• Podaljšali smo naročnino za vse že naročene e-vire (Grove Music Online, Grove Art Online in Encyclopæ-

dio Britannico Online Academic Edition, Who is Who in Who was Who) in dokupili podatkovno zbirko 
Berg Fashion Library. V letu 2010 je bil dostop do naročenih zbirk prek oddaljenega dostopa omogočen 
za vse člane knjižnic regije. 

• Za knjižničarje regije smo pripravili individualna in skupinska strokovna izobraževanja. 
• Kupili smo opremo za uporabnike s posebnimi potrebami – elektronske lupe, ki smo jih predstavili strok-

ovni in širši zainteresirani javnosti.
• Izvedli smo digitalizacijo Letopisa Matice Slovenske. 
• Projekte digitalizacij iz preteklih let smo nadgradili s projektom Moja ulica, ki vključuje predstavitev 

zgodovine, razvoja, kulturnega utripa in življenja ljudi na določeni geografski točki v krajih, kjer delujejo 
knjižnice našega knjižničnega območja. 

MKL je do 31.12.2010 na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si) objavila 87.997 polnobesedilnih 
dokumentov (od tega 56 časnikov in časopisov, 87.940 člankov in 1 knjigo), kar je predstavljalo 20% celotne 
zbirke besedil na tej spletni strani. V letu 2010 je bilo vpogledov vanje 217.181 (od tega 73.414 v HTML ob-
liki, 143.065 PDF dokumentov in 701 slik), vpogledov v metapodatke pa 158.284. (Vir: dLib eSTATISTIKA)

STORITVE
Delo z uporabniki in posebne zbirke 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke (SDU) je skrbela za usklajeno poslovanje, dostop do informacij, 
poenoteno izposojo in odprtost knjižnic ter zagotavljala uporabnikom in članom MKL številne storitve, ki 
omogočajo in olajšujejo uporabo tako fizične kot virtualne knjižnice. Poleg osnovnih dnevnih informacij za 
obiskovalce – v sami knjižnici, na domači spletni strani in ostalih spletnih omrežjih – smo pripravili različna 
gradiva, tiskovine in poslovna darila.
Za leto 2010 izpostavljamo:
• Mali PoP, Pravilnik o poslovanju MKL, izdan v skrajšani in poenostavljeni obliki za uporabnike;
• usklajen cenik storitev;
• združeno poslovanje v sistemu Cobiss (opomini, izterjave, delo s pravnimi osebami);
• poenoteno medknjižnično izposojo;
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• centralizirano storitev Knjiga na dom za starejše, trajno bolne in invalidne osebe;
• oblikovanje promocijskih izdelkov za različne ciljne skupine uporabnikov;
• pripravo številnih prireditev;
• mesečno izdajo Mesečnika prireditev;
• sodelovanje na sejmih in festivalih; 
• koordiniranje  prireditev v sklopu Svetovne prestolnice knjige;
• nacionalno koordinacijo projekta Knjige za vsakogar v 106-ih splošnih knjižnicah; 
• razvijanje spletne strani in profila na socialnem omrežju Facebook. 

Elektronski naslov MKL info@mklj.si je namenjen splošnim vprašanjem o poslovanju in organizaciji knjižnice. 
Uporabnikom smo odgovorili na 290 vprašanj in pritožb. 
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Oddelek za prireditve
Prireditvena dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana predstavlja pomemben segment njenega delovanja in s 
svojo pestro ponudbo prireditev bogati kulturno ponudbo mesta Ljubljane. 

V lanskem letu smo poleg prireditev s področja literature in razstavne dejavnosti pripravili tudi številna stro-
kovna, potopisna in poljudna predavanja, glasbene prireditve, filmske projekcije in gledališke predstave. 

Poglavitni namen prireditvene dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana je opozarjanje širše javnosti na pomen 
kulturne in izobraževalne vloge knjižnic v sodobni urbani kulturi. 

1.075 prireditev za odrasle je obiskalo 103.618 obiskovalcev, 1.256 prireditev za otroke pa  22.463 obisko-
valcev. Vsak dan v letu je bilo v MKL 8,8 prireditev. Vsak drugi prebivalec Ljubljane se je udeležil prireditev 
MKL.
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Center za vseživljenjsko učenje skrbi za izobraževanje uporabnikov, zaposlenih in širše strokovne javnosti. 
Sestavljajo ga: Borza znanja, Središče za samostojno učenje, Središče za mlade, Borza dela, Točke vseživljenj-
skega učenja in Učni center MKL. Center ima velike ambicije pri spodbujanju učenja otrok, mladih, odraslih 
in starejših na najrazličnejših področjih, ki jih knjižnica pokriva že s svojo bogato zbirko gradiva in na inovati-
ven način, preko učenja, ponuja svojim obiskovalcem. 

Učni center v okviru CVU se posveča skrbi za izobraževanje zaposlenih in širše strokovne javnosti.

Borza znanja je informacijsko središče, v katerem zbiramo, urejamo in posredujemo podatke o ljudeh, ki zna-
nja iščejo in o ljudeh, ki znanja ponujajo. Predmet ponudbe in povpraševanja predstavljajo znanje, vedenje, 
veščine, spretnosti in informacije s kar najrazličnejših področij. Borza izvaja dejavnost v MKL ter koordinira 
mrežo devetih slovenskih Borz znanja. V lanskem letu smo zabeležili 297 novo vpisanih udeležencev, od tega 
157 ponudnikov in 230 iskalcev znanja. 

Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem odraslim, ki jim iz kakršnihkoli razlogov tradicionalno 
učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje poteka individualno, na voljo so prilagoje-
na gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev 
in mentorjev.

V središčih se odrasli lahko učijo računalništva, različnih tujih jezikov ter drugih vsebin. Udeleženci se učijo 
s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, učbeniki ipd.), s pomočjo multimedijskih ra-
čunalnikov ter avdio in video predvajalnikov, uporabljajo pa tudi različne leksikone, slovarje in druge učne 
pripomočke. SSU je v letu 2010 obiskalo 262 udeležencev, ki so se aktivno samostojno učili. 

Središče za mlade sodeluje kot del Ljubljanske mreže infotočk (L´mit) z infocentrom ŠKUC ter z društvom 
popotnikov Lama in skupino Free4U. 

Borza dela je namenjena vsem iskalcem zaposlitve: primarno brezposelnim, pa tudi zaposlenim, študentom, 
dijakom in upokojencem. Zbira, aktualizira in posreduje informacije o trgu delovne sile v Sloveniji, v Evropski 
uniji (Eures) in ostalih državah. Borza dela je v lanskem letu koordinirala delo infotočk BD v Mariborski knji-
žnici in Knjižnici Velenje ter infotočki v Knjižnici Kolodvor in Knjižnici Bežigrad. V okviru Borze dela potekajo 
vsak mesec delavnice za iskalce zaposlitve. V letu 2010 je točke Borze dela v MKL obiskalo 47.178 uporabni-
kov. V okviru vodenih predstavitev nas je obiskalo 19 skupin brezposelnih oseb, skupaj 307 uporabnikov.

Na točkah vseživljenjskega učenja se odvijata dve vrsti dejavnosti: mentorstvo in organizirana izobraže-
vanja. Točke VŽU se nahajajo v Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Šiška, na novi točki 
v Knjižnici Rudnik ter v knjižnicah osrednje slovenske regije: v Knjižnici Vrhnika, Knjižnici Litija, Knjižnici 
Kamnik in Knjižnici Domžale. Točke VŽU je obiskalo 6.270 udeležencev. 
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Točke vseživljenjskega učenja omogočajo sodoben, aktiven in učinkovit pristop. Mentorji svetujejo pri izbiri 
gradiva, primernega za samostojno učenje ter spremljajo napredek udeleženca. Namenjene so vsem odra-
slim, ki se želijo brezplačno samostojno učiti ter obnavljati in nadgrajevati svoje znanje z različnih področij.

Strokovne srede, ki jih organizirajo in vodijo zaposleni v Pionirski – Centru za mladinsko književnost in knji-
žničarstvo, so namenjene strokovni javnosti. V lanskem letu so jih organizirali 9, udeležilo pa se jih je 596 
oseb.

OTROCI IN MLADI
V številnih enotah Mestne knjižnice Ljubljana med tednom potekajo pravljične ure za otroke. V sodelovanju 
z ameriško ambasado v Ljubljani smo za otroke pripravili pravljične ure tudi v angleškem in španskem jeziku. 
Prirejali smo tudi za knjižnico inovativne Kinološke urice, kjer so se otroci seznanjali s kinologijo in kinološko 
kulturo. 

Palček bralček je projekt, ki poteka v Knjižnici Prežihov Voranc že 13. leto in vsako leto poveže predšolske 
in šolske otroke, vzgojitelje, učitelje, starše in knjižničarje v skupnem veselju do branja in pripovedovanja 
pesmic in zgodb.

V sodelovanju z vrtci smo izpeljali kar 17 prireditev za palčke bralčke. Sodelovali smo tudi z Zavodom za slepo 
in slabovidno mladino. Otrokom smo podelili 1.158 priznanj.

Malčkovo bralno značko že šestnajsto leto organiziramo za predšolske otroke in otroke prvih razredov. Njen 
namen je spodbujanje in razvijanje bralne kulture pri najmlajših bralcih. S to dejavnostjo želimo spodbuditi 
družinsko branje, vzgajati otroke k ljubezni do knjig in posledično obiskovanju knjižnice, spodbujati želimo 
otrokove govorne sposobnosti in njegovo domišljijo. V Malčkovo bralno značko se vključijo vrtci in šole 
prostovoljno. Starši otrokom doma preberejo dve pravljici in eno pesmico, ki jih ti obnovijo v vrtcu ali šoli 
svojim vzgojiteljicam ali učiteljicam. Na koncu šolskega leta otroke povabimo na zaključno prireditev, kjer si 
ogledajo gledališko predstavo in dobijo priznanja o uspešno opravljeni bralni znački. V letu 2010 je priznanje 
dobilo 904 otroci iz 47-ih skupin.

Mestna knjižnica Ljubljana in Plesna šola Kazina sta s projektom Plešem s knjigo združili moči in izkušnje na 
področju pisane besede in giba ter organizirali glasbeno plesne delavnice namenjene najmlajšim (od 3. do 
7. leta starosti). Izkazalo se je, da je združevanje besede, giba in glasbe zelo učinkovit pristop za približevanje 
otrok svetu bralne kulture in s tem tudi celovitemu razvoju mladostnika. Plesne delavnice so bile namenje-
ne predšolskim otrokom in mlajšim osnovnošolcem. Potekale so celo leto v več enotah Mestne knjižnice 
Ljubljana.
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Igroteka - izposoja igrač deluje v Knjižnici dr. Franceta Škerla že dobrih dvajset let. Gre za urejeno zbirko 
igrač, ki je namenjena brezplačni izposoji. Na voljo je 2.600 različnih igrač za tritedensko izposojo na dom 
z možnostjo podaljšanja.

Robinzonijada je izobraževalni kviz, v katerem mladi bralci od 5. do 9. razreda iščejo odgovore na vpra-
šanja s pomočjo knjižničnega gradiva in sodobne tehnologije. V letu 2010 je pri Robinzonijadi sodelovalo  
52 tekmovalcev.

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz (www.megakviz.si) je nacionalni projekt, ki ga pripravlja in orga-
nizira MKL, Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo 
pri Skupnosti muzejev Slovenije za učence 2. in 3. triletja osnovne šole. S kvizom smo tako kot vsa leta 
promovirali sodobne oblike učenja in poučevanja, spodbujali ustvarjalnost in inovativnost, spoznavali kul-
turno dediščino, skrbeli za informacijsko opismenjevanje ter promovirali branje in obisk kulturnih ustanov.
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Peti cikel MEGA kviza je reševalo 9.054 reševalcev, od tega 5.793 prek spleta in 3.261 na vprašalnikih, ki so 
jih natisnili z domače strani kviza.

Moja najljubša knjiga, priznanje po izboru mladih bralcev, se podeljuje vsako leto od l. 1998 za najljubšo slo-
vensko mladinsko knjigo in za najljubšo v slovenščino prevedeno mladinsko knjigo. Priznanje so osnovali že 
v Knjižnici Otona Župančiča v sodelovanju s Slovensko sekcijo IBBY in Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, 
da bi med mladimi bralci spodbujali branje in zanimanje za mladinsko književnost. Glasujejo lahko vsi otroci, 
ki knjigo sami preberejo, pri čemer smejo glasovati za katerokoli delo, ne glede na letnico njegove izdaje. 
Glavna pozornost je namenjena leposlovni knjigi. 

Glasovanje poteka vsako šolsko leto od 15. oktobra do 15. marca. V šolskem letu 2009/2010 je glasovalo 
22.306 mladih bralcev, od tega smo 784 glasov prejeli od slovenskih mladih bralcev izven Slovenije. Nagrado 
je prejel pisatelj Primož Suhodolčan za knjigo Pozor, pravljice! z ilustracijami Uroša Hrovata. Najljubša pre-
vedena knjiga po izboru mladih bralcev pa je zbirka Vampirska saga Stephenie Meyer.

MKL sodeluje pri projektu Rastem s knjigo, ki ga vodi Javna agencija za knjigo. Knjižnice v svojem okolju učen-
cem osnovnih in srednjih šol predstavimo knjižnico in njene dejavnosti, otroci pa za darilo prejmejo knjigo, 
ki jo prispeva Javna agencija za knjigo (JAK). Do konca šolskega leta 2009/2010 nas je obiskalo 130 skupin iz 
7. razredov oziroma 2.645 učencev.

(Ne)zaslišana literatura je bil literarni projekt, ki ga je podprl MOL in kjer so imeli srednješolci in mlajši štu-
dentje na pogovornih delavnicah možnost analizirati mladinske romane, ki so služili kot izhodišče za družbe-
no kritične razmisleke povezane z odraščanjem in širšim družbenim okoljem. Na pogovornih delavnicah so 
sodelovali številni strokovnjaki s področja vzgoje, sociale in varovanja duševnega zdravja.

Berem, torej mislim: ob knjigah, čaju in piškotih smo se mesečno z mladimi pogovarjali, kako si lahko 
s pomočjo knjig sami odgovorimo na življenjska vprašanja, rešujemo etične dileme in najdemo poti iz vsako- 
vrstnih stisk.

Novoletka, družabni in predstavitveni dogodek japonskih animiranih filmov, literature, stripov in mladostni-
ške kulture, se je zgodila 18. decembra 2010 v organizaciji MKL in društva SloAnime.org v Knjižnici Otona 
Župančiča ter med mladimi povzročila pravo navdušenje. Organizirali smo likovne delavnice, priložnostno 
knjigarno, bralne kotičke, razstavo, CosPlay (oblačenje in glasovanje za fantazijske kostume), predavanja  
o japonski kulturi, plesni podij, karaoke in namizne igre. Sodelovala je tudi trgovina Črna Luknja, ki je prispe-
vala namizne igre in del razstave. 
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ODRASLI IN STAREJŠI

Filmska šola deluje v Knjižnici Jarše. V letu 2010 se je vrtčevska skupina Mojce Bavdek srečala petnajstkrat, 
skupina odraslih pa se je srečevala mesečno. Slednjo je običajno sestavljalo 10-12 obiskovalcev. Na srečanjih 
so spoznavali zgodnje obdobje razvoja filma in kinematografije.

Literarna srečanja Bralni krog za starejše, v KOŽi besede, Očarljivo skupinsko branje, Beremo, se učimo in ras-
temo in Knjižna doživetja so srečanja z bralci, na katerih se predstavljajo zanimivi avtorji ter kvalitetna literarna 
dela. Cilj teh srečanj je spodbuditi bralce k rednemu in kvalitetnemu branju in predstaviti aktualno knjižno 
produkcijo. V lanskem letu smo organizirali 180 literarnih dogodkov, ki jih je obiskalo 4300 obiskovalcev.

V juniju 2010 smo v Knjižnici Jožeta Mazovca odprli Bralnico, ki jo sestavljata čitalnica in mediateka za odra-
sle uporabnike. V sodelovanju z Zavodom En knap smo oblikovali posebno tematsko zbirko raznovrstnega 
gradiva s področja sodobnih scenskih umetnosti s poudarkom na sodobnem plesu. Gre za edinstveno zbirko 
na tem področju in tako pomembno tudi za širši kulturni prostor.

Zbirka Hiša svetov - prostor za globalno učenje je specializirana knjižnica društva Humanitas, društva za 
človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, ki je postavljena v prostorih Knjižnice Otona Župančiča. 
Nastaja ob finančni podpori Evropske komisije in Ministrstva za šolstvo in šport, Urada RS za mladino ter sle-
di sporočilu Maastrichtski izjave (2002), ki  opredeljuje globalno učenje kot »izobraževanje, ki ljudem odpira 
oči in um za resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja, zato da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši 
svet, v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic za vse.« S tem vidikom zbirka Hiša svetov nudi stro-
kovno literaturo, priročnike, DVD-je, igre, posterje in izobraževalno gradivo tudi za druga pereča področja 
sodobnega sveta.

Knjižnica Jožeta Mazovca ima bogato zbirko gradiva s področja šaha, ki z literaturo in s strokovnim svetova-
njem pokriva potrebe uporabnika, od začetnika pa do velemojstrske stopnje. Obiskovalce smo redno obve-
ščali o šahovskih prireditvah v Sloveniji in tujini in prirejali šahovske tečaje za začetnike. V šahovskem kotičku 
sta za igranje na voljo dve šahovski garnituri, ponujamo pa tudi igranje šaha prek interneta.
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RANLJIVE DRUŽBENE SKUPINE
Naša pozornost je posebej namenjena premagovanju izključenosti najbolj ranljivih skupin prebivalcev: mla-
dim, ki so opustili šolanje, brezposelnim, starejšim, narodnostnim skupnostim, ljudem s posebnimi potre-
bami, itd. 

MKL je konzorcijski partner v projektu Center vseživljenjskega učenja LUR, ki prek mentorstva v Točkah 
vseživljenjskega učenja vključuje predstavnike ranljivih skupin prebivalstva v številne brezplačne oblike 
izobraževanja.  

V knjižnici smo izpeljali nakup elektronskih lup, ki so starejšim in slabovidnim na voljo v enotah MKL, za lažje 
branje ponujamo tudi knjige s povečanim tiskom in bralnike z e-knjigami.

Knjiga na dom je storitev za vse tiste, ki zaradi ostarelosti, dolgotrajne bolezni ali invalidnosti ne morejo 
obiskati knjižnice.

Za boljšo vključenost starejših v sodobno družbo smo organizirali številne računalniške tečaje in na njih opi-
smenjevali kar 382 otrok in odraslih oseb. 

V sodelovanju z Azilnim domom v Ljubljani je potekal projekt Knjižnica – moj azil, kjer smo skušali k sodelo-
vanju pritegniti kar čim več začasnih stanovalcev Azilnega doma in prilagoditi ponudbo njihovim željam in 
potrebam.

Potujoča knjižnica obiskuje upokojence v Domu starejših Trnovo, postajališče je tudi v Rehabilitacijskem 
centru RS ter v ženskem in moškem zaporu na Igu.
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SPLET(e)NA KNJIŽNICA
Spletna knjižnica je to, kar v okviru informacijskih in komunikacijskih tehnologij vnašamo v naše fizične in 
virtualne prostore, je področje razvoja, navdiha in nagovarja posameznike, ki imajo specifične zahteve in 
višja pričakovanja. Zajema storitve in elektronske vire, ki vam jih ponujamo tako v naših knjižnicah kot v vir-
tualnem prostoru, kjer so vam na voljo 24 ur na dan 7 dni na teden. 

Enotni informacijski sistem
V MKL smo želeli poenotiti poslovanje knjižnice, zato smo z novo strojno, mrežno in programsko opremo 
vzpostavili enoten informacijski sistem, s katerim bomo:
• olajšali komunikacijo med zaposlenimi in dostop do dokumentov;
• zagotovili varnostno arhiviranje podatkov;
• vzpostavili enoten servis za nadzor računalnikov in tiskanja dokumentov za uporabnike;
• omogočili dostop do brezžičnega omrežja.
Poleg tega smo vsem članom MKL in knjižnic osrednjeslovenske regije omogočili oddaljeni dostop do splet-
nih podatkovnih zbirk in digitaliziranih knjižničnih vsebin, ki postajajo med člani vse bolj priljubljene.

Uporaba računalnikov in brezžično omrežje
Člani knjižnice lahko rezervirajo in uporabljajo računalnike MKL brezplačno. Svoj računalnik lahko rezervirajo 
prek aplikacije MyPC, v kateri izberejo knjižnico, tip računalnika ter dan uporabe. Za neomejeno časovno ob-
dobje v delovnem času knjižnice lahko člani knjižnice s svojimi prenosnimi računalniki do interneta dostopajo 
tudi preko brezžičnega omrežja Libroam. MKL je v letu 2010 nudila uporabnikom 208 računalnikov.

Moja knjižnica
Moja knjižnica je spletni servis COBISS/OPAC s storitvami, ki so članom knjižnice na voljo na daljavo: 
• pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje in preklic rezervacij;
• posredovanje naročil za izposojo gradiva iz drugih knjižnic (medknjižnična izposoja);
• ogled neporavnanih terjatev; 
• sprememba gesla in
• nastavitve elektronskega obveščanja: preko e-naslova ali SMS-naslova.

2009 412.066
2010 672.464

Virtualni obisk knjižnice
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V letu 2010 so člani podaljšali 240.349 enot izposojenega gradiva preko OPAC. Rezervirali so 18.115 enot 
izposojenega gradiva in naročili 25.307 enot prostega gradiva.

Vprašaj knjižničarja

Pri težavah pri uporabi COBISSA in pri iskanju različnih informacij lahko uporabniki najrazličnejša vpraša-
nja postavljajo knjižničarjem in informatorjem, ki odgovarjajo v e-klepetu ali po e-pošti. V servisu Vprašaj 
knjižničarja sodelujeta Knjižnica Jožeta Mazovca in Knjižnica Otona Župančiča. V letu 2010 smo po e-pošti 
odgovorili na 31% vseh vprašanj, ki so bila namenjena vsem splošnim knjižnicam. Sodelovali smo v 28% vseh 
klepetov. Storitev je brezplačna in ni vezana na članstvo v knjižnici.

Zbirke z oddaljenim dostopom

Obisk knjižnice pri iskanju informacij in gradiva ni vedno potreben, knjižnica je dostopna tudi od doma. 
Člani MKL lahko iz svojega domačega naslonjača dostopajo do elektronskih podatkovnih zbirk, kot so: Grove 
Music Online, Grove Art Online, Encyclopedia Britannica Online Academic Edition, Who's Who & Who was 
Who, GVIN ter Berg Fashion Library Online. Elektronske zbirke omogočajo neposreden, neomejen in hiter 
dostop z geslom. O njihovi uporabnosti in priljubljenosti pričajo tudi statistični podatki. V zadnjem letu se je 
dostop do naših elektronskih podatkovnih zbirk povečal kar za 363%, od tega izven prostorov MKL za 249%.

Spletna stran MKL govori angleško

1. julija je pričela – poleg slovenske spletne strani – delovati tudi spletna stran MKL v angleškem jeziku. Tako 
smo poskrbeli, da so informirani tudi naši angleško govoreči uporabniki. Angleška spletna stran je tudi okno 
v svet pri promociji v mednarodnem okolju in pri iskanju projektnega sodelovanja s tujimi partnerji.

Delovanje na spletnem omrežju Facebook

MKL je s svojim profilom na Facebooku prisotna že od januarja 2009. Preko profila se povezuje, promovira, 
informira, komunicira in druži na spletu tako z uporabniki vseh starostnih skupin kot z ostalimi spletnimi  
obiskovalci. V treh mesecih (od oktobra 2010 do decembra 2010) se je, ob povečani aktivnosti administra-
torjev FB v MKL, število oboževalcev povečalo za petdeset odstotkov in vsak dan narašča. Trenutno jih ima-
mo že 2.323.
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INOVATIVNOST
Kaj je poleg pridobivanja gradiva ter njegove izposoje in posredovanja informacij še rezultat dela 36 enot 
MKL in 224 zaposlenih? Ideje, dogodki, povezovanje in projekti. Te smo izvajali na lokalnem, nacionalnem in 
mednarodnem nivoju in pri njihovi pripravi sledili izhodiščem Evropskega leta boja proti revščini in socialni 
izključenosti. Lahko se pohvalimo, da so vsi po vrsti kvalitetni, inovativni in premišljeni ter zelo priljubljeni 
med obiskovalci. Lani smo jih pripravili 26. Naj vam predstavimo le peščico najpomembnejših.

Teden Mestne knjižnice Ljubljana 

Teden MKL med 20. in 24. septembrom je bil priložnost za udejstvovanje številnih sodelavcev iz vseh enot 
MKL, ki so se z veliko domiselnosti in predanosti predstavili uporabnikom. Tako se je v Knjižnici Šiška predsta-
vilo Središče za samostojno učenje, Slovanska knjižnica z domoznansko dejavnostjo in kotičkom »pozablje-
nih knjig«, Borza znanja z ustvarjalno delavnico risanja miniatur, Pionirska – Center za mladinsko književnost 
s predvajanjem animiranega filma o postavitvi gradiva Knjiga te čaka, poišči jo!, Borza dela s ponudbo sve-
tovanja pri iskanju dela in zaposlitve, Potujoča knjižnica z bibliobusom ter storitev MKL za bolne, ostarele 
in invalidne: Knjiga na dom. Za otroke so bile vsak dan vodene pravljične in ustvarjalne ure, kinološka urica, 
računalniška delavnica, predstavitev igrač iz Igroteke in filma Knjižnica Šiška, dober dan. Organizirali smo dva 
literarna večera s pisateljicama, zaposlenima v MKL: Marjano Moškrič in Ido Mlakar ter slavnostni večer, ki 
se ga je udeležil tudi župan Zoran Jankovič, in ki je s koncertoma skupine Jazzy.si in Gala Gjurina prijetno 
zaokrožil Teden MKL.

Strip ob bok knjižnim klasikom - promocija stripovske ustvarjalnosti

Strip kot deveta umetnost je med ljubitelji risbe in tovrstne literature že dolgo več kot le lahkotno branje, saj 
vse več bralcev enači dober strip predvsem z izjemno zgodbo in tudi risbo, ki ima visoko likovno vrednost. 

V sodelovanju z Aleksandrom Buchom (Stripartnica BUCH) sta bila organizirana dva sklopa stripovsko obarva-
nih dogodkov in razstav ter pogovorov s svetovno uveljavljenima hrvaškima stripovskima avtorjema Julesom 
Radilovićem in Igorjem Kordejem. Projekt Strip ob bok knjižnim klasikom je v mesecu aprilu 2011 zaključila 
otvoritev samostojne razstave svetovno znanega ilustratorja in karikaturista Ota Reisingerja.

Fotografski natečaj Mesto-knjiga-ljudje

Namen projekta je bil izbor kvalitetnih in sporočilno zanimivih fotografskih del, ki bi knjižnici pripomogle  
k promoviranju knjige in branja. Izbrana fotografska dela so vizualni zapis zgodb, ki dokumentirajo čas in 
prostor in nosijo sporočilno in estetsko vrednost ter nenazadnje promovirajo knjige, branje in mesto knjižnic 
v kulturnem prostoru. Fotografski natečaj in razstava Mesto-knjiga-ljudje sta trajala od 23. 4. do 10. 9. 2010. 
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Na fotografski natečaj je prispelo skoraj 100 fotografij, ki smo jih razstavili v oktobru 2010 v Knjižnici Otona 
Župančiča. Najboljše smo tudi nagradili.  Prvo nagrado je prejel  Dare Ferjan za fotografijo V knjigi, drugo me-
sto Nina Jerala za Mesto knjig in tretje mesto Daša Kankaraš za fotografijo Knjiga ljubezen. Nagradi v sklopu 
treh fotografij sta prejela Bogo Pečnikar za serijo Poletno branje in Jernej Primožič za Bralni razgled.

Filmobus - potujoči literarni kino

Potujoča knjižnica je s svojim bibliobusom med 23. in 28. avgustom 2010 organizirala Potujoči literarni kino. 
Na postajališčih bibliobusa in v parkih v centru Ljubljane (Pogačarjev trg in Park slovenske reformacije), na 
postajališču Podgorica in v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča so bile v večernih urah pred-
vajane filmske projekcije filmov posnetih po literarnih predlogah, ki jih je spremljal bogat program ustvar-
jalnih delavnic za otroke ter drugih dogodkov, povezanih s filmom in knjigo. Pri izboru filmov smo sodelovali 
s Slovensko kinoteko. Šlo je za zanimivo obliko promocije in vzpodbujanja branja ter prikaz delovanja Potujoče 
knjižnice in s tem dejavnosti MKL. 

Knjižnica – moj azil

V sodelovanju z Azilnim domom poteka projekt Knjižnica moj azil, katerega namen je vključevanje azilantov 
kot socialno ranljive skupine v lokalno okolje, kar omogoča knjižnica s prireditvami, aktivnostmi in knjižnim 
gradivom. 

Prosilci za azil se seznanjajo s slovensko kulturo, z različnimi informacijami javnega značaja s področja biva-
nja v Sloveniji, možnostmi zaposlovanja, zdravstvenega varstva, izobraževanja ipd. Vključene so tudi druge 
institucije, kar olajšuje medkulturni dialog. 

V okviru projekta se izvajajo številne aktivnosti kot je »Očarljivo skupinsko branje«, bralna srečanja, ki vzpod-
bujajo stik s slovensko besedo in kulturo ter integracijo v okolje. Izvedene so bile lutkovne gledališke pred-
stave in delavnice za otroke azilantov ter jezikovni tečaji.

Pomemben del projekta je bila strokovna okrogla miza v Knjižnici Prežihov Voranc. Knjižnica je v oktobru iz-
polnila še en začrtan cilj projekta, saj je v Azilnem domu Vič pričela z izposojo knjig iz svoje premične zbirke. 
Izbor knjig se prilagaja povpraševanju in strukturi stanovalcev Azilnega doma. 

Posvetovanje Knjižnica, srce mesta: med tradicijo in prihodnostjo

Z enodnevnim mednarodnim strokovnim posvetovanjem z okroglo mizo Knjižnica, srce mesta: med tradicijo 
in prihodnostjo smo želeli poiskati odgovore na odprta vprašanja, s katerimi se soočamo knjižnice danes: 
Kako poteka dialog in kakšni so komunikacijski tokovi med akterji v trikotniku posameznik-knjižnica-mesto?

Strokovnega posveta so se udeležili vabljeni predavatelji s področja bibliotekarskih znanosti in širšega podro-
čja humanističnih znanosti, publicistike, založništva in kulture. 
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S strokovnimi predavanji in pogovorom o aktualnih vprašanjih na okrogli mizi se je MKL aktivno vključila tudi 
v iskanje kakovostnih rešitev na področju knjige in bralne kulture v mestu.

Teden vseživljenjskega učenja (maj, junij) – nacionalni projekt

MKL s svojimi zbirkami gradiv in prireditvami omogoča in zagotavlja permanentno neformalno izobraževanje 
in priložnostno učenje vsem starostnim skupinam obiskovalcev, zato se je tudi letos priključila Tednu vseži-
vljenjskega učenja. Prijavili smo 91 prireditev, ki se jih je udeležilo 12.668 obiskovalcev. Spodbujali smo bral-
no kulturo in kulturo učenja, razvijanje kompetenc sporazumevanja in različnih oblik pismenosti, strpnost do 
kulturne raznolikosti in ohranjanja biotske raznovrstnosti, povečanje profesionalnih znanj, kvalitetno preži-
vljanje prostega časa ter samoiniciativnost in ustvarjalnost.

Med revščino in bogastvom (25. september – 2. oktober) – lokalni projekt

V okviru projekta smo v MKL izvedli ustvarjalne delavnice z naslovom Recikliranje, ki so se jih udeležili upo-
kojenci, odrasli, mladi ter šolski in predšolski otroci. Del ustvarjenih recikliranih izdelkov so udeleženci delav-
nic podarili Društvu Humanitas, ki je v zameno za izdelke prejelo donacije ter izkupiček namenilo za pomoč 
otrokom iz socialno ogroženih družin. Delavnice smo obogatili s knjižnimi razstavami strokovne literature o 
aktualnih družbenih spremembah, ki jih zaznamujejo globalizacija, pasti tržnega sistema in socialne neena-
kosti. Pri projektu smo sledili skupnim ciljem letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine, in sicer ustvarjal-
nosti ter vrednotam v času revščine in pomanjkanja.

Easy to join education - Inclusion for all! – mednarodni projekt

MKL se je leta 2008 vključila v mednarodni projekt EASY skupaj z desetimi partnerskimi organizacijami iz petih 
držav: Nemčije, Finske, Bolgarije, Turčije in Slovenije. Iz vsake države prihajata dve organizaciji: organizacija, 
namenjena izobraževanju izobraževalcev, ter nevladna ali nepridobitna organizacija, ponudnica neformalne-
ga izobraževanja in priložnostnega učenja za različne ciljne skupine. S projektom Easy in idejo izobraževanja 
izobraževalcev knjižnica nadgrajuje stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na področju neformalnega 
izobraževanja in priložnostnega učenja za končne uporabnike v knjižnici. Za promocijo projekta smo pripravili 
DVD s primeri dobrih praks spodbujanja neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja.
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KNJIŽNICA V JAVNOSTI
V lanskem letu smo se posvetili izboljšanju komunikacije med zaposlenimi in izpeljali dva projekta. Z delovno 
skupino smo vsebinsko in organizacijsko postavili intranetno spletno stran, ki je zaživela konec decembra 
2010 in oblikovali Priročnik za zaposlene, ki je namenjen hitremu informiranju o vsebinah, ki nas pri delu za-
nimajo, opozarja pa nas tudi na pravice in delovne obveznosti. V letu 2010 smo pripravili piknik za zaposlene 
in se udeležili novoletnega srečanja MOL. 

Pretežni del sodelovanja z mediji je posvečen komuniciranju z novinarji, bodisi preko redne, dnevne in te-
denske promocije naših dejavnosti, bodisi preko priprav odgovorov na specifična novinarska vprašanja.  
V lanskem letu smo tako pripravili približno 50 odgovorov na vprašanja novinarjev, ki so se dotikala predvsem 
problematičnih tem (poletne odprtosti knjižnic, stavke). Skupaj s sodelavci smo pripravili različne članke za 
lokalne časnike (Ljubljana, Mostiščar, Urban) in sodelovali pri obveščanju uporabnikov preko spletne strani 
MKL in spletnega omrežja Facebook. 

Medijsko odmevne prireditve

Promocija knjižnice prek medijev je bila v letu 2010 zelo uspešna (233 objav in prispevkov, 131 objav in pri-
spevkov v letu 2009). Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi odmevnimi prireditva-
mi. Za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki smo uporabljali portal MKL.

S Službo za delo z uporabniki in posebne zbirke smo sodelovali pri vseh večjih promocijskih projektih in pri-
reditvah MKL ( 8. februar, Teden MKL, 2. april, simpozij Knjižnica, srce mesta, podelitev nagrad Zlata hruška, 
projekti v okviru Ljubljane – svetovne prestolnice knjige, etc.). 

27. januarja 2010 smo pripravili zelo odmevno tiskovno konferenco, ki so se je udeležili novinarji vseh 
pomembnejših medijev: Dela, Dnevnika, Žurnal24, Slovenske tiskovne agencije STA, Večera, Vala 202, TV 
Slovenija, Radia Kaos in drugih. Osrednja tema konference so bili bralniki ter predstavitev projektov, ki smo 
jih pripravili v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.

Prav tako so bile medijsko zelo odmevne naslednje prireditve: 2. april- mednarodni dan knjig za otroke in 
Moja naj knjiga, enodnevno posvetovanje Knjižnica, srce mesta: med tradicijo in prihodnostjo in podelitev 
priznanj Zlata hruška. 

V lanskem letu smo pričeli s posebno prireditvijo Teden MKL, ki je namenjena tako zaposlenim kot tudi našim 
uporabnikom in jo bomo pripravljali vsako leto, da bo postala medijsko opažena.

MKL s svojo ponudbo in številnimi dejavnostmi sodeluje na različnih sejmih in festivalih: Študentska arena, 
Otroški bazar, Kulturni bazar, Festival za tretje življenjsko obdobje, Lunin festival.  V Tednu MKL je na obisku 
tudi v drugih splošnih knjižnicah. 
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Naslov Med tradicijo in priho-
dnostjo je bil ustrezno širok okvir 
za izmenjavo mnenj, idej in po-
bud o razvojnih dilemah sloven-
ske mreže javnih knjižnic, in če-
prav so »smeri razvoja« zapisane 
v ustreznih dokumentih, ni odveč 
korigirati mnenja o tem, kako se 
spreminjajo percepcija branja 
in bralne izkušnje uporabnikov 
knjižnic na eni strani in strategije 
knjižnične mreže na drugi. 

O urbanosti
V dopoldanskem delu posve-

tovanja je bil kot prvi napovedan 
izredni profesor na katedri za 
analitsko sociologijo na ljubljan-
ski FDV dr. Marjan Hočevar z 
razpravo Urbanost kot način ži-
vljenja in prizoriščnost mestnih 
središč – vloga javnih knjižnic. 
Prireditve se ni udeležil, v pri-
spevku pa se je posvetil kategoriji 
»urbanosti« in v tem okviru pre-
misleku o vlogi javnih knjižnic 
v risu novih družbenih vrednot 
sodobne družbe. Dr. Uroš Grilc, 
načelnik oddelka za kulturo Me-
stne občine Ljubljana, si je za iz-
hodišče prispevka Knjižnice in 
kampanje za spodbujanje branja 
vzel nacionalne akcije za spodbu-
janje branja, med njimi pa ekspe-
riment v okviru projekta Ljublja-
na – svetovna prestolnica knjige, 
zbirko knjig s prodajno ceno tri 
evre Knjige za vsakogar. Cilj za-
misli je bil opozoriti na problem 
dostopnosti knjig, saj v Sloveniji 
letno kupimo precej manj knjig 
na prebivalca od evropskega pov-
prečja (po izposoji knjig v knji-
žnicah pa je Slovenija povsem v 
evropskem vrhu), in na problem 
naklad zahtevnejšega leposlovja. 
Natančno merjena akcija po pr-
vih evalvacijah kaže spodbudne 
rezultate, in čeprav z njo niso 
hoteli bistveno posegati v okoli-
ščine slovenskega knjižnega trga, 
prinaša pomembno sporočilo 
tako založnikom kot knjižnicam. 
Pravzaprav je projekt po Grilče-
vem mnenju pomembno sporoči-
lo bralcev založnikom, marsikaj 
pa pove tudi o mreži tukajšnjih 
knjižnic: zdi se trdna, še posebej 
ob podatku, da se je v knjižnicah 
doslej prodalo sedemindvajset 
odstotkov knjig iz zbirke, vendar 
nista neutemeljeni ugotovitvi, 
da je mreža javnih knjižnic lah-
ko pomemben dodatek obstoječi 

mreži knjigarn in da so bralci ozi-
roma kupci knjig novo ponudbo 
knjižnic in njihov pogum sprejeli 
več kot pozitivno.

Simona Resman iz Mestne 
knjižnice Ljubljana je v svojem 
prispevku odgovarjala na vpra-
šanje, kakšne in katere dodatne 
vrednosti prinaša mestu družbe-
ni vpliv knjižnice, ki je kot pro-
stor komunikacije »srce mesta«. 
Za ljubljansko knjižnico z vsemi 
njenimi enotami in tudi posta-

jališči bibliobusa je ugotovila, da 
postaja privlačen in dinamičen 
javni prostor in da nikakor ni 
tiha in uglajena. Družbeni vpliv 
knjižnice po njenem mnenju za-
jema širok spekter socialnih, kul-
turnih, izobraževalnih, intelektu-
alnih, političnih in zgodovinskih 
vplivov, z novimi strategijami pa 
se ji kažejo nove perspektive. Pe-
snik, esejist in predstojnik Centra 
za proučevanje kulture in religije 
na FDV dr. Aleš Debeljak (prire-
ditve se ni udeležil) je v svojem 
prispevku Azil svobode nalogo 
javne knjižnice definiral kar naj-
bolj široko: kot mestna ustano-
va v najboljšem pomenu besede 
tako kot mestni zrak osvobaja, 
s svojimi zbirkami in programi 
predstavlja odprt azil za vse, ki 
iščejo svobodo od prisile krono-
loškega časa, svobodo od prisile 
vsakdanjika, svobodo za sanjar-

jenje in dotikanje drugih svetov, 
idej, teles in duhov.

Knjižnica = drevo spoznanja
Bibliotekar analitik Marijan 

Špoljar iz Mestne knjižnice Ljublja-
na je v svojem nastopu z naslovom 
Prostori bibliogenetike knjižnico 
in branje predstavil kot del širšega 
prostora, v katerem živijo v simbi-
ozi avtorji, bralci, založniki in knji-
žničarji. Knjižnica je kot nekakšno 
drevo spoznanja po njegovi tezi kot 

živ družbeni organizem vpeta v širši 
kulturni razvoj posameznika, mesta 
in naroda in predstavlja »gen«, ki s 
svojo aktivnostjo prenaša dedišči-
no znanosti in kulture prihodnjim 
generacijam. V program včerajšnje-
ga posvetovanja so bili uvrščeni še 
prispevki dr. Mirana Hladnika 
(Knjiga je le knjiga) in dr. Polone 
Vilar (Branje in e-branje), oba z lju-
bljanske filozofske fakultete, publi-
cista in novinarja Dela Lenarta J. 
Kučića (Elektronska Gutenbergova 
galaksija), Dragice Turjak iz Mari-
borske knjižnice (Dialog knjižnice z 
okoljem), dr. Besima Spahića s sa-
rajevske fakultete političnih znano-
sti (Teorija in praksa knjižničnega 
marketinga), Jasmine Ninkov iz 
Beograjske mestne knjižnice (Knji-
žnica – prostor za vse) in Mladena 
Masarja iz Mestne knjižnice Zadar 
(Knjižničarstvo po danes).
Igor Bratož

V sklopu posveta je popoldne potekala okrogla miza, posvečena 
aktualnim vprašanjem vsakodnevnega dialoga med knjižnico in 
mestom, posameznikom in knjižnico ter knjižnico in okoljem. Na njej 
so sodelovali direktorica Mestne knjižnice Ljubljana Jelka Gazvoda, 
glavni urednik založbe Mladinska knjiga dr. Miha Kovač, državni 
sekretar na ministrstvu za kulturo dr. Stojan Pelko in dr. Maja Breznik 
s filozofske fakultete. Okroglo mizo je vodila novinarka Dela Tanja 
Jaklič. Že po prvi iztočnici – zakaj še imeti knjižnice, ko pa imamo 
Google, so sodelujoči takoj zavili k e-knjigam, novim nosilcem (proti 
tako imenovani t-knjigi, kot so staro dobro knjigo poimenovali 
dopoldne), novi obliki (morda celo ukinitvi) knjižnic, ki nas čaka v 
prihodnosti. V ZDA, tako Kovač, elektronske bralnike uporablja že 
desetina bralcev. Tiskana knjiga v Evropi sicer še ni ogrožena, vendar 
bi velika rast e-knjig lahko pomenila velike spremembe tako v 
založništvu kot knjižnicah.  
Pelko knjižnice vidi kot osrednje centre sodobne informacijske 
družbe v vsaki lokalni skupnosti, ki imajo pomembno funkcijo pri 
zagotavljanju dostopnosti knjižnih vsebin. Jelka Gazvoda že od 
osemdesetih let posluša črne obete knjigi, a jim tudi danes ne verjame 
preveč. Verjame pa, da je knjižnica kulturni center branja, ki vzpodbuja 
bralčevo osebno rast. Nasprotno pa Maja Breznik v pohodu e-knjige 
vidi velike spremembe, saj po njenem predvideva le kupno-prodajna 
razmerja.

Posvet Mestne knjižnice Ljubljana

Utrip mestnega »srca«
Ljubljanska mestna knjižnica ni tiha in uglajena, ampak postaja privlačen in 
dinamičen javni prostor – Projekt Knjige za vsakogar ponudil dober razmislek
Knjižnice se zavedajo razvojnih dilem in razmišljajo, kako pahljačo storitev intonirati tako, da bi tradicionalno 
gradivo in elektronske vsebine čim bolj približale uporabniku. Premišljeno gledajo v prihodnost in se ne preda-
jajo zgolj »teku za uporabniki«, ampak na podlagi dobrih praks (na primer sodobne skandinavske) žarčijo svoje 
delovanje v okolje in ob spremembah okoliščin, ki zadevajo knjigo, bralca in branje, preverjajo svojo komunika-
cijo z okoljem. To je bilo eno od sporočil včerajšnjega enodnevnega strokovnega posvetovanja, ki ga je v okviru 
projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige pripravila Mestna knjižnica Ljubljana. 

Tako je zato, ker je dominantni namen tega 
filma komedija, natančneje, zabava in štos; 
važno je zgolj to, da se proizvede smeh. Pri tej 
nameri je prišel Jurij Zrnec zelo prav, a njegov lik 
je pravzaprav problem, ker s svojo pričakovano 
in zaželeno komično prezenco posrka skoraj vse 
druge pomenske nastavke. Kar je ostalo, je nekaj 
simpatičnih otroških fac, filozofični lik malega 
hipohondra, deklica z medvedkom, ki si želi, da 
bi bil doma mir, ko se vrne, pa nekaj ironičnih 
pobliskov (slovenska hribolazniška familija 
na primer), ki so izgubljeni v temi narativne 
negibnosti.

Če je bil Kekec (1951), ki ga fantje v gozdu po 
nemarnem priklicujejo, privid mitologije, odete v 
nedolžno otroško scenerijo, takšna je bila v času 
trdega socializma dobrodošla, in je bil Sreča 
na vrvici (1977) kronski dokaz, da je v slovenski 
družbi prevladala urbanost nad ruralnostjo – 
tedaj je Gremo mi po svoje izraz sploščenosti 
potranzicijskega in predrecesijskega otroštva. 
Vse je razpoložljivo, a nič prav zares ne diši. Miha 
Hočevar je s svojimi filmi nakazal (ne pa še tudi 
dokazal), da bi utegnil biti tisti slovenski avtor, 
ki bi znal temu zahtevnemu filmskemu žanru 
povrniti ugled. Njegov zadnji film tega upanja 
ne ukinja, ga pa prelaga. Kako velika je na tem 
področju suša, kažejo dolge vrste pred skoraj 
praznim vodnjakom.

V tem filmu ne deluje razen nekaterih 
komedijskih vzorcev ničesar. Izdelek nima 
zgodbe, ker je nekajdnevno fantovsko 
postavanje po planinskem taboru težko 

razglasiti za zgodbo, in pri tem nič ne pomaga niti 
dejstvo, da se nekaj metrov nižje naselijo sama 
dekleta. Tudi tisto bivakiranje, na katerega se 
na koncu odpravijo trije fantje, je zgolj napoved 
nerealiziranega dogodka. Prav tako nima film nič 
dramatičnega; edini napeti trenutek je preseljen 
v živalski svet, ko jastreb pokonča papigo. Za 
mladinski film običajne poante ni: narava je za 
tabornike samo kulisa, ki jim o sebi ne sporoča 
ničesar; očitno je, da »odred zvitih svizcev« živega 
svizca ni še nikoli videl. In taborništvo kot oblika 
socializacije ni podvrženo ne vrlini in ne ironiji; ker 
tistega repetetivnega postavljanja v vrsto pač ni 
mogoče imeti za problematizacijo kolektivističnega 
duha. Simbolni material, vezan na deško 
odraščanje, ki naj bi se razodeval skozi sanje 
nekaterih protagonistov, je zaradi nedisciplinirane, 
pretirane in celo bizarne uporabe ( fantazma o 
ranjeni nogi) nefunkcionalen (izjema so sanje o 
dedku). V filmu Gremo mi po svoje ni nič, kar bi 
nakazovalo, da se skupina najstnikov res nekam 
premika – v družbenem ali biološkem smislu.

Peter Kolšek

Kakšna žival je svizec?
Ocena Film

Gremo mi po svoje
scenarij in režija Miha Hočevar
Slovenija, 2010, 97 min.

Fantje iz taborniškega odreda Zvitega svizca (ki ne gredo po svoje) Fotodokumentacija Filma Gremo mi po svoje

Koen van Daele, pomočnik di-
rektorice Kinodvora in publicist, 
programsko usmeritev Liffa opre-
deljuje takole: »Festival v Slovenijo 
pripelje nekatere najpomembnejše 
filme z mednarodnih festivalov 
zadnjih dveh let. Glede na to, da 
približno tri četrtine programa se-
stavljajo naslovi, ki niso odkuplje-
ni za distribucijo, je to edinstvena 
priložnost, da si ta dela ogledamo 
na velikem platnu. Vsem, ki ne obi-

skujejo filmskih festivalov v tujini, 
Liffe torej omogoča ujeti glavne 
trende v sodobni avtorski, art kine-
matografiji.«

Programska novost in vsebinska 
specialiteta letošnjega festivala je 
po besedah Simona Popka sekcija 
Kino-integral, »s katero Liffe dobiva 
platformo za predstavitev sodobne-
ga eksperimentalnega filma, po ve-
čini zanemarjene izrazne oblike, ki 
se ji posveča izredno malo festiva-
lov, še najbolj Rotterdam, Toronto, 
Torino in Viennale.« 

Jurij Meden, selektor filmov v 
tej sekciji, v festivalskem katalogu 
o njih med drugim zapiše, da zapol-
njujejo vrzel v sicer precej raznoliki 
filmski festivalski ponudbi pri nas. 
»Prej kot za žanr ali zvrst gre morda 
za držo, opredelitev, ki v filmu ne 
prepoznava njegove najbolj uleža-
ne funkcije, marveč ga vedno znova 
bere v njegovi prvobitni zmožnosti 
kazanja, označevanja zidakov per-
cepcije; konkreten rezultat učinkov 
je nato seveda lahko tako poetičen 
kot političen, tako izpoveden kot 
pripoveden,« preberemo. Kino-in-

tegral, ki je na začetku tisočletja že 
obstajal v okviru kinotečnega pro-
grama, se zdaj vrača predvsem kot 
ideja, ki ji je prvo novo institucio-
nalno okrilje ponudil Liffe.

»Vedno veliko truda vložimo v 
retrospektivni del programa, to so 
nemalokrat osebni fetiši; avtorji 
tako imenovane Berlinske šole so 
izjemni, nekateri, na primer Christi-
an Petzold, Benjamin Heisenberg ali 
Thomas Arslan, fantastično združu-

jejo žanrske in realistične elemente, 
kar je danes skoraj izginula vrsta fil-
ma,« še izpostavlja Popek. »Elie Su-
leimana in Brillanteja Mendoze ver-
jetno ni treba posebej predstavljati, 
sta v vrhu sodobne izvirne filmarije. 
Žal mi je, da Simfonije velemesta vse-
bujejo samo enajst naslovov, ampak 
prostorsko smo omejeni. S filmi, v 
katerih mesta igrajo vidno vlogo, bi 
lahko sestavil cel festival.«

Infrastrukturne zagate
Druga novost na festivalu je in-

frastrukturne narave. Festival letos 
gostuje tudi v Kinu Šiška. To je po-
menljivo predvsem zato, ker se Lif-
fe po Popkovih besedah vse bolj so-
oča z zapiranjem mestnih dvoran. 
»Komune ni več, status Kina Vič je 
negotov. Če bi zaprli še tega, bi bila 
Linhartova dvorana edina z več kot 
dvesto sedeži, kar je veliko prema-
lo za ohranjanje dosedanjega obi-
ska, ki se giblje med petinštirideset 
in petdeset tisoč gledalci. Dokler 
bo imela prestolnica samo en art 
kino in bodo drugod kinodvorane 

izumirale, bodo gledalci verjetno 
živeli v pomanjkanju drugačnega 
in raznolikega filma,« pravi. »In-
ternet in piratstvo tu verjetno ne 
igrata posebno vidne vloge; večina 
filmov, ki jih vrtimo na Liffu, se 
zelo redko znajde na spletu, v tem 
smislu je oškodovana predvsem ko-
mercialna industrija, enako kot pri 
glasbi. Gre verjetno tudi za vrsto 
zaupanja. Filmi, ki jih ponujamo 
gledalcem, so dovolj raznovrstni 
za vse okuse in vse generacije. Lep 
kontrast ponujata otvoritveni film 
Tamara Drewe, ki bo pozneje igral 
v Koloseju, in eksperimentalni fil-
mi iz nove sekcije Kino-integral.«

Butik med festivali 
Kako se Liffe umešča na zemlje-

vid sorodnih evropskih festiva-
lov? »V preteklih letih so številni 
mednarodni festivali postali 'sa-
mopostrežni'. Težijo k temu, da 

preveč natrpajo svoje urnike, trud 
izbiranja pa prepustijo občinstvu,« 
odgovarja Van Daele. »Po mojem 
mnenju takšni festivali nimajo 
identitete. Liffe pa ni samopo-
strežba, temveč bolj butik. Gre za 
pazljiv in premišljen izbor. Vsaka 
programska sekcija vključuje rela-
tivno malo naslovov. Predstavlja 
določeno vizijo tega, kaj je relevan-
tno v sodobni kinematografiji – vi-
zijo direktorja in filmskega kritika 
Simona Popka. Zato bi Liffe ume-
stil v najboljšo tradicijo festivalov 
z obrazom, festivalov, za katerimi 
stoji osebnost, ki izbira in ima kaj 
povedati o filmu danes.« Liffe je 
po njegovem Popkov festival, ena-
ko kot je Viennale festival Hansa 
Hurcha ali kot je bil Locarno (zdaj 
pa so Benetke) festival Marca Mul-
lerja. »Liffe bi torej umestil med 
boljše evropske srednje velike 
filmske festivale, kot so IndieLis-
boa, Crossing Europe, Sarajevo, 
Viennale in tako dalje,« še dodaja 
Van Daele.

»Reči, da je Liffe Popkov festi-
val, pa – jasno – ne pomeni, da je 

osebni projekt direktorja ali or-
ganizacije, ki ga producira,« po-
udarja Van Daele. »Znamko Liffe 
dela tako močno prav dejstvo, da 
ni ekskluzivna, temveč inkluziv-
na. Z drugimi besedami je Liffe 
platforma za vse organizacije in 
posameznike, ki so zavezani pro-
mociji filmske kulture v Sloveniji. 
Za slovenske filmske distributerje 
je na primer idealno okolje za pre-
mierno prikazovanje njihovih art 
naslovov. Liffe zna ceniti prispev-
ke, kot sta Kinobalon in Kino-in-
tegral – znamki Kinodvora in Slo-
venske kinoteke –, in jih ne vidi 
kot tekmece ali grožnjo, temveč 
kot programske sestavine, ki samo 
pripomorejo k večji moči celotne 
platforme. Po mojem mnenju je 
prav to ena izmed največjih kvali-
tet in dragocenosti tega festivala,« 
zaključuje Van Daele.

Podobno o Liffu razmišlja filo-
zof Darko Štrajn. Četudi ni jasno, 
kako se bo izoblikoval digitalni 
kino, in skupaj s tem tudi ne, ka-
kšni bodo filmski festivali, ko filma 
v dobesednem »analognem« po-
menu besede ne bo več, pa festiva-
li, kot je Liffe, po njegovem o film-
ski prihodnosti govorijo vsaj to, da 
filmsko občinstvo obstaja ne glede 
na vse, kar se filmu utegne zgoditi. 
»Ni namreč dvoma, da so se doslej 
poleg festivalov, kodiranih z zvez-
dništvom in kapitalom, množili 
'odprtokodni' festivali, za katere je 
značilno, da odprejo nova razgledi-
šča po filmu s svojo tematsko opre-
delitvijo, z lociranostjo, strukturo 
programa in seveda s profilom ob-
činstva. Liffe se s svojima slabima 
desetletjema uvršča v ta novi tip 
filmskega festivala, ki poleg tega, 
da ogromno prispeva k profiliranju 
občinstva, omogoča avtorjem, da 
svoje filme lahko zares prikažejo 
in tako – s tem, ko jih festival inter-
pelira – investirajo v polje filmske 
percepcije z izhodiščnim inovativ-
nim impulzom.« 

»Liffe izpolnjuje dolžnost, da v 
deželi, ki se še vedno brani integri-
rati film v svojo kulturo, opozori na 
njene spreglede. Končnega uspeha 
sicer še ni, o čemer priča dejstvo, da 
njene akademske ustanove še niso 
generirale resnih filmskih študij, 
ki pa – kot je pred kratkim občudu-
joče pripomnil Dudley Andrew na 
predavanju v Kinodvoru – obstajajo 
zunaj formalnih akademskih okvi-
rov. Liffe torej skupaj z nadarjenim 
občinstvom Sloveniji daje videz 
kultiviranosti, ki utegne kdaj po-
stati resničnost.«
Jela Krečič

21. Liffe

Iz samopostrežne v filmski butik
Najpomembnejši filmi z mednarodnih festivalov zadnjih dveh let – Filmske poslastice in novosti: Kino-
Integral, retrospektivni del festivala, posvečen Elii Suleimanu in Brillanteju Mendozi, Berlinska šola
Nabor več kot sto filmov, ki jih bomo videli na letošnjem Liffu, pripada ti-
sti filmski produkciji, ki jo v slovenskem prostoru ponuja redko kateri kine-
matograf. Poleg bere favoritov evropskih glavnih festivalov, novejših del 
velikih evropskih in drugih režiserjev in retrospektiv pomembnih avtorjev 
festivalski direktor Simon Popek iz programa izpostavlja tekmovalne filme 
v sekciji Perspektive. »Ti se najbolj konkretno in silovito odzivajo na sodob-
ne zgodbe, ki se dotikajo migracij, družinskih razmerij, sodobne odtujeno-
sti, razlogov zanje in podobno.« Pred jutrišnjim začetkom enajstdnevnega 
festivala velja premisliti, kaj so njegove specifike v merilu drugih evrop-
skih festivalov, kakšna je širša kulturna dimenzija tega festivala in kaj ima 
z vsem tem kinematografska infrastruktura.

Na začetku je bila Zarota molka – Na dan začetka Liffe bodo odprli razstavo Zarota molka – film in fotografija, na kateri so razstavljena dela foto-
grafov in filmarjev, ki so sodelovali pri ustvarjanju filmov Na papirnatih avionih, Stari most, O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sličicami, Umetni raj, 
Odhod od maše v Ljutomeru, Na domačem vrtu, Sejem v Ljutomeru in Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk. Material za razstavo so zbrali in kurirali Jan 
Babnik, Jurij Meden in Peter Rauch. Na fotografiji je prizor iz filma Na papirnatih avionih, On Wings of Paper (režiser: Matjaž Klopčič, direktor fotografije: 
Rudi Vavpotič, fotograf: Leon Dolinšek), 1967.

Koen van DaeleDarko Štrajn Fotodokumentacija delaSimon Popek

Če sta domači filmski uspešnici Kajmak in marmela-
da (2003) in Petelinji zajtrk (2007) v prvem vikendu 
predvajanja našteli 8790 oziroma 6510 gledalcev, je 
film Gremo mi po svoje dosegel nov rekord: od pet-
ka do nedelje si ga je ogledalo kar 18.686 gledalcev 

ali osemdeset odstotkov vseh preštetih obiskoval-
cev v tem obdobju. Skupno število gledalcev filma, 
ki je bil premierno prikazan na Festivalu slovenskega 
filma oktobra letos v Portorožu, je tako že 23.269. 
K. R.

Rekordna prodaja vstopnic Hočevarjevega filma
 

 

Predsednik in Afričanka

P
redsednik države Danilo Türk se je oni četrtek ves dan 
ukvarjal s slovenskimi, slovensko-hrvaškimi in evrop-
skimi zadevami. Šele v poznih popoldanskih urah je 
našel čas za Afriko, ki ji je namenil precejšnjo pozor-
nost, kar bi morala po njegovem storiti tudi država. 

»Ne bi bilo prav, če bi o Afriki govorili kot o regiji konfliktov,« je 
zbranim položil na dušo, češ da gre vendarle za regijo upanja in 
možnosti. Toda navzoči so vse to že vedeli, kajti v tesni dvoranici 
knjižnice Prežihovega Voranca so se gnetli zato, ker so hoteli biti 
priča odprtju prvega Tedna Afrike. Povrhu raznovrstnost Afrike 
najverjetneje dobro pozna predsednikova žena Barbara Miklič 
Türk, saj je po njegovih besedah kot dekle nekaj časa živela v 
Sudanu.

»Vem, da sem se že zelo približal tisti meji, ko se poslušalci 
naveličajo sogovornika,« je predsednik strnil pozdravni govor, s 
čimer se je lahko začel kulturni program. Odprla ga je dijakinja 
gimnazije Vič Ana Nyasha Zimani, ki je, komaj sedemnajstle-
tna, prepevajoč skladbo Tu lo sai Alessandra Scarlattija, sobo 
napolnila z izjemno prodornim vokalom. Molče jo je spremljala 
ena najbolj pisanih druščin, kar jih je bilo v zadnjem času mogoče 
uzreti na enem kupu. Ljubljana je za trenutek ali dva v malem 
prostoru viške knjižnice zažarela kakor multikulturna prestolni-
ca, kot si jo marsikateri Ljubljančan že dolgo želi.

Ponosa ni skrival Ibrahim Nouhoum, predstavnik društva 
Afriški center in koordinator delovne skupine za Afriko pri 
platformi Sloga. Priznal je, da si je pripravil plonklistek, vendar 
ga sploh ni potreboval, zlasti ne, ko je govoril o posebnem tednu 
dogodkov kot o »priložnosti za gradnjo mostov med nami, med 
Slovenijo in afriškimi narodi«. Posebej ga je veselila navzočnost 
predsednika republike pa tudi »Afričanke«, s čimer je meril na 
Miklič Türkovo, češ da v malijski kulturi velja, da je vsak, ki pri 
njih preživi več kot tri dni, že Malijec. Po analogiji je predse-
dnikova soproga torej najbrž že Sudanka. Seveda je Nouhoum 
z izjavo požel smeh in aplavz. Ozračje je takisto razelektril 
pozneje, ko je predstavljal glasilo društva Glas Afrike in navrgel, 
da isti večer v Ljubljani koncertira glasbenik, ki je nekoč igral 
za etiopskega cesarja Hajleja Selassieja. Nič ni mencal in krožil 
okoli vrele kaše, ampak je Türka postavil pred dejstvo: »Tako da, 
gospod predsednik, danes je Ljubljana afriška.«

Ja, v tistem je bila vsaj knjižnica afriška, zlasti če sodimo 
po gneči, ki se je po odprtju spletla okrog mize s preprostimi, 
a slastnimi afriškimi prigrizki. Hrane je zmanjkalo, kot bi jo v 
svoje globočine posesal gromozanski sesalnik. Podpisano pa so 
najbolj razvedrile opečene zelene banane, ki se jim lepo angleško 
reče plantains, v slovenščini pa zanje še nimamo ustreznice. Zna 
biti, da zato, ker jih pri nas tako ali tako ni mogoče kupiti. Morda 
pa boste v bližnji prihodnosti, če bo slovensko-afriško povezova-
nje teklo tako gladko, kot so si zaželeli vsi govorci, obnje trčili v 
bližnjem supermarketu. Navsezadnje se je, sredi viške knjižnice, 
za več gospodarskega sodelovanja s kontinentom zavzel sam 
predsednik države. 
Anuška Delić

55kAlejDoskop

Nič ni mencal in krožil okrog vrele kaše, 
ampak je Türka postavil pred dejstvo:  
»Tako da, gospod predsednik, danes je 
Ljubljana afriška.«
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1. Maša Kagao Knez in Dalanda Diallo iz Kud Baobab, 
2. Multikulti, 3. Predsednik države, Ibrahim Nouhoum in drugi, 
4. Gneča pri afriških prigrizkih.
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V KNJIŽNICO PO BRALNIKE 

V bežigrajski knjižnici v Ljubljani si je od začetka de

cembra lani mogoče izposoditi bralnike. Samo pet jih je 

in menda gredo za med. Rezervacij ne sprejemajo - kdor 

prej pride, prej melje. 

Zasluge, da lahko tamkajšnji bralci )JIistajo e-papir((, 

gredo Mateji Ločniškar - Fidler iz oddelka za pridobiva

nje gradiva - filmi, glasba v Mestni knjižnici Ljubljana in 

Igorju Andrinu. Kje so dobili zamisel za izposojo bralni

kov? Ta sega v leto 2008, ko sta bila na knjižnem sejmu 

na ogled dva bralnika, razlaga Mateja Ločniškar - Fidler. 

Približno hkrati so v mariborski knjižnici izvedli anketo, ki 

je pokazala, da si njihovi bralci želijo bralnikov. Podob

no željo, leposlovje v elektronski obliki kot del knjižnične 

ponudbe. so izrazili anketirani člani bežigrajske knjižni

ce v Ljubljani. Pred izvedbo projekta so preučili knjižni

čarsko zakonodajo, standarde in še posebno, kaj dopušča 

zakonodaja glede avtorskih pravic. Knjižnice zdaj lahko 

izposojajo e-knjige samo, če za to pridobijo ustrezno do

voljenje imetnikov pravic. Dostop do del v digitalni obli

ki, ki 50 že varovana z avtorskimi pravicami, je dovoljen 

samo na terminalih znotraj knjižnic. Za vse druge primere 

je treba pridobiti izrecno dovoljenje avtorja oziroma ime

tnika pravic. Ta čas v Sloveniji e-knjige prodaja le založ

ba Ruslica iz Maribora . •  Iz tega se da sklepati, kakšen je 

slovenski odnos do e-knjige." opozarja sogovornica, »ker 

ni na voljo književnih del v slovenščini, se bralci vse bolj 

obračajo k angleščini, kar je samoumevno, knjižničarji pa 

jih pri tem ne moremo ustaviti, ker jim ne moremo niče� 

sar ponuditi.� 

V bežigrajski knjižnici so pripravili projekt Slovenske 

avtorje berem napredno, listam e�papir in ga prijavili Jav� 

ni agenciji za knjigo. Dobili so sredstva le za e-knjige, ne 

pa tudi za bralnike. To je svojevrsten absurd, a smo ga 

sklenili prezreti in iz lastnega proračuna nabaviti pet bral

nikov tipa Kolibri, pripoveduje Mateja Ločniškar - Fidler. 

Izposojati so jih začeli decembra 2009, prvi so šli v pro

met Cankarjevi Hlapci: po njih je kot po srednješolskem 

obveznem branju povpraševal neki dijak, in ko so mu po� 

vedali, da so vse knjige v klasični obliki izposojene, lahko 

pa Hlapce prebira na bralniku, so se mu oči kar razširile 

od vznemirjenja. PO treh tednih je bralnik nepoškodovan 

vrnil in tako naredil konec obdobju zadrževanja diha za� 

radi zaskrbljenosti knjižničarjev, kako bo v praksi izposoja 

stekla in ali bodo bralci poskusili_vsebino kopirati ... Do

slej se ni zgodilo nič takega, bralnik ima posamezni bralec 

lahko pri sebi tri tedne, izposojajo pa si jih člani knjižnice 

od dvanajstega leta naprej (najmlajše poskušajo najprej 

navaditi na klasične knjige). Nanje so naložena samo slo

venska leposlovna dela, vseh skupaj je šestdeset, dodani 

so tiskana navodila za uporabo in anketa. 

o prednostih in slabostih so se razgovorili tudi upo

rabniki, ki so odgovarjali na vprašanja v anketi. Kar nekaj 

se jih je obregnilo ob prelom besed v e-knjigi, za katerega 

so pristojni pri založbi, večina pa je nad bralnikom nav� 

dušena. Ena izmed najbolj simpatičnih misli o prednostih 

bralnikov je: .>Super je, ker se ni treba obračati z boka na 

bok, ko bereš v postelji. .. Najbolj brani avtorji so Bogdan 

Novak, Feri lainšček in Vinko M6derndorfer, sicer pa so 

bralci v povprečju prebrali eno, največ dve deli, preosta

la so prelistali. Katera, knjižničar seveda ne ve in prav je 

Ta čas v Sloveniji e-knjige prodaja le založba Ruslica iz Maribora_ »Iz tega se da 

sklepati, kakšen je slovenski odnos do e-knjige,« opozarja Mateja Ločniškar - Fidler 

iz Mestne knjižnice Ljubljana, »ker ni na voljo književnih del v slovenščini, se bralci 

vse bolj obračajo k angleščini, kar je samoumevno, knjižničarji pa jih pri tem ne 

moremo ustaviti, ker jim ne moremo ničesar ponuditi.« 

Bralnik Kolibri tehta 220 gramov, to je manj kot sre

dnje obširen roman v trdi vezavi, kot eno ključnih pred� 

nosti navaja sogovornica. Za slabovidne je pomembno 

tudi to, da se da besedilo povečati - številni starejši bral� 

ci se namreč pritožujejo, da predrobnega tiska ne more� 

jo brati. Bralnik Kolibri lahko med branjem predvaja tudi 

glasbo, dostopa do spleta pa nima (v nasprotju z Amazo

novim kindlom in Applovim ipadom), zato morajo knji

žničarji e-knjigo nanj naložiti prek priključka USB. Bralnik 

ima zaslon iz e�papirja, ki tudi na močnem soncu ohrani 

kontrast in se ne blešči, tako da ga je mogoče brati tudi 

denimo na plaži. Občutljiv pa je za previsoke temperatu� 

re in neposredne sončne žarke, toda kdo se danes še dr� 

zne nastavljati soncu, se bralniku v bran postavi Mateja 

ločniškar � Fidler, ki meni, da je kot nalašč za počitnice in 

vožnjo z avtobusom, saj je aktovka dosti lažja, kot če bi v 

njej prenašali knjige ... Malce zoprno je le, da lahko bralnik 

in vse knjige v njem naenkrat bere samo eden, klasične 

knjige pa krožijo med vsemi člani počitniške druščine.l( 

tako, vendar je zaradi knjižničnih nadomestil, ki jih preje� 

majo avtorji, treba registrirati vse izposoje. 

Toda ali se knjižničarji ne bojijo, da bi si z izposo-

jo bralnikov odžagali vejo, na kateri sedijo? Sogovorni

ce take skrbi ne tarejo: .Enaki pomisleki so se porajali, 

ko so v knjižnicah začeli izposojati Videokasete, pa se je v 

praksi pokazalo, da tisti, ki prihaja po Videokasete, mor

da prve štiri mesece hodi le po filme, nato pa prej ali slej 

zaide med knjižne police in si začne izposojati kriminal

ke, pustolovske zgodbe ...• Prepričana je, da bo podobno 

z e-knjigami in bralniki, ki ne bodo nadomestili klasičnih 

knjig, temveč jih le dopolnjujejo. Poleg tega bodo knji

žničarji še vedno v pomoč pri iskanju, svetovanju, njiho

va vloga bo vsebinsko ostajala enaka, le da bo morda več 

svetovanja po elektronski pošti. Ljudje imajo vedno manj 

časa za brskanje v Googlu in še sadov to včasih ne obrodi 

takih, kot bi si želeli. _ 

panorama@delo.si četrtek, 16. septembra 2010 

PANORAMA 

V Slovanski knjižnici odpirajo domoznansko razstavo o bežigrajskem stadionu 

Orlovski stadion med nostalgijo in sanjami 
Tretji v nizu letošnjih razstav o ljubljanskih znamenitostih pod naslovom Ljubljana med nostalgijo in sanjami se v Slovanski knjižnici 
predstavlja Orlovski, poznejši Centralni stadion, ki ga je zasnoval arhitekt Jože Plečnik 
PO kakšni rešitvi bl se kdaj kazalo ozreti tudi v zgodovino. Zadruga Stadion, 
ustanovljena samo zaradi postavitve stalnega Orlovskega stadiona za Be
žigradom, se Je zara,di pomanjkanja denarja odločila za postopno gradnjo. 
PO Plečnikovi zasnovi, ki jo je leta 1923 dodelal njegov študent Ivan Pengov, 
so dela začeli poleti 1925 pod vodstvom inženirja Antona Suhadolca. Naj
preJ je nastala ograja na južni strani, nato na severni in deloma na zahodni, 
leto pozneje še stranica s stebriščem z okroglimi profiliranimi kladami ob 
Dunajski cesti. V letih 1927 in 1928 so denar za gradnjo stadiona zbirali kar 
z loterijo. Glavni med 201 dobitkom je bila celo enodružinska vila Stadion, 
prav tako zgrajena po Plečnikovih načrtih, ki !e danes stoji v bližnji Mari
borski ulicI. S tako dobljenim denarjem so dokončali zahodno stranleo in 
uredili sedeže na južni strani. Podoba bežigrajskega stadiona se je razvijala 
tudi v naslednjih skoraj osemdesetih letih, kaj jo Je najbolj zaznamovalo, 
pa si je od danes mogoče ogledati nedaleč od te ljubljanske znamenitosti, 
na razstavi Ljubljana med nostalgijo in sanjami - Plečnikov Centralni sta
dion v Slovanski knjižici. 

Slovanska knjižnica, ki je postala 
Center za domoznanstvo in speci
alne humanistične zbirke Mestne 
knjižnice Ljubljane, je prevzela 
domoznansko raziskovalno delo, 
v ciklu letošnjih !tirih razstav - o 
ljubljanSki Operi in Glavnem ko
lodvoru LjUbljana sta že mimo, o 
Kongresnem trgu bo na vrsti 30. 
novembra letos - pa so zajeli lju
bljanske znamenitosti, ki nimajo 
samo bogate zgodovine, temveč 
kažejo tudi svoj prihodnji potenci
al oziroma so .žlahtni del razvoja 
Ljubljane, ki ga jemljemo za samo
umevnega«, kot ga opisuje vodja 
Slovanske knjižnice in soavtorica 
razstave mag. Teja Zorko (druga 
dva avtorja sta Milan Novak in 
Marko Kitin). 

Stalni namesto začasnega 

pravilo vodenje in situ po 12 Pleč
nikovih objektih in urbanističnih 
zasnovah. Ce si sposodimo izraz 
iz naslova aktualne razstave, je bil 
takrat poudarek na .nostalgiji«, na 
tokratni razstavi pa bo mogoče iz
vedeti tudi kaj več o .sanjah«, torej 
o prihodnji podobi stadiona, ki je 
bil kol del Ple.čnikove. 
lani razglašen za spomenik držav
nega pomena. 

V dvajsetih letih prejšnjega sto
letja, ko so Orli začutili potrebo po 
stalnem stadionu namesto teda
njih začasnih tekmovališč na trav
nikih z lesenimi tribunami, kjer 
so tekmovalci pogosto celo pre
spali, je bila na mestu današnjega 
Centralnega stadiona že izkopana 
jama. Zemljišče so uporabljali kot 
gramoznico, njeno dno pa so zrav-

Ljubitelji Plečnikovih stvaritev PO današnjem odprtju razstave, 
so takšne in drugače podrobnosti ki bo v preddverju ter deloma 
o stadionu, zgrajenem za potrebe v 2. nadstropju in kletni etaži 
telovadnega društva Slovenske kr- na ogled do 15. oktobra 2010, 
ščansko-socialne zveze Orli, more- bo na Einspielerjev! 1 v ljubljani 
bitne gasilske vaje in verske shode, predavanje dr. Boga Zupančiča, 
lahko izvedeli že na vodenih vod- kustosa za novej!o slovensko 
stvih pod okriljem Muzeja za arhi- arhitekturo v Muzeju za 
tekturo in oblikovanje (takrat še arhitekturo in oblikovanje, o 
Arhitekturnega muzeja Ljubljana), Bežigradu, Plečniku in njegovem 
ki je v Plečnikovem letu 2007 pri- stadionu. 

nali in za gledalce uredili brežine 
za veliki katoliški shod 26. avgu
sta 1923, združen s telovadnim 
nastopom orlov i n  orlic. Še istega 
leta so mojstru Plečniku naročili 
izdelavo načrta za stadion z are
no, obdano s 400 metrov dolgo 
tekaško stezo, sedeži za gledalce, 

ZA I KONGRES SO POTREBOVALI TRIBUNO ZA OLTAR, PLEČNIK PA SI JO JE ZAMISLIL KOT GLORIETO Z 
RUSTIFICIRANIM PODSTAVKOM, TERASO IN MANJŠiMI STEBRI V ZGORNJEM NIVOJU 

prostori za manjše vadbe in tako jo obdajajo zid in dorski stebri, ter 
imenovana taboriUa med areno manjšimi stebri v zgornjem nivoju, 
in obzidjem. kar je edini primer vrinjene kolo-

Cetudi se je Plečnik zavedal, da nade v Plečnikovem opusu in po 
je objekt pomemben za mesto, ni mnenju strokovnjakov sodi med 

���t�:,l
v!����i�lgi:�š:�� �� ��: mojstrovo prelomno arhitekturo 

dnja zaradi pomanjkanja denarja iz tridesetih let. Tam, kjer sta da
zavlekla. Ob odločanju za izdelavo nes ura in prikazovalnik športnega 
načrtov za sokolski dom na Taboru izida, je manjši podstavek za križ. 
maja 1924 - tega so potem zgradili PO kongresu, med letoma 1939 
po načrtih njegovega stanovskega in 1941, so postavili sedeže na se
kolega Ivana Vurnika - je izjavil: verni strani, za kongres Kristusa 
�Sokolstvo, orlovstvo, vse to je kralja pa še dve poslopji s teraso na 
meni, se pravi mojemu srcu tuje. severni in južni strani, ki naj bi bili ���j::u��i�:j

lj���,j�:�;r
o
s��s��� po neki razlagi manj!a glasbena 

Se pravi za ljudi, ki so drugače kon- . paviljona. Bežigrajski stadion se 

struirani kot jaz.1az nisem druža
ben človek, družiti se že od nekdaj 
ne morem .• Da bi našel navdih, se 
naloge ni lotil s funkcionalistične
ga vidika, temveč si je skušal pred
stavljati mistiko in čustva, ki jih 
športni dogodki prebudijo v člove
ku, in se v iskanju pravega odgovo
ra obrnil k stari Grčiji. 

Gradnje stadiona po Plečnikov! 
projektni zasnovi, ki jo je dodelal 
njegov študent Ivan Pengov, se je 
Zadruga Stadion, kot že rečeno, 
zaradi pomanjkanja denarja lotila 
postopoma. Leta 1925 je na južni, 
severni in zahodni strani zrasla 
ograja iz opeke, ki jo je Plečnik 
prekinil z dvojnim vencem, nato 
pa zid nekako preluknjal z ločni-
mi opekami. Na vsakih pet me-
trov zidu je postavil ploščo, nanjo 
pa kocko in kroglo. V nasprotju 
s prvotnim načrtom je poudaril 
zahodno stranica (z Vodovodne 
ulice): osrednji vhod je umaknil 
proti areni za !irino dveh stran
skih vhodov. Leta 1926 je bila do
končana še stranica s stebriščem 
z okroglimi profiliranimi kladami 
ob Dunajski cesti, z denarjem, ki 
so ga v naslednjih dveh letih zbrali 
z loterijo, pa so dokončali !e zaho
dno stranico in uredili sedeže na 
južni strani. 

Dela so se nadaljevala 
tudi po kongresu 

Stadion je  po osvoboditvi 
prišel v last Fizkulturne zveze 
Slovenije in ga je dolga leta prek 
Zavoda ing. Stanka Bloudka 
sofinancirala mestna skupŠČina 
oziroma njen svet za telesno 
in fizično vzgojo, v naslednjih 
desetletjih pa so se menjavali 
lastniki in upravljavci. 
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je vpisal v zgodovino tudi tik pred 
koncem druge svetovne vojne, ko 
so na njem domobranci na Hitler
jev rojstni dan prisegli vodji· velike 
Nemčije. 

Nogomet zaznamoval drugo 
polovico 20_ stoletja 

PO vojni so na tem športnem 
objektu po antičnih zgledih do
končali sedeže na polkrožnih za
ključkih i n  pozneje postavili še 
preostalo opremo, med drugim 
plastične sedeže in reflektorje, ki 
so svetili vse do začetka leta 2008, 
ko je njegova zadnja in trenutna la
stnica, družba Bežigrajski športni 
park, zaprla vrata tega objekta. Po 
štiriletnem pridobivanju soglasij, 
dovoljenj in odlokov bodo gradnjo 
in obnovo začeli predvidoma ja
nuarja 2011, stadion s 7500 sedeži 
(in možnostjo za dodatnih 5000) 
v areni in približno 2500 v VIP
loži bo po načrtih spet zaživel leta 
2b13. 
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PO odpravi vseh telovadnih 
društev leta 1929, tudi Orlov, je 
delovala samo !e organizacija So
kol Kraljevine Jugoslavije, zato so 
obstala tudi dela na Orlovskem 
stadionu. Znova so stekla šele za 
evharistični kongres leta 1935. Za 
to priložnost so potrebovali tri
buno za oltar, Plečnik pa si jo je 
zamislil kot lahkotno arhitekturo 
na robu arene - kot glorieto z ru
stificiranim podstavkom, teraso, ki 

VODORAVNO: 1. slovenski pisatelj 17. kemijski znak za radij, 18. slad
(Vlado), 6. mestno sprehajališče, kovodna riba valjastega telesa, 19. 
11. naša nekdanja umetnostna dr- kemijski znak za ameriCij, 21. konj 
satka (Tjaša Prosenc), 12. površi- rjave barve, 24. ime pevke Slatin
na, območje, 13. ameriški filmski šek, 26. roman pisatelja Pavleta 
režiser (King), 14. Ime televizijske Zidarja (dve besedi), 27. naš kipar 
novinarke in urednice Todorovski, (France), 28. največji Saturnov sa-
15. francoski skladatelj, avtor ba- telit, 29. nemški slikar (Hans, 1837 
leta Gise1Je (Adolphe), 16. nekda- do 1887), 30. ljudsko ime za zdra
nja avstralska plavalka, dobitnica vilno rastlino jetičnik, 31. ptiČ kla
osmih olimpijskih medalj (Dawn), tež iz družine ščinkavcev. 

DELO 19 

Kot je med približno dvome
sečnim pripravljanjem razstave 
ugotovila mag. Teja Zorko, i'1! v 
arhivu največ gradiva o obdobju 
evharističnega kongresa (1935), ko 
je med drugim izšlo kar nekaj zelo 
bogato ilustriranih knjig, življenje 
stadiona v petdesetih in !estdese
tih letih pa najbolj živo opisujejo 
posnetki legendarnega, tudi De
lovega nekdanjega fotoreporterja 
Edija Šelhausa . •  S Šelhausovimi 
fotografijami iz zbirke Muzeja no
vejše zgodovine smo zapolnili vr
zeli v gradivu iz tega obdobja, saj 
takrat ni bilo več toliko člankov 
in knjig o stadionu. Nogomet ga je 
nedvomno najbolj zaznamoval v 
drugi polovici 20. stoletja, čeprav 
sploh ni bil zasnovan za ta šport, 
večinoma črno-beli posnetki pa 
pričajo, da so bile nogometne tek
me takrat zelo obiskane. Na Cen
tralnem stadionu so potekali !e 
drugi dogodki, denimo, koncerti 
velikih glasbenih skupin,« je na 
zadnje obdobje spomnila sogovor
nica. SAŠA BOJC 

NAVPiČNO; 1. naš kajakaš na divjih 
vodah (Nejc), 2. reka v Italiji, pritok 
Pada, 3. halogena kemična prvina 
4. skandinavska drobiž, 5. kemijski 
znak za telur, 6. pisatelj in gledali
ški kritik (Filip Kumbatovič), 7. kra
tek prikaz dogodka, 8. ime franco
skega misleca Descartesa, 9. naš 
kajakaš, osvajalec medalje na le
tošnjem SP v Španiji Oošt), lO. ime 
!vedskega književnika Hanssona, 
11. Ober, 14. prebivalec evropskega 
oto!kega naroda, 16. pri pokru pet 
kart enake barve, 18. energijski de
lec, 20. nizozemski slikar portretist 
(Nicolaes), 22. domnevno himalaj
sko bitje, 23. antično ime špan
ske reke Guadiane, 24. angleški 
humanist, nasprotnik reformaCije 
(Thomas), 25. grški bog vojne, 26. 
ime pevca Pestnerja, 27. nekdanja 
merska enota za pospešek, 29. ke
mijski znak za mendelevij. M. K. 

Rešitev prejšnje križanke 
VODORAVNO: 1. Bayern, 7. pajdaš, 
13. obarek, 14. Omerza, 15. Kalič, 
16. tla, 17. sir, 18. skot, 19. Senta, 21. 
zi, 22. West Point, 25. S(pomenka) 
H(ribar), 27. Murič, 18. gram, 31. 
Krk, 33. duh, 34. leali, 35. virman, 
37. filter, 38. obČina, 39. akcent. 
NAVPiČNO: 9.J(anez) E(rien). 



Knjige

Na vsakem bralniku so poleg izbranih
leposlovnih del naložena osnovna navodila za
rokovanje z bralnikom in tudi natančnejši opis
bralnika kolibri V3. Bralniku so priložena tudi
tiskana navodila in anketni list za uporabnike
oz. bralce e-knjig. Med osnovnimi navodili je

tudi zapisano, da prenašanje kakršnih koli
vsebin na bralnik, ki je last knjižnice, ni

dovoljeno, je onemogočeno in da z bralnikom
lahko beremo le dela, ki so že naložena. Foto:

Mestna knjižnica Ljubljana

Cilji projekta so spodbujanje branja klasičnih
in sodobnih slovenskih avtorjev, spoznavanje
novih nosilcev besedil (elektronska knjiga) in
spoznavanje novega nosilca zapisov bralnika
kolibri V3. Foto: Mestna knjižnica Ljubljana

Sorodne novice

29. december 2009
Dan, ko so elektronske knjige prevladale nad

papirnimi
2. september 2009

Tri v enem. Je to prihodnost sodobnih bralcev?
27. november 2008

Knjižni sejem: Je prihodnost v elektronski
knjigi?

Novost v Knjižnici Bežigrad
27. januar 2010 ob 15:40
LjubljanaMMC RTV SLO/STA

Mestna knjižnica Ljubljana je v okviru
projekta Slovenske avtorje berem napredno,
listam e-papir v Knjižnici Bežigrad začela
izposojati bralnike.

V Knjižnici Bežigrad so v elektronski obliki na
voljo knjige klasičnih in sodobnih slovenskih
avtorjev, s čimer želijo vzpodbuditi branje
domačih literatov kot tudi spoznavanje novih
nosilcev besedil - elektronskih bralnikov.
Trenutno je na voljo pet bralnikov kolibri V3, ki
jih je izdelalo slovensko podjetje EPTS.
Elektronske knjige pa so izbrali v prvi slovenski
elektronski založbi, Založbi Ruslica (ČZP Večer),
med njimi pa je mogoče najti dela avtorjev, kot so
Bogdan Novak, Feri Lainšček, Vinko
Möderndorfer, Vladimir Bartol, Evald Flisar,
Lojze Kovačič, Vitomil Zupan, Matjaž Kmecl,
Bruno Hartman, Ciril Zlobec, Ivan Cankar,
Josip Jurčič, France Prešeren, Janko Kersnik
in drugi.

Izposoja kot pri 'papirnatih' knjigah
Pogoji izposoje bralnikov so po besedah avtorice
projekta Mateje Ločniškar-Fidler enaki pogojem
izposoje monografskih publikacij. Izposoja je
mogoča za tri tedne z možnim enkratnim
podaljšanjem, ni pa mogoča rezervacija. Na
vsakega izmed bralnikov so v knjižnici naložili od
deset do petnajst izbranih leposlovnih del. Poleg
tega so na vsakem bralniku naložena osnovna
navodila za rokovanje z njim in natančnejši opis
bralnika, priložena pa so tudi tiskana navodila in
anketni list. Prenašanje kakršnih koli vsebin na
bralnike je onemogočeno, z njimi je mogoče brati
le naložena dela. Na hrbtni strani bralnikov so
nalepljene črtne kode vseh naloženih knjig, ki jih
knjižničarji, zaradi izplačila knjižničnega
nadomestila avtorjem, ob izposoji tudi vse
evidentirajo.

Elektronski bralniki nič več tujci ljubljanskih knjižnic http://www.rtvslo.si/index.php?c_mod=news&op=print&id=222240

1 od 2 28.1.2010 8:51
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Bombastič ni april za ljubitelje 

• 

strIpov 
NAPOVEOAN JE WD VSAJ PEnH ALBUMOV STRIPOV, NOVA S11POVSKA REVIJA IN VEtJA RAZSTAVA V KNJiŽNICI OTONA 

ŽUPANČlfA. ALEKSANDER BUH IZ STRlP.ART.NICE BUCH SE JE POSVEnL DVEMA DOGODKOMA: WOU PRVE KNJIGE KRONOLO�KEGA 

PONATISA STRIPOV NMEGA MIKlJA MUSTRA IN RETROSPEKTIVNI �
 HRVATA JUUA JULESA RADILOVICA . 

revija jugoslovenskog stripa 

>>Oba umet!1ika
'Sta že praznovala Sa-letnito, 

prvi pred štirimi le�, drugi pred dvema. Muster 

je svoj prvi strip objavil leta 1952, Jules pa leta 

1953. Oba sta delala tudi na risanem filmu i� 

oba sta v svojih državah priznana kot največja 

še živeča stripovska avto�a. 

pa še v nečem sta· � podobna. Ko sem nekoč 

vprašal Mikija, koliko tasa je dnevno risal v 

svojih 17 letih tujine, mijeodgovoril: 'Dokler 

mi svinčnik ni padel z rok: In še vedno riše 

vsak dan! 'Nekaj je treba delati; pravi. Ko sem 

toisto vprašalJulesa, seje zasmejal: 'Po 22 

urna dan, dokler me živčni zlom ni prisilil, da 

upatasnim. $e vedno pa vta�h vstanem ob 

štirih zjutraj in rišem. Ja, delati je treba!' Ker o 

Mikiju vemo že skoraj vse, tokratveč oJulesu. 

Ko sem prebiral 21. številko hrvaškega tasopisa 

za strip Kvadrat, ki jev celoti, na 134 straneh, 

posvečen največjemu hrvaškemu stripovskemu 

avto�u Julesu, sem � rekel: 'O, mater, � Hrva� 

imajo pa res smolo s Slovenci: Zakaj 'o, mater'? 

Tako kot pri litu, ki ga po eni strani obožujejo, 

. po drugi pa se ga malce sramujejo,je bila tudi 

Julesova mama Slovenka. Iz Kamnika. In tako 

je Jules tudi naš! Oče paje bil Dalma�nec iz 

okolice Omiša. PoJulesovem pripovedovanju, 

deloholik. Gostinec, hotelir in popotnik. Kot 

tak je že pred prvo svetovno vojno z bratom 

. odšel v Ameriko, da se prepriča, kako je tam. 

pa mu ni bilo prev� všeč, zato seje vrnil in v 

Trstu odprl hotel. Tudi tam mu ni bilo po godu, 

zato je posel preselil v avstrijski Gradec. Pa.tudi 

tam ni bilo po njegovi vogi in seje preselil v 

Cege, kjerje našel toliko časa, da seje zagubil 

in poročil. Rodiise muje prvi �n, Julesov 

starej� brat Vjekoslav. Odšel je v Maribor, kjer 

seje rodilJuies, iz Maribora v Ljubgano, kjer 

se mu je"odila hči, in od tam v Zagreb, kjer 

se je dokončno ustalil. Jules pravi, daje bilo 

zanimivo. Prva tri leta otroštva je Jules tako 

preživel v Mariboru, naslednjih sedem pa v 

Ljubgani, kjer je najprej raziskoval Svetega 

Petra cesto, potem pa ga je bilo polno v Stiški 

ulici. Stanovali pa so - kje drugje kot v hotelu. 

Hotel Tratnik seje imenoval. Občasno pa so 

skočili na Bled, kjerje mama podedovala 

vilo"'Vrtomir. 'Kdo ve, če še stoji?' se sprašuje 

Jules. Je pa oče iz Amerike prinesel dve veliki 

gubezni, film in strip. Ob obilici dela so mu bili 

kinain stripi, ki mu jihje brat tedensko po�gal 

iz AmeriRe, sprostitev. Seveda je v kino s seboj 

jemal oba �nova, pa tudi stripe sta smela 

pregledova�. Tako je svojo gubezen prenesel 

naprej, starejši sin je pisal pesmi in novele, risal 

risanke, mlaj� pa je celo svoje živgenje posve�1 

stripom. 'Tudi Milka Bambiča, ki ga Slovenci 

priznavate za avtorja prvega slovenskega 

stripa, sem spoznal; se smeji Jules, 'ko sva 

prejela nagrado Andrija Maurovit, k i jo je 

podegeval Klub devete umetnosti iz Ljubgane: 

Ko sem ga vprašal, ali ve, da je Bambič narisal 

logo�p tri srca za Radensko, mi je odvmil, da 

jeto zanimivo. sajje on narisal slike, ki visijo 

v pivnici Haler v Podčetrtku. Njegova pokojna 

žena, Zdenka,je bila iz družine Hahnjec in je 

bila lastnikava sestrična. 'Bova morala iti v 

pivnica Ha[er preverit, ali slike še visijo; sem 

pomislil, 'če bova pa spotoma še kakšno pivo 

spita, nama nihče ne bo smel očitati: Jules se 

je strinjal. On bo malo temno. Saj pravim, daje 

tudi naš! Aja, zakaj nisem nič pisal o njegovih 

stripih? Napisal sem, da ga imajo Hrva� za 

svojega največjega Š� živečega avto�a stripov. 

Kaj naj potem sploh pišem? Pridite na odprtje 

razstave, oglejte � jo in mu sezite v roko. Videli 

boste, to bo posebno dožive1je!« . 
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Glede na to, da je MKL največja knjižnica v Sloveniji, smo posledično postali tudi referenčni in prepoznavni  
v svojem okolju za številne medije, ki se obračajo na nas z najrazličnejšimi vprašanji. 

Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice

Uporabnike smo redno obveščali o prireditvah, strokovnih novostih in dejavnostih preko portala MKL, s pla-
kati, z zloženkami, na blagajniških izpiskih, z obvestili preko spletne storitve Moja knjižnica, preko bibliofona, 
etc. Pričeli smo tudi s promocijo preko socialnega omrežja Facebook. Prav tako delimo mesečnike prireditev 
po lokalih v ožjem središču Ljubljane s pomočjo Društva za promocijo glasbe.

Obveščanje o prireditvah poteka redno v vseh pomembnejših časnikih  in internetnih medijih (Delo-Deloskop, 
Dnevnik – Scena, Žurnal 24, Nedelo, Večer, www.Eljubljana.si, www.napovednik.com, MMC RTV Slovenija- 
Prireditve.info, www.ventilatorbesed.com, www.airbeletrina.si, otroške prireditve na portalu Lumpi klub 
(www.mercator.si) in Otroški portal RTV, www.senior.info, www.pozitivke.net, Svet in ljudje (v tiskani izdaji 
in na spletni strani www.svetinljudje.si), Kam v Ljubljani. Vsak torek se Borza znanja oglaša v živo in pred-
stavlja aktualne ponudbe in povpraševanja na Radiu Univox ter ob ponedeljkih in četrtkih na Radio 94. 
Redno objavljamo članke in napovedi prireditev knjižnic v lokalnih občinskih glasilih: Ljubljana – glasilo MOL, 
Turistične vesti (Četrtna skupnost Moste), Mostiščar (občina Ig), Glasnik (občina Škofljica), Naš časopis (ob-
čina Vrhnika), Kopitarjev glas (občina Vodice), Trobla (občina Velike Lašče) ter v Bukli, kjer ima MKL svojo 
redno mesečno rubriko.

Redno pripravljamo izbor prireditev za otroško oddajo Križ Kraž, ki je na sporedu vsako soboto na 1. progra-
mu TV Slovenija. 

Najave dogodkov so bile objavljene tudi na zaslonih mestnih avtobusov LPP, ki predvajajo različne vsebine 
in novice s področja kulture in znanosti. Ti brezplačno objavljajo izbor 10 najbolj zanimivih prireditev MKL  
v mesecu v rubrikah Ne prezrite in Dogodki ter različna obvestila. Na avtobusih smo oglaševali tudi dva večja 
dogodka v okviru SPK in sicer vabilo na otvoritev razstave stripov Julesa Radilovića (od 6.- 12.4.) ter obvestilo 
o fotonatečaju Knjiga-mesto-ljudje (od 24.-30.4.).
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POVEZOVANJA
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2010 vzpostavila različne oblike sodelovanja na strokovni ravni s Centrom 
za razvoj knjižničarstva pri NUK, Ministrstvom za kulturo in JAK, s knjižnicami v Ljubljani in drugod po Sloveniji, 
z Zvezo splošnih knjižnic Slovenije, Društvom bibliotekarjev Ljubljana, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, 
s Sekcijami pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in Bralnim društvom Slovenije, Pedagoško in Filozofsko 
fakulteto (Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo), z vzojnoizobraževalnimi usta-
novami kot so vrtci, osnovne in srednje šole, na področju promocije branja v projektu Svetovna prestolnica 
branja in Trubarjeva hiša literature, z British Council Ljubljana, s številnimi ustanovami, ki delujejo na po-
dročju kulture: muzeji, galerijami, glasbenimi ustanovami, arhivi, društvi ter ustanovami, ki so namenjene 
starejšim in  ljudem s posebnimi potrebami.

MKL je sodelovala tudi na različnih sejmih, festivalih in bazarjih: na Kulturnem bazarju (april), Informativi 
(januar), Luninem festivalu (junij), Otroškem bazarju (september), Festivalu za tretje življenjsko obdobje 
(september), Študentski areni (november), Knjižnem sejmu (november); v okviru svetovne prestolnice knji-
ge na otvoritvi v Križankah (april) in otvoritvi Trubarjeve hiše literature (september). 

Območne enote in krajevne knjižnice dobro sodelujejo s četrtnimi skupnosti MOL in občinami ustanovitelji-
cami. Na mednarodni ravni MKL kot članica sodeluje z mednarodno knjižnično organizacijo IFLA, Slovanska 
knjižnica pa sodeluje s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi (Slovanska knihovna). Sodelujemo 
tudi z različnimi tujimi veleposlaništvi in inštituti. 

MKL je v letu 2010 sodelovala tudi kot partnerica v mednarodnem projektu Easy.

Na letni ravni smo Imeli 429 sodelovanj z drugimi institucijami na lokalni in nacionalni ravni.
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IN THE HEART OF THE CITY
INTRODUCTION
In 2008 Municipality authorities of Ljubljana merged six Ljubljana public libraries into a consolidated in-
stitution, Ljubljana City Library (LCL), the largest public library in Slovenia. It represents the cultural, in-
formational, social and communicational meeting point of individuals, groups, local communities, cultural 
institutions and organizations.

»To understand the changes and to prepare the path for services of the future!« is Ljubljana City Library’s 
vision, trying to become most innovative Slovenian public library. 

LCL performs its activities as a public service for the Municipality of Ljubljana (MOL) area with five central 
libraries and sixteen branches. It also represents a central library for seven municipalities outside MOL. It is 
the regional library of the central Slovenia region with special tasks for eight public libraries of the neighbo-
uring communities. 

It also provides some special services as:

• Mobile library,

• Special library – Slovanska - Centre for local studies and specialized collections for Humanities,

• develops reading culture for children and youth  – Pionirska – The Centre for Youth Literature and 
Librarianship, 

• Lifelong learning in The Centre for Lifelong learning LCL (The Employment Information Service, The 
Learning Exchange, The Centre for Autonomous Learning, Points of lifelong learning),

• develops reading culture, information literacy and cultural activities.
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books
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books
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serials
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non-book materials
18%

Loan of units by the type of materials

INCREASE IN STOCK 
LCL has a library stock of 1.613.357 units. Last year we gained 8.911 new titles or 90.724 library material 
units, 81 % were books, 15% non-book materials and 4% serials.

LOAN OF MATERIALS
There was one outside loan of library material every 6,6 seconds in LCL. In 2010 every citizen of Ljubljana  
visited LCL 3,4 times due to loan for use outside the library.

Members prolonged 240.349 borrowed units of library materials through the OPAC. They reserved 18.115 
borrowed units and ordered 25.307 units of unoccupied materials.
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LIBRARY VISITS
We had 1.763.545 visitors last year. There was a 63 per cent increase of virtual Library visitors.

Each library member visited LCL 19 times in 2010, therefore LCL registered a visit of a member every 19,6 
seconds. Every second citizen of Ljubljana visited our events.

MEDIA AND PARTNERSHIPS
Promotion of the library through media was very successful in 2010, there were 233 releases and articles. 
On the yearly basis we had 429 co-operations with other institutions on local and national level.

NEW IN 2010
We are the first Slovenian library offering its members to read e-books on e-readers. Gesture was well taken 
by elder members, because e-readers are easy to use and enable large print.

Golden Pear (Zlata hruška) is a LCL award and our first registered trademark, awarded for the best achieve-
ments in the field of publishing original and translated Slovenian youth fiction and educational books.

A Miniature books collection was donated to LCL last year and is preserved in the Slovanska - Centre for local 
studies and specialized collections for Humanities. It includes a valuable collection of more than 3.000 mini-
ature books from 57 countries, representing one of the largest collections of the kind in Central Europe.

LCL successfully coordinated 107 libraries selling Books for Everybody, a project which took place within the 
project Ljubljana - the World Book Capital and had been developed to raise awareness about the importan-
ce of reading and the role of books on development of individuals and the society as a whole. Books had 
been sold at a reasonable price at libraries, museums and galleries.

loans for use  
outside the library

82%

visits of events
8%

internet
9%

Library visits

use of special services
1%
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Trubar Literature House was opened in cooperation with the Municipality Department of Culture and the 
City Museum of Ljubljana. Its program consists of several sections: literary events, art and society, digital 
stories, children’s activities, workshops, exhibitions, outdoor events and hosting events in the framework of 
the Ljubljana - World Book Capital.

Children’s Department of the Oton Župančič Library updated the arrangement of the youth literature - 
from the age-based arrangement into the system of reading perspectives. This includes: an arrangement of 
records in the catalog, equipment of all copies with new labels, setting up shelves with the new signaling, 
preparing promotional materials and educational activities.

In 2010 LCL introduced the book repository as a method for managing the library collection. The repository 
is a collection of rarely used older library materials, mainly books, with permanent value to the library that 
have been weeded from the free access . The result is that one copy of every valuable book is retained per-
manently in the stock.

Home Library Service is intended for those users who cannot visit the Library themselves, due to old age, 
illness or physical handicap.

Centre for lifelong learning in the urban region of Ljubljana is a national project, which allows free advice 
and information and independent learning with information and communications support for adults and 
youth.

We have implemented an internal web site, Intranet LCL, to improve employee communication, internal 
organization and centralized access to all electronic documents and forms.

LIBRARY NETWORK
Mobile library has introduced a new stop at the Trnovo center for elder people. We have prepared all neces-
sary documents for the renovation of the Jože Mazovec Library and setting up the new Zadvor branch. Nove 
Poljane branch was enriched with non-book materials and has achieved higher attendance and enrollment 
of new members.

ACTIVITIES FOR USERS
Local studies collection is the memory and the beat of the local community, that brings to life the area of   
Ljubljana and its surroundings. By creating an enriched program for the Slovanska - Centre for local studies 
and specialized collections for Humanities, we have opened an important new library topic in Ljubljana.

The Centre for Lifelong learning is responsible for training users of all age groups, employees and wider 
professional public. The Center consists of: 

The Learning Exchange is the information center collecting, managing and mediating information from pe-
ople who offer knowledge to those searching for it.
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At The Centre for Autonomous learning we have made available adjusted materials, modern educational 
technology and professional help from librarians, advisers and mentors.

The Employment Information Service, aimed at job seekers, gathers, actualizes and provides information 
on labor markets in Slovenia, the European Union and other countries.

At Points of lifelong learning there are two types of activities carried out: tutoring and organized education 
for adults who need informal, free and independent learning.

Slovenian library and museum MEGA quiz is a national project, prepared and organized by LCL, Pionirska 
in collaboration with the Museums Community of Slovenia for primary school pupils. The quiz promotes 
modern forms of teaching and learning, encourages creativity, provides information literacy and promotes 
reading and visits of cultural institutions.

My favorite book is the recognition of choice of young readers and is awarded since 1998 for favorite 
Slovenian youth book and favorite youth book translated into Slovenian. The award had been founded in 
the predecessor of the LCL the, Oton Župančič Library in cooperation with the Slovenian Section of IBBY and 
the Federation of Library Associations of Slovenia in order to encourage young readers to read and become 
interested in youth literature.

The library pays special attention to integrating the most vulnerable social groups. We have electronic ma-
gnifying glasses, providing the elderly and partially sighted people with a tool to facilitate reading, as well as 
books with large print, e-readers for e-books and audio books. We have Home Library Service for the mobile 
impaired users. In cooperation with the asylum home in Ljubljana, we have prepared a project Library, my 
asylum the purpose of which is trying to integrate asylum seekers into the local environment.

LCL Week is a yearly library’s feast with a rich program presented to its users and inhabitants of Ljubljana. 
It was concluded with the ceremony evening attended also by the Mayor Zoran Jankovič.

The one-day international professional symposium with a panel discussion Library, the heart of the city: 
between tradition and the future has been seeking answers to unresolved issues libraries are facing today. 
Professional symposium was attended by lecturers from the library science field as well as broader fields of 
humanities, journalism, publishing and culture.

In 2008 LCL joined the international project Easy to join education – Inclusion for all as a representative 
of Slovenia together with ten partner organisations in four other countries: Germany, Finland, Bulgaria and 
Turkey. With the project Easy the idea of educating the educators in the library upgrades the techniques of 
permanent professional training of employees, and promises good results in informal education for end-
users in the library. (www.mklj.si/eng)
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 Knjižnica Lokacija Telefon

 Bežigrad Einspielerjeva ul. 1 01 236 38 00

 Brdo Brdnikova 14 01 257 18 24

 Brezovica Podpeška c. 2, Brezovica 01 365 31 65

 Črnuče Dunajska 367 01 537 26 09

 Dobrova Ul. V. Dolničarja 2, Dobrova 01 364 20 40

 Fran Levstik Stritarjev trg 1, Velike Lašče 01 788 98 86

 dr. France Škerl Vojkova 87a 01 534 99 85

 Fužine Preglov trg 15 01 540 72 79

 Gameljne Sred. Gameljne 50 01 511 00 30

 Glinškova ploščad Glinškova ploščad 11a 01 534 66 86

 Grba Cesta na Brdo 63 01 257 29 17

 Horjul Slovenska c. 17, Horjul 01 750 02 12

 Ig Banija 4, Ig 01 286 33 88

 Jarše Clevelandska 17-19 01 541 25 67

 Jožeta Mazovca Zaloška 61 01 548 45 10

 Kolodvor Trg osvobodilne fronte 10 01 291 23 96

NAŠE KNJIŽNICE
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 
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 Notranje Gorice Podpeška c. 380, N. Gorice

 Nove Poljane Povšetova 37 01 521 15 20

 Otona Župančiča Kersnikova 2 01 600 13 00

 Podpeč Jezero 21, Podpeč 01 363 13 18

 Polhov Gradec Polhov Gradec 61

 Poljane Zarnikova 3 01 306 15 89

 Polje Zadobrovška 1 01 528 33 87

 Potujoča S postajališči 041 47 39 30

 Prežihov Voranc Tržaška c. 47a 01 244 35 74

 Rakitna Rakitna 66, Preserje

 Rob Rob 2, Rob

 Rudnik Dolenjska cesta 11 01 427 34 23

 Savsko naselje Belokranjska 2 01 437 12 90

 Slovanska Einspielerjeva ul. 1 01 236 38 60

 Šentjošt Šentjošt nad Horjulom 13

 Šentvid Prušnikova 106 01 512 46 08

 Šiška Trg kom. Staneta 8 01 519 38 42

 Škofljica Ob pošti 29, Škofljica 01 366 30 44

 Vodice Škofjeloška cesta 7 01 832 33 66

 Zalog Zaloška 220 01 549 26 65
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