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Dragi prijatelji MKL!

Prijetno je po koncu uspešnega leta pogleda-
ti nazaj, se veseliti doseženih rezultatov, po-
hvaliti sodelavce za njihov trud in privrženost 

skupnim ciljem ter se zahvaliti našim bralcem, ki so 
izbrali Mestno knjižnico Ljubljana za svojo destina-
cijo in svoj »tretji« prostor. Zagotovo je prijeten tudi 
občutek razumevanja za knjižnico pri našem usta-
novitelju pa tudi pri naših partnerskih občinah. 

Naj vas popeljem skozi le nekatere dobre dosežke 
preteklega leta. Na začetku smo bili še povsem  
v Svetovni prestolnici knjige. Največ truda smo na-
menili izgradnji nove Knjižnice Zadvor, ki smo jo 
odprli 23. aprila 2011, in tako temu pomembnemu 
letu za Ljubljano vtisnili tudi trajen pečat v knjižnični 
mreži MKL. Drugi veliki projekt v istem okviru, Tru-
barjevo hišo literature, smo uspeli vzpostaviti kot 
uspešen nov kulturni center, v katerem se je lani 
zvrstilo neverjetnih 383 dogodkov! Pri projektu  
Knjige za vsakogar smo bili v njegovi prvi fazi izjem-
no uspešni, v nadaljevanju pa je pritegnil vse manj 
ljudi, saj je njegov prvotni šarm očitno minil.

MKL s svojim delom bogati kulturno in izobraževalno 
ponudbo Ljubljane. S sodelavci upravljamo zelo 
obsežno knjižnično zbirko, ki je v letu 2011 dosegla 
1.613.357 enot. Na novo smo pridobili 90.567 enot 
gradiva (16.901 naslov), vse naše knjižnice skupaj 
imajo torej povprečno čez 5 enot gradiva na vsake-
ga prebivalca Ljubljane in okolice! Da bi to veliko 

Še eno uspešno leto 

2



3

knjižno bogastvo doseglo čim več ljudi, smo izvajali 
nove storitve, raznolike prireditve, vseživljenjsko 
učenje ter poenostavili uporabo digitalne knjižnice. 
Želimo postati prepoznavni kot prijeten in dosto-
pen prostor kulture in učenja (čeprav si v neka-
terih naših knjižnicah želimo sodobneje urejenih in 
večjih prostorov). 

S skupnimi projekti krepimo celostno podobo pri-
reditev MKL. Število prireditev je doseglo številko 
2.152, obiskalo pa jih je čez 39.000 odraslih in otrok. 
Center za vseživljenjsko učenje MKL je namenjen 
neformalnemu izobraževanju za življenje! V letu 
2011 se je pri nas na različnih tečajih in delavnicah 
izobraževalo 20.700 otrok in odraslih. 

V letu 2011 se je med člane vpisalo 10.761 članov, 
skupaj smo imeli 84.247 aktivnih članov. Obiskalo 
nas je preko 1.600.000 bralcev, obiski spletnega 
mesta so dosegli številko 705.000, ogledi spletne 
strani MKL pa skoraj 1.800.000! Izposoja je obsegala  
4.874.898 enot. To so resnično impozantne številke! 
Pri izposoji gradiva smo v preteklem letu uresničili 
marsikaj novega, poleg naročanja gradiva na dalja-
vo smo za boljše informiranje uredili centralizirano 
dnevno pošiljanje opominov, uvedli redni nad-
zor varovanja osebnih podatkov naših članov ter 
pripravili vse potrebno za uvedbo nove članske iz-
kaznice – mestne kartice Urbana, ki jo bomo pričeli 
uporabljati letos. Za sprejemanje pohval in pritožb 
uporabnikov smo objavili spletno aplikacijo, ki 
je dostopna na domači strani MKL in uvedli nove  
Knjige pohval in pritožb v vseh knjižnicah MKL.

Posebej želim omeniti še novi koncept MKL 
»Knjižnica za družine«, s katerim razvijamo mo-
del knjižnice, ki spodbuja vsakega posameznega 

družinskega člana in celotno družino k skupni upo-
rabi knjižnice. Ta pristop bo dobil krila v naslednjih 
letih!

Med številnimi  projekti, o katerih lahko berete  
v poročilu, sta dva posebej zaznamovala leto 2011: 
Poletavci je projekt bralne spretnosti med otroki, 
starimi med 7. in 12. let, pri katerem otroci pol ure 
na dan, trideset dni med poletnimi počitnicami be-
rejo in tako postanejo Poletavci – poletni bralci. Na 
koncu vsi dobijo manjše nagrade, izžrebani pa tudi 
kakšno vrednejšo! Za odrasle pa smo zasnovali pro-
jekt Mesto bere, ki bo potekal vsako sezono med 
oktobrom in aprilom in vabi vse odrasle k branju 
kvalitetnih književnih del, tako sodobnih kot tudi 
starejših. Projekt spremljajo dodatne aktivnosti in 
prireditve in tudi tu s pomočjo sponzorjev med 
najboljšimi bralci izžrebamo kakšno prijetno na-
grado.

Potrebnih je bilo veliko energije, truda in ustvarjal-
nosti zaposlenih, da smo uresničili toliko dobrega. 
Doseženi rezultati preteklega leta pa nas poganjajo 
naprej in verjamemo, da je čas gospodarske krize za 
našo knjižnico priložnost, da »osvojimo« tudi tiste 
ljudi, ki doslej niso prihajali k nam. Naša knjižnica je 
namreč neizčrpen vir novega znanja, prireditve pa 
so prijetne, zanimive in predvsem brezplačne.

Vabljeni v MKL tudi v letu 2012!

Mag. Jelka Gazvoda
direktorica
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Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je splo-
šna knjižnica Mestne občine Ljubljana 
(279.898 prebivalcev) s petimi velikimi 

območnimi enotami (Knjižnica Bežigrad, Knjižnica 
Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča, 
Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Šiška) in se-
demnajstimi krajevnimi knjižnicami ter Slovansko 
knjižnico kot specialno knjižnico. Po pogodbi izvaja 
knjižnično dejavnost  tudi za sedem sosednjih ob-
čin: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Ig, 
Škofljica, Vodice in Velike Lašče (46.519 prebival-
cev) s trinajstimi krajevnimi knjižnicami. MKL je tudi 
osrednja območna knjižnica osrednjeslovenske re-
gije (551.605 prebivalcev). 
MKL ima tudi potujočo knjižnico – bibliobus s 47 
postajališči, Pionirsko – center za mladinsko knji-
ževnost in knjižničarstvo in izvaja mnoge projekte 
neformalnega vseživljenjskega učenja za uporabni- 
ke ter strokovnega usposabljanja za knjižničarje  
v Centru za vseživljenjsko učenje MKL. Organiziramo   
izobraževalne servise za uporabnike – Borza dela, 
Borza znanja, Središče za samostojno učenje, Točke 
vseživljenjskega učenja in v našem Učnem centru 
skrbimo za strokovno izpopolnjevanje knjižničar-
jev. Prav tako razvijamo bralno kulturo in informa-
cijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celot-
nem območju, na katerem delujejo naše organiza-
cijske enote, knjižnice mestnih območij in krajevne 
knjižnice.

Povsod v mestu
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Za nemoteno delovanje knjižnice skrbijo: Služba za 
razvoj in območnost, Služba za pridobivanje in bi-
bliografsko obdelavo knjižničnega gradiva, Služba 
za delo z uporabniki in posebne zbirke, Služba za 
pravne, kadrovske in splošne zadeve, Služba za fi-
nance in računovodstvo ter Služba za tehnično 
vzdrževanje in logistiko.

Vizija MKL 
''Razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev 
prihodnosti'', je vizija Mestne knjižnice Ljubljana, ki 
bo z ambicijo svojih knjižnic postala najbolj inova-
tivna slovenska splošna knjižnica. Usmerjena v ra-
zvoj bo še naprej izvirno povezovala svoje kulturne, 
informacijske in izobraževalne dejavnosti z interesi 
svojih uporabnikov.
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1.656.637enot knjižnične zbirke

ZALOGA GRADIVA

90.567
novih enot oziroma 16.901 naslovov knjižničnega gradiva.

Z nakupom smo pridobili 68 % naslovov strokovnega 
gradiva in 32 % naslovov leposlovja ter 27 % naslovov 
za mladino in 73 % za odrasle.  Ohranjamo visok nivo 
ponudbe časopisja in druge periodike z naročenimi 420 
naslovi in 2.549 izvodi tega gradiva.

PRIRAST GRADIVA

IZPOSOJA  GRADIVA
4.874.898
enot knjižničnega gradiva smo izposodili na dom. 

Izposoja gradiva na dom se je povečala za 3,4 %. Izposoja 
knjig je bila višja za 4,9 %, serijskih publikacij za 6 %, ne-
knjižnega gradiva pa je bila za 4,2 % nižja. 

6

STROKOVNO
 GRADIVO

68 %

LEPOSLOVJE
32 %

 GRADIVO
ZA ODRASLE

73 %

 GRADIVO
ZA MLADINO

27 %



7Kaj povedo številke?

V letu 2011 si je v MKL vsak
… prebivalec Slovenije izposodil 2,4 enot gradiva,
… Ljubljančan izposodil 17,4 enot gradiva,
… član MKL izposodil 57,9 enot gradiva.

V letu 2011 je v primerjavi z letom 2010 medknjižnična 
izposoja narasla za 2,7 %. Podatki predstavljajo le reali-
zirana naročila po standardiziranih postavkah (fizične 
enote, število kopiranih dokumentov po straneh, elek-
tronsko posredovani dokumenti).

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

OBISK KNJIŽNICE
1.663.752 obiskovalcev

ČLANSTVO
Vpisalo se je 10.761 novih članov. 62,6 % aktivnih članov 
MKL je iz MOL, 12 % je iz primestnih občin in 25,4 % je iz 
drugih občin po Sloveniji.

84.247aktivnih članov
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Nova krajevna knjižnica  v Zadvoru
V okviru zaključka mednarodnega projek-
ta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige smo 
21. aprila 2011 odprli novo Knjižnico Zadvor, ki 
je nadomestila prej dobro obiskano postajališče 
Potujoče knjižnice pred Zadružnim domom Zadvor, 
kjer ima nova knjižnica tudi svoje prostore (120 m2). 
Knjižnica je začela poslovati 11. maja 2011 in je za 
uporabnike odprta tri dni na teden.
Vzpostavitev knjižnice v Zadvoru pomeni zaokro-
žitev mreže Knjižnice Jožeta Mazovca v vzhodnem 
delu Ljubljane. Knjižnica je pomemben dejavnik 
pri oblikovanju kulturnega, informacijskega in iz-
obraževalnega utripa lokalne skupnosti. S svojimi 
storitvami vzpodbuja otroke, da bodo rasli s knjigo, 
odrasle pa osvešča o pomenu udeležbe v vseži-
vljenjskem učenju. 

Nova postajališča Potujoče knjižnice
V letu 2011 je Potujoča knjižnica dotedanjim 45 po-
stajališčem dodala še tri: Center starejših Medvode, 
Goričico pod Krimom in Šmartno ob Savi. 

Novosti v mreži
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Trubarjeva hiša literature (THL)
V lanskem letu je THL prešla pod organizacijsko 
okrilje MKL. S programsko politiko v letu 2011 smo 
uspešno oblikovali nov prostor literarne ponudbe, 
aktualnih pogovorov o kulturi in družbi, predavanj, 
nastopov glasbenih skupin in posameznikov, krea-
tivnih delavnic, simpozijev.

Kulturni program sestavljajo lastni programi in pro-
grami sodelujočih organizacij ter posameznikov. 
V letu 2011 se je v Trubarjevi hiši literature zvrstilo 
383 dogodkov. V THL so gostovali številni slovenski 
in tudi nekaj tujih literarnih ustvarjalcev, v minulem 
programskem letu je bil to tudi prostor knjižnih fe-
stivalov, novo prizorišče kulturno-umetnostnega 
festivala Bobri, festivala Pravljice danes, festivala 
Fabula in drugih festivalskih ter spremljevalnih 
dogodkov.
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Knjižnična zbirka

Upravljanje s knjižnično zbirko
Knjižnična zbirka MKL je v letu 2011 dosegla 1.656.637 enot gradiva 
(1.432.372 knjig, 166.076 neknjižnega gradiva in 58.189 serijskih publikacij). 
Knjižnica je z nakupom gradiva zagotovila obsežen prirast novih naslovov, 
s čimer so nove zgodbe in dosežki na razpolago širokemu krogu uporab-
nikov. S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije je v prirast 
vključena večina kakovostnih izdaj slovenskih založb in samozaložnikov, 
relevantnih za naše bralno okolje. Nakupljena so vsa kakovostna dela slo-
venskih avtorjev in prevodi tujih del, ki jih subvencionira Javna agencija za 
knjigo.
S posebnimi zbirkami je ponudba knjižničnega gradiva prilagojena potre-
bam okolij, v katerih delujejo naše knjižnice in potrebam različnih ciljnih 
skupin.
Kakovost in aktualnost knjižnične zbirke pa ohranjamo z odpisom gradiva 
(50.424 enot), ki jih nadomeščajo nove izdaje in nova dela. 
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Repozitorij
Repozitorij je zbirka knjižničnega gradiva s traj-
no vrednostjo in je eden od načinov upravljanja  
s knjižnično zbirko na podlagi pregledovanja učin-
kovitosti obstoječe zbirke. Gre za gradivo, ki ga 
knjižnica zaradi neaktualnosti in neizposoje izloča 
iz prostega pristopa, le en izvod pa trajno ohrani 
v repozitoriju. Skupno smo v letu 2011 pregledali 
6.789 možnih naslovov gradiva, vendar smo za re-
pozitorij namenili le 597 naslovov.

Bralniki in e-knjige 
Knjižnica je leta 2010 prva v Sloveniji stopila na trg 
izposoje e-knjig na bralnikih. E-knjige so v našem 
okolju novost, MKL pa želi v začetnem obdobju 
nastajanja te ponudbe sodelovati tudi pri razvoju 
njihove izposoje. Naš cilj je v prihodnosti ponuditi 
e-knjige za izposojo na lastnih  bralnikih uporabni-
kov z dostopom na daljavo.
V ta namen smo v letu 2011 pridobili 50 naslovov 
e-knjig in 294 licenc za uporabo na 29 bralnikih, ki 
so v lasti knjižnice. Zaradi trenutno neustrezno za-
ščitenih e-knjig pred škodljivim razmnoževanjem 
in distribuiranjem jih na osebne bralnike uporabni-
kov še ne moremo pošiljati.
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Posebne dejavnosti

Domoznanska dejavnost v Slovanski knjižnici
MKL gradi zbirko za lokalne študije oz. domo-
znanstvo v Slovanski knjižnici in jo v sodelovanju 
z različnimi organizacijami intenzivno predstavlja 
javnosti. Domoznanska zbirka v knjižnici priča  
o vitalnosti določenega lokalnega območja, odse-
va njegovo aktualno problematiko ter uveljavlja 
pripadnost kulturnemu okolju, ga bogati z lokalni-
mi posebnostmi in razvija ustvarjalnost skupnosti 
in posameznikov. Domoznanska dejavnost je za 
območje Ljubljane in njene okolice zaživela šele z 
oblikovanjem Slovanske kot centra za domoznan-
stvo in specialne humanistične zbirke, kjer so zdru-
žene domoznanske zbirke vseh območnih enot.
V letu 2011 smo v domoznanskem ciklu Ljubljana 
med nostalgijo in sanjami predstavljali zanimive 
Ljubljančane (Peter Lampič, Ciril Štukelj, Davorin 
Rovšek), največ uspeha med domoznanskimi pri-
reditvami pa je doživela majska razstava Fondovi 
bloki. Otvoritve se je udeležilo rekordno število 

obiskovalcev in krajanov. Stanovalci soseske so so-
časno z razstavo obeležili tudi dan Fondovih blokov 
s piknikom, ki smo ga dokumentirali in skupaj z 
razstavo predstavili tudi virtualno v okviru projekta 
Moja ulica na regijskem spletnem portalu Kamra.
Iz cikla razstav Ljubljana med nostalgijo in sanjami 
smo pripravili vsebine za novo domoznansko pu-
blikacijo. Pripravljeno gradivo bo začelo izhajati kot 
domoznanska strokovna publikacija MKL.
Usmerjenost v slovanski kulturni prostor se je v letu 
2011 odražala v sodelovanju z društvom Ruslo ob 
prikazu štirih originalnih ruskih filmov.
Pripravili smo srečanje z dr. Martinom Žnideršičem, 
ki je ob zaključku leta 2010 Mestni knjižnici zaupal  
v hranjenje svojo obsežno in edinstveno zbirko 
3.000 miniaturnih knjig. V sklopu predavanja z na-
slovom Miniaturna knjiga skozi stoletja je zbirko 
predstavil in podal obsežno strokovno predavanje 
o zgodovini miniaturnih knjig in njihovem razvoju.
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Osrednja območna knjižnica
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednje-
slovensko knjižnično regijo in izvaja naloge ob-
močnosti za osem osrednjih knjižnic v regiji: 
Knjižnico Domžale, Knjižnico Litija, Matično knji-
žnico Kamnik, Knjižnico Logatec, Mestno knjižnico 
Grosuplje, Cankarjevo knjižnico Vrhnika, Knjižnico 
Jožeta Udoviča Cerknica in Knjižnico Medvode.
Tudi v letu 2011 smo članom knjižnic osrednjeslo-
venske regije omogočili oddaljeni dostop do elek-
tronskih virov. Prek zunanjega izvajalca so bili digi-
talizirani humoristični časniki s konca 19. in začetka 
20. stoletja (objavljeni so na dLib.si). Nadaljevali 
smo projekt Moja ulica, ki v obliki digitalnih zgodb 
predstavlja zgodovino, razvoj, kulturni utrip in ži-
vljenje ljudi na eni geografski točki (objavljeno 
na regijskem portalu kamra.si). Lani smo v sklo-
pu projekta Moja ulica objavili dve digitalni zbirki: 
Tavčarjeva ulica v Ljubljani in Ljubljanska soseska 
Fondove hiše. Knjižnicam regije smo svetovali in 
pomagali pri pripravi in vnosu digitalnih zbirk, izo-
braževali smo njihove vnašalce ter izvajali redakcijo 
zbirk.
Pripravili smo Priročnik storitev za uporabnike s po-
sebnimi potrebami v elektronskem okolju.
Za knjižničarje regije smo organizirali in izvedli na-
slednja strokovna izobraževanja: Obdelava in pri-
prava slikovnega gradiva za spletni portal Kamra, 
Predstavitev študijskih krožkov Andragoškega cen-
tra Slovenije ter E-uprava, e-bančništvo, e-storitve.
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Pionirska – center za mladinsko knji-
ževnost in knjižničarstvo
Med paradnimi konji MKL je tudi Pionirska – center 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki se  
s svojim delom povezuje navznoter z mladinskimi 
oddelki vseh knjižnic MKL, navzven pa z vsemi splo-
šnimi in šolskimi knjižnicami po Sloveniji in zlasti  

s strokovno javnostjo, ki je specializirana za po-
dročje otroške in mladinske knjige. V Pionirski 
smo mesečno organizirali strokovna posvetovanja 
Strokovne srede, na katerih smo odpirali številne 
strokovne teme in pripravili tudi nekaj slavnostnih 
prireditev ob zaključkih projektov. Pionirska je 
nosilka nacionalne akcije Moja naj knjiga in tudi 
v letu 2011 smo jo koordinirali na državnem nivoju. 
Z Javno agencijo za knjigo sodelujemo pri nacio-
nalnem projektu Rastem s knjigo kot koordinator 
za MKL, projekt pa v praksi uspešno izvajajo naše 
knjižnice. 
Projekt MKL, ki ga skupaj z zunanjimi sodelavci 
izvaja Pionirska, je Priročnik za branje kakovo-
stnih mladinskih knjig, ki ima v letu 2011 naslov 
Geneze – poti v bistroumne nesmisle in vklju-
čuje pregled produkcije za otroke in mladino za 
leto 2010. Priročnik ne le sistematično pregleda 
knjižno produkcijo za otroke in mladino na slo-
venskem knjižnem trgu, temveč jo tudi vrednoti. 
Najkvalitetnejše knjige so anotirane, najboljše med 
najboljšimi pa so označene z Zlato hruško. 
Decembra smo podelili priznanja MKL Zlata hru-
ška, in sicer za prevedeno mladinsko leposlovno 
knjigo Shaun Tan Zgodbe iz oddaljenega predme-
stja, prevajalke Gaje Kos, za izvirno slovensko mla-
dinsko leposlovno knjigo Modrost nilskih konjev, 
avtorjev Petra Svetine in Damijana Stepančiča, ter 
za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo Kje 
pa ti živiš, avtoric Žive Deu, Bare Kolenc in ilustra-
torja Damijana Stepančiča.
Na slavnostni dogodek smo povabili strokovno jav-
nost in okrepili promocijo Zlate hruške, ki pomeni 
znak za najvišjo kakovost na področju mladinske 
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književnosti. Veliko je bilo zanimanje za nakup knji-
žnih nalepk z znakom Zlate hruške, ki označujejo že 
15.572 knjig v knjižnicah po Sloveniji.
Skupaj s Knjigarno Konzorcij je Pionirska pripravila 
prodajno razstavo mladinskih knjig v tujih jezikih 
Bologna po Bologni. 
Do konca šolskega leta 2010/2011 smo izvedli pro-
jekt Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz (5. 
cikel), pripravili scenarij za TV oddajo Enajsta šola, 
ki je bil v celoti posvečen MEGA kvizu, in izpeljali 
nagradno žrebanje. Za šolsko leto 2011/2012 smo 
pripravili že 6. cikel, projekt še teče do aprila 2012.

Vzpostavitev Centra za vseživljenjsko 
učenje MKL
Center za vseživljenjsko učenje sestavljata izo-
braževanje uporabnikov v informacijskih servisih 
(Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno 
učenje in Točke vseživljenjskega učenja) s programi 
izobraževanja uporabnikov v enotah MKL ter Učni 
center, ki je namenjen izobraževanju zaposlenih ter 
knjižničarjev osrednjeslovenske regije in Slovenije.
Oblikovali smo koncept izobraževanja uporabni-
kov z naslovom Ustvarjajmo znanje, ki je temeljni 
dokument za vzpostavitev in razvoj Centra za vse-
življenjsko učenje v MKL za področje izobraževanja 
uporabnikov. Posledično je delovanje in ponudba 
servisov bolj koordinirana, povečal se je obseg izo- 
braževalne dejavnosti za uporabnike, posamezne 
aktivnosti servisov širimo po knjižnicah v mreži 
MKL, razvili smo nova sodelovanja z različnimi ak-
terji na lokalni ravni.
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Izvedeni sta bili anketi za ugotavljanje izobraževal-
nih potreb uporabnikov MKL ter anketa za ugota-
vljanje potreb po izobraževanju med zaposlenimi  
v MKL. 

Osrednja Borza znanja (BZ) je informacijsko sre-
dišče, v katerem zbiramo, urejamo in posredujemo 
podatke o ljudeh, ki znanje iščejo, in o ljudeh, ki 
znanje ponujajo. Borza izvaja dejavnost v MKL ter 
koordinacijo mreže enajstih Borz znanja v Sloveniji 
ter organizira vrsto delavnic in razstav svojih članov. 
V BZ v Mestni knjižnici Ljubljana smo v letu 2011 
zabeležili 286 novo vpisanih udeležencev. Med vse-
mi udeleženci smo zbrali 252 učnih ponudb in 555 
povpraševanj ter med njimi ustvarili 1.310 učnih 
povezav. Najpomembnejši dogodek Borze znanja  
v sodelovanju z Borzo znanja iz Izole je bila organi-
zacija Sejma znanja 2011.

Središče za samostojno učenje (SSU) je namen-
jeno vsem odraslim, ki jim 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 in strokovna pomoč informatorjev, sve-
tovalcev in mentorjev. V središčih se odrasli lahko 
učijo računalništva, različnih tujih jezikov ter drugih 
vsebin. SSU je v letu 2011 obiskalo 349 udeležen-
cev, ki so se aktivno samostojno učili in tako v 5.141 
obiskih skupno opravili 10.147,25 ur samostojnega 
učenja.

Borza dela (BD) je namenjena vsem iskalcem 
zaposlitve: primarno brezposelnim, pa tudi za-
poslenim, študentom, dijakom in upokojencem. 
Najpomembnejša pridobitev lanskega leta je nova 
informacijska točka Borze dela, ki smo jo 13. aprila 
odprli v Knjižnici Fužine. 
Tri sodelavke iz Knjižnice Fužine tedensko pomaga-
jo obiskovalcem pri uporabi elektronskih virov, ki  
so namenjeni iskanju dela, vodja Borze dela v MKL 
pa mesečno izvaja brezplačne izobraževalne de-
lavnice, predavanja in motivacijska srečanja. V letu 
2011 je informacijski servis BD obiskalo 990 upo-
rabnikov 2.678-krat.

Na Točkah vseživljenjskega učenja (TVŽU) se od-
vijata dve vrsti dejavnosti, mentorstvo in organizi-
rana izobraževanja. Pri mentorstvu skupaj z udele-
ženci ugotavljamo njihove potrebe, jim svetujemo 
in jih informiramo, pomagamo jim pri postavljanju 
učnih ciljev, motiviramo jih za učenje, pomagamo 
jim pri izbiri in uporabi učnega gradiva, spremljamo 
njihov napredek in jim po potrebi tudi pomagamo 
pri učenju. Največkrat se želijo naučiti uporabljati 
računalnik ali pa se izpopolniti v znanju tujih jezi-
kov. Poleg mentorstva v sodelovanju s knjižnica-
mi organiziramo jezikovne in računalniške tečaje, 
ustvarjalne delavnice ter strokovna in potopisna 
predavanja.
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V letu 2011 smo za uporabnike pripravili veli-
ko novega. Organizirali smo vse potrebno za 
uvedbo nove enotne članske izkaznice – me-

stne kartice Urbana, ki jo bomo pričeli uporabljati 
v letu 2012. Poenotili smo dostavo gradiva na dom 
za bolne, invalidne in ostarele ter uspešno zaključili 
sodelovanje v projektu Svetovna prestolnica knjige. 

Brez uporabnikov ni knjižnice

Poskrbeli smo za oblikovanje in številne izdaje 
promocijskih letakov, zloženk in plakatov ter za 
Mesečnik prireditev, ki ga izdajamo v elektronski in 
tiskani obliki v 3.500 izvodih. 
MKL se je predstavila tudi na številnih sejmih in 
festivalih: Festival Bobri, Kulturni Bazar, Lunin festi-
val, Otroški Bazar, Festival za 3. življenjsko obdobje, 
Študentska arena in Informativa.
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OTROCI IN MLADOSTNIKI

Kosovirjeva žlica 
Interaktivni objekt Kosovirjeva žlica je vzet iz literar-
nega besedila Svetlane Makarovič Kosovirja na le-
teči žlici. Gre za umetniško oblikovan sedež – žlico 
s paradižniki, pri čemer je zajemalna površina žlice 
ergonomsko prilagojena sedenju otroka, paradižni-
ki pa so v funkciji orodja za izbiro pravljic ali pesmic. 
V vlogi igrala se je spojila z igralnim kotičkom mla-
dinskega oddelka KOŽ. Za malo večje otroke žlica 
velikokrat odigra vlogo nenavadnega sedeža, ki 
si ga izberejo za branje. Organizirani obiski in tudi 

mnogi naključni obiskovalci žlico povezujejo z ve-
denjem o Svetlani Makarovič in njenih mladinskih 
knjigah, zanje žlica predstavlja poklon tej literaturi 
in avtorici.
Medijsko odmeven dogodek ob otvoritvi Koso-
virjeve žlice, ki ga je z obiskom počastila pisatelji-
ca Svetlana Makarovič, se je odvil 18. april 2011 na 
oddelku za otroke in mladino KOŽ ob zaključevanju 
projektov Ljubljane – svetovne prestolnice knjige.
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Ciciuhec – beremo z malčki
Projekt Ciciuhec je namenjen predšolskim otrokom 
in se izvaja pretežno v sodelovanju z VVZ  MOL in 
primestnih občin. Namen projekta je ustvarjanje 
pogojev za razvoj bralnih navad in bralne kulture, 
spodbujanje branja v družinskem krogu, bogatenje 
besednega zaklada, seznanjanje otrok s knjižnico 
v njihovem neposrednem okolju in je namenjen 
predšolskim otrokom. Bralnemu projektu se je pri-
družilo kar 3.700 vrtčevskih otrok.

Poletavci – poletni bralci
Poletavci – poletni bralci je povsem nov MKL pro-
jekt spodbujanja branja med otroki, starimi med 7 
in 12 let, ki je stekel poleti 2011. Namen projekta je, 
da otroci med poletnimi počitnicami vsaj pol ure na 

19

dan berejo karkoli želijo in s tem utrjujejo branje ter 
pridobijo bralne navade. Sodelovalo je 375 otrok, 
ki smo jih konec septembra povabili na zabavno 
druženje v Park slovenske reformacije, kjer je vsak 
prejel priznanje in majico Poletavci – poletni bralci. 
V žrebanju smo podelili 20 nahrbtnikov ter glavno 
nagrado, otroško kolo, vse nagrade smo pridobili 
s pomočjo naslednjih sponzorjev: Hervis, d. o. o., 
Grafika 3000, Magistrat International in Založba Miš.

Robinzonijada v informacijski džungli je zabavno-
izobraževalni kviz, v katerem mladi bralci od 5. do 
9. razreda iščejo odgovore na vprašanja s pomočjo 
knjižničnega gradiva in sodobne tehnologije. 
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Za otroke enkrat mesečno prirejamo Kinološke 
urice, kjer se otroci seznanijo z osnovami kinologije 
in različnimi pasmami psov. 

Mestna knjižnica Ljubljana in Plesna šola Kazina 
sta s projektom Plešem s knjigo združili moči in 
izkušnje na področju pisane besede in giba in or-
ganizirali glasbeno plesne delavnice, namenjene 
otrokom od 3. do 7. leta starosti. Plešem s knjigo je 
plesni projekt v okviru aktivnosti Ljubljana – sve-
tovna prestolnica knjige, s katerim smo našim upo-
rabnikom oziroma udeležencem glasbeno plesnih 
delavnic s plesom približali vsebino knjige in z vse-
bino knjige približali ples. 

Moja naj knjiga, priznanje po izboru mladih 
bralcev, se podeljuje vsako leto od 1998, in sicer  
v dveh kategorijah: za najljubšo slovensko mladin-
sko knjigo in za najljubšo v slovenščino prevedeno 
mladinsko knjigo. Nagrado za leto 2011 je prejel 
pisatelj Primož Suhodolčan za knjigo Pozor, prav-
ljice!, najljubša prevedena knjiga pa je zbirka Lov 
na pošast Adama Blada.  Knjiga, ki že peto leto 
dobi največ glasov mladih bralcev, je prejela zlato 
priznanje, nato pa je bila izločena iz nadaljnjega 
glasovanja. V šolskem letu 2010/2011 je glasovalo 
24.592 mladih bralcev, od tega smo  524 glasov 
prejeli od slovenskih mladih bralcev izven Slovenije. 

V okviru projekta Rastem s knjigo Javna agencija 
za knjigo v sodelovanju s splošnimi knjižnicami in 
OŠ ter SŠ podeli vsem učencem 7. razredov OŠ in di-
jakom 1. letnikov SŠ knjigo. Splošne knjižnice sprej-
memo učence in dijake na obisk, jim predstavimo 
knjižnico in njene dejavnosti ter izročimo knjige.  

Do konca šolskega leta 2010/2011 nas je obiskalo 
121 skupin iz 7. razredov OŠ (2.587 osnovnošolcev) 
in 121 skupin iz 1. letnikov SŠ (3.723 srednješolcev).

Izposoja igrač – igroteka poteka v Knjižnici dr. 
France Škerl že dobrih dvajset let. Gre za urejeno 
zbirko igrač, ki je namenjena brezplačni izposoji. 
Izbirate lahko med več kot 2.600 različnimi igrača-
mi, ki si jih lahko izposodite za tri tedne z možno-
stjo podaljšanja. V lanskem letu so si člani izposodili 
10.206 igrač.
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Stripoteka ni samo zbirka svetovne stripovske 
klasike, slovenske stripovske produkcije, teorije 
stripa, priročnikov za risanje stripov in stripovskih 
revij. Stripoteka so tudi pogovori s stripovskimi 
avtorji, razstave stripov in brezplačne stripovske 
delavnice. V letu 2011 smo pripravili dva pomemb-
nejša dogodka: predstavitveni pogovorni večer in 
razstavo Ota Reisingerja v aprilu ter Mikija Mustra  
v novembru. 
V številnih enotah Mestne knjižnice Ljubljana po-
tekajo med tednom pravljične ure za otroke. 
V sodelovanju z ameriško ambasado v Ljubljani pri-
pravljamo za otroke pravljične ure v angleškem in 
španskem jeziku z naravnimi govorci angleškega in 
španskega jezika. 

Berem, torej mislim: ob knjigah, čaju in piškotih se 
vsako zadnjo sredo v mesecu pogovarjamo o tem, 
kako si lahko s pomočjo knjig sami odgovarjamo na 
življenjska vprašanja, rešujemo etične dileme, naj-
demo poti iz vsakovrstnih stisk.

Literarni sprehodi po Ljubljani so namenjeni 
predšolskim otrokom in otrokom v prvem trile-
tju osnovne šole. Na literarnem sprehodu otroci 
spoznavajo različne kulturne ustanove ter  njiho-
ve dejavnosti. Predstavimo jim zgodovino stare 
Ljubljane s pomočjo knjig za otroke, s poudarkom 
na ustvarjalcih, ki imajo svoja spominska obeležja 
na naši poti. Literarni sprehodi po Ljubljani so v letu 
2011 potekali 17-krat, popeljali smo 283 otrok in 56 
odraslih. 
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ODRASLI

Zdravstveni kotiček
V Knjižnici Otona Župančiča imamo tudi Zdrav-
stveni kotiček, ki usmerja uporabnike pri iskanju 
gradiva in zdravstvenih informacij, vendar ne nu-
dimo svetovanja ob zdravstvenih težavah. Kotiček 
z računalnikom je umeščen nedaleč od gradiva 
medicinske stroke – od strokovnega in študijskega 
gradiva do povsem poljudnih del na temo zdravja, 
bolezni, zdravil, zdravega načina življenja in alterna-
tivnih načinov zdravljenja. Poleg knjig in elektron-
skega gradiva ponujamo tudi  revije z zdravstveno 
tematiko. Pod okriljem Zdravstvenega kotička or-
ganiziramo predavanja s tematiko zdravja. 

Mesto bere
V okviru bralnega projekta Mesto bere vabimo pre-
bivalce Ljubljane, starejše od 16 let k branju kvali-
tetnih literarnih del, v prvem letu slovenskih, tako 
sodobnih kot tudi starejših. Izbor del zajema pred-
vsem leposlovna dela (prozo in poezijo), strokovna 
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dela (potopise, eseje, pisma, spomine) ter izbor del 
iz projekta Knjiga za vsakogar. 
Projekt temelji na bralnem seznamu, ki vsebuje 67 
naslovov del, dostopnih v naših knjižnicah. Projekt 
smo 23. novembra 2011 odprli s tiskovno konfe-
renco, ki je bila medijsko odmevna. V vseh naših 
knjižnicah smo uredili kotičke, kjer so razstavljena 
promocijska gradiva in knjige, namenjene za iz-
posojo v tem projektu. Vse knjige s seznama smo 
opremili z logotipom projekta, kar omogoča hitrejši 
izbor, lažje svetovanje ter manipulacijo z gradivom. 
Bralce mesečno obveščamo o prireditvah in dejav-
nostih preko spleta, socialnih omrežij ter plakatov 
v knjižnicah. S projektom tako spodbujamo branje 
kvalitetne slovenske književnosti in s pestrim spre-
mljevalnim programom omogočamo uporabni-
kom druženje in izmenjavo mnenj. Glavni nagradi 
sta prispevala Bohinj Park Hotel in Kratos, d. o. o. 
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Mestna knjižnica Ljubljana je v skrbi za tiste člane, 
ki zaradi trajne bolezni, invalidnosti ali starosti ne 
morejo sami obiskovati knjižnice, uvedla servis za 
dostavo gradiva na dom, t. i. Knjiga na dom. V letu 
2011 so knjižničarji obiskali 13 članov in opravili 
skupaj 84 obiskov na domu.

Pogled na gozd – fotografski natečaj
Fotografski natečaj Pogled na gozd je bil izveden 
z namenom, da se v letu 2011, ki so ga Združeni na-
rodi razglasili za Mednarodno leto gozdov, vzbudi 
zanimanje za gozd. V Sloveniji je gozd simbol pre-
poznavnosti države in odraz njenega odnosa do 
trajnostnega razvoja, s katerim se poskuša zagoto-
viti trajno in optimalno delovanje gozda kot eko-
sistema, rastlin in živali. Na natečaj je prispelo 153 
avtorskih fotografskih del. 60 % natečajnikov je bilo 
iz drugih slovenskih mest in krajev. Idejna zasnova 
in promocija foto natečaja je bila dovolj široka, da 
so se vanj lahko vključili tako priložnostni fotografi, 
kot tudi profesionalni fotografi, kar nam je v veliki 
meri tudi uspelo.

Fotografski natečaj se je zaključil z razstavo nagra-
jenih in v ožji izbor izbranih del, ki je bila na ogled  
v mesecu decembru. Ob tej priložnosti so bile po-
deljene denarne in praktične nagrade za najboljše 
tri fotografije in deset praktičnih nagrad za tiste, 
ki so prišli v ožji izbor. Nagrajenci so: Doris Jug 
Cigoj za fotografijo Meglice II, Andrej Žmavc za 
fotografijo z naslovom Gozdna pot in Andrej Jarni 
Poplava v gozdu. Vzporedno z razstavo fotografij je 
bila postavljena tudi razstava knjig, ki se vsebinsko 
navezujejo na natečajno temo in razširjajo vedenje 
o gozdu. Po zaključku razstave bodo fotografije 
dobile svoje stalno mesto v prostorih knjižnice. Pri 
natečaju sta poleg sodelavcev MKL aktivno sode-
lovala tudi dr. Matjaž Čater in dr. Primož Simončič  
z Gozdarskega inštituta Slovenije.
 
Bralni krog je redna mesečna prireditev s ciljem 
predstaviti starejšim bralcem nove mladinske knji-
ge, da bi jih s tem spodbudili k branju svojim vnu-
kom, jih spodbujali k branju in k obiskom knjižnice. 
Vsakič predstavimo po tri otroške, tri mladinske in 
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tri knjige za odrasle in vedno so knjige izbrane na 
neko osrednjo temo, povezano z aktualnim dogaja-
njem.  V letu 2011 smo imeli osem srečanj, ki se jih 
je udeležilo okoli 160 obiskovalcev.

Mediateka je večnamenski prostor z bogato zbir-
ko gradiva s področja glasbe, filma, gledališča in 
plesa: knjige, serijske publikacije in neknjižno gra-
divo (zgoščenke, DVD-ji, CD-romi). Zbirka notnega 
gradiva tematsko pokriva predvsem zabavno glas-
bo, jazz in blues. Z novostmi s področja glasbe in 
filma vas seznanjamo z različnimi katalogi in preko 
spletne strani in socialnih omrežij. Mediateka delu-
je tudi kot infotočka: spremlja aktualna dogajanja  
s področja glasbe in filma; sodeluje z drugimi usta-
novami in posamezniki. Pohvali se lahko s pestro 

ponudbo koncertov, srečanj, predavanj, delavnic in 
okroglih miz. 
V Knjižnici Jožeta Mazovca smo v sodelovanju  
z Zavodom En knap oblikovali posebno tematsko 
zbirko s področja sodobnih scenskih umetnosti, 
s poudarkom na sodobnem plesu. Gre za edinstve-
no zbirko na tem področju in zelo pomembno za 
širši kulturni prostor. V letu 2011 smo pridobili 106 
novih enot.

Zbirka Hiša svetov – prostor za globalno učen-
je je specializirana knjižnica društva Humanitas 
(društvo za človekove pravice in človeku prijazne 
dejavnosti), ki je postavljena v prostorih Knjižnice 
Otona Župančiča. Zbirka Hiša svetov nudi strokov-
no literaturo, priročnike, DVD-je, igre, posterje in 
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izobraževalno gradivo tudi za druga pereča podro-
čja sodobnega sveta. V letu 2011 smo pridobili 204 
nove enote. Z Društvom za zaščito živali Ljubljana 
smo priredili ciklus šestih predavanj na temo zašči-
te živali, s Slovensko Karitas pa smo pripravili raz-
stavo in okroglo mizo o problematiki podnebnih 
sprememb v povezavi z revščino v Afriki.

Odpisane ter podarjene knjige v dobrem stanju, ki 
niso aktualne za vpis v bazo podatkov, so na voljo 
za odkup po simboličnih cenah v okviru t. i. anti-
kvarne prodaje. Cilj slednje je promocija knjižni-
ce in gradiva, njen končni rezultat pa je povečanje 
članstva, obiska in izposoje gradiva. Vendar je ta 
način posredovanja knjig le manjši del naših pri-
zadevanj, da neaktivnim knjigam najdemo novo 

vlogo – še vedno največ izločenih knjig podarimo 
bralcem ob različnih priložnostih ali pa jih organi-
zirano pošljemo tistim, ki jih v določenem trenutku 
potrebujejo. V letu 2011 smo tako različnim knjižni-
cam in drugim organizacijam (Varni hiši, Gradski 
biblioteki Prijedor, Vrtcu Rožnik, Institutu IRIU idr.) 
podarili več tisoč neaktivnih knjig.

Knjižnica ima bogato zbirko gradiva s področja 
šaha. Šahovska zbirka je zasnovana tako, da z li-
teraturo in s strokovnim svetovanjem pokriva po-
trebe uporabnika, od začetnika pa do velemojstr-
ske stopnje. V šahovskem kotičku Knjižnice Otona 
Župančiča sta za igranje na voljo dve šahovski gar-
nituri, ponujamo pa tudi igranje šaha prek inter-
neta. V želji po spodbujanju aktivnega preživljanja 
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prostega časa ob namiznih igrah so dvakrat mesečno  
v Bralnici Knjižnice Jožeta Mazovca zaživele šahov-
ske delavnice, ki se z zaključkom projekta Lahko 
matiraš dedka? niso zaključile, ampak se bodo na 
željo udeležencev nadaljevale. 

RANLJIVE DRUŽBENE SKUPINE

ICORN – mreža zatočišč za preganjane pisatelje
Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 vstopila  
v Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane 
pisatelje (ICORN) in se zavezala, da bo nudila zato-
čišče pisateljem, ki so v svojih državah preganjani 
zaradi svojega literarnega in političnega delovanja. 
MKL se je ob tem povezala z Oddelkom za kulturo 
MOL in pri projektu sodeluje kot štipenditor, s tem 
pa v svojo dejavnost vključuje sodelovanje z gostu-
jočimi pisatelji iz mreže ICORN. Zato je z dvema pre-
ganjanima pisateljema sklenila pogodbi o štipendi-
ranju. Namen štipendij je spodbujanje ustvarjanja 
in zagotavljanje pogojev za delo in življenje štipen-
distoma, ki ju je za gostovanje v Ljubljani predlaga-
la mednarodna mreža mest zatočišč za preganjane 
pisatelje ICORN. 

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

Starejšim in slabovidnim so v enotah MKL na voljo 
elektronske lupe, za lažje branje pa 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 računalniške tečaje. Vključili smo 
se v vseslovensko akcijo računalniškega izobraže-
vanja Simbioz@, v okviru katere smo v sodelovanju 
z ekipami prostovoljcev izvedli 19 izobraževalnih 
delavnic, skupno opravili skoraj 400 ur učenja in na 
delavnicah zabeležili 191 udeležb uporabnikov.
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V sodelovanju z Azilnim domom poteka projekt 
Knjižnica – moj azil. Namen projekta je vključevanje 
azilantov kot socialno ranljive skupine, ki ji knjižnica 
s prireditvami, aktivnostmi in knjižničnim gradivom 
lahko pomaga pri vključevanju v lokalno okolje. 
Dolgoročno je bil zagotovljen tudi fond knjig za to 
ciljno skupino. Prosilci za azil se seznanjajo s slo-
vensko kulturo, z različnimi informacijami javnega 
značaja, ki jim lajšajo bivanje v Sloveniji, z možnost-
mi zaposlovanja, zdravstvenega varstva, izobraže-
vanja ipd. Na literarnem srečanju Pesemtry (med-
narodni večer branja poezije) smo 21. marca 2011, 
ob svetovnem dnevu poezije, v interpretaciji različ-
nih izvajalcev prebirali poezijo v slovenskem jezi-
ku in jezikih drugih narodov. Nadaljevali smo tudi  
z ustvarjalnimi delavnicami, jezikovnimi tečaji in iz-
polnili še en začrtan cilj projekta, saj je v Azilnem 
domu na Viču na voljo izposoja knjig iz premične 
zbirke KPV ter omogočen brezplačen vpis v knjižni-
co. V septembru 2011 je Afriški center v Knjižnici 
Prežihov Voranc pripravil tridnevno delavnico z na-
slovom Kritični pregled literature, ki jo uporabljamo 
pri medkulturnem izobraževanju otrok za učitelje 
prvega razreda osnovne šole ter za vzgojitelje v vrt-
cih. Namen delavnice je bil udeležence naučiti pre-
poznavati knjige, ki so primerne za predstavljanje 
afriških kultur.

Pripravili smo Priročnik storitev za uporabnike 
s posebnimi potrebami, v katerem smo se osre-
dotočili na pregled prilagojenih storitev in dostopa 
do vsebin v elektronski obliki, ki so sicer namenjene 
najširšemu krogu uporabnikov. Na podlagi priroč-
nika bo v letu 2012 pričel teči projekt dostopnosti 
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spletnih informacij za različne skupine uporabnikov 
s senzornimi težavami (slabovidni, ljudje z bralnimi 
težavami, starejši itn.), kjer bomo za potrebe sple-
tnih strani splošnih knjižnic osrednjeslovenskega 
območja pripravili programsko orodje, ki bo z ene-
ga spletnega mesta omogočalo prilagoditve vsebin 
spletnih strani za omenjeno heterogeno skupino 
uporabnikov.
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Sponudbo virtualne knjižnice postajajo določe-
ne storitve dosegljive prebivalcem Ljubljane 
in njene okolice kjerkoli in kadarkoli. Knjižnica 

vse bolje omogoča uporabnikom prijazen dostop 
do e-storitev z enim samim vstopnim geslom, ki je 
enak za servise za samostojno uporabo knjižnice, 
brezžični dostop do interneta, oddaljeni dostop do 
e-virov in v Mojo knjižnico.

Da postaja virtualna knjižnica vse pomembnejša, 
kažejo tudi statistike obiska spletne strani www.
mklj.si:

Virtualna knjižnica

Implementacija sodobnega informacijskega 
sistema  v MKL
V  letu 2011 smo zaključili izgradnjo strežniške in-
frastrukture enotnega informacijskega sistema (IS) 
in pričeli njegovo implementacijo IS v mrežo knji-
žnic MKL. 
Nov IS omogoča, da zaposleni iz katerekoli knji-
žnice dostopajo do datotek na skupnem datoteč-
nem sistemu in do pošte preko poštnega odje-

malca ter uporabljajo ostale 
servise, ki so pomembni za 
delovanje enotne knjižnice. 
Uporabnikom IS je v vseh 
enotah knjižnice omogoče-
na enaka uporabniška izku-
šnja s programsko opremo 

za nadzor uporabniških računalnikov, predplač-
niškim tiskanjem ter dostopom do brezžičnega 
omrežja. Oddelek za informatiko ima lažji servisni 
dostop, povečala se je stopnja varnosti in pregle-
dnosti sistema.

Elektronske zbirke
Obisk knjižnice pri iskanju informacij in gradi-
va ni vedno potreben, knjižnica je dostopna tudi 
od doma. Člani knjižnic osrednjeslovenske regije 
lahko s svojega domačega računalnika dostopajo 
do elektronskih podatkovnih zbirk: Grove Music 
Online, Grove Art Online, Encyclopedia Britannica 
Online Academic Edition, Berg Fashion Library in 
v letu 2011 naročenih IUS-INFO, FinD-INFO in IUS-
INFO.HR. V letu 2011 se je dostop do naših elek-
tronskih podatkovnih zbirk povečal kar za 8,25 %, 
od tega izven prostorov MKL za 73 %.
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MKL je do 31. decembra 2011 na spletnih straneh 
Digitalne knjižnice Slovenije objavila 88.256 polno 
besedilnih dokumentov (od tega 56 časnikov in ča-
sopisov, 88.198 člankov in 1 knjigo), kar je predsta-
vljalo 20 % celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 
2011 je bilo vpogledov vanje 346.703 (v letu 2010 
217.181).

Uporaba računalnikov in brezžično omrežje
Člani knjižnice lahko uporabljajo servise za samo-
stojno uporabo knjižnice: MyPC za  rezervacijo ra-
čunalnikov in Papercut za samostojno tiskanje in 
fotokopiranje. Uporaba računalnikov je za člane 
knjižnice brezplačna. Za neomejeno časovno obdo-
bje v delovnem času knjižnice lahko člani knjižnice 
s svojimi prenosnimi računalniki do interneta do-
stopajo tudi preko brezžičnega omrežja Libroam.  
V letu 2011 je brezžični dostop do interneta v knji-
žnici uporabljalo 2.236 različnih uporabnikov.

Spletna stran MKL
V knjižnici smo v letu 2011 pripravili koncept pre-
nove spletne strani. Spletni portal bo temeljil na 
promociji gradiva in storitev MKL, na možnosti izbi-
re podstrani glede na starostno skupino in bo upo-
rabnikom omogočal interaktivno sodelovanje.

MKL je s svojim profilom na Facebooku prisotna že 
od januarja 2009. Preko profila se povezuje, promo-
vira, informira, komunicira in druži na spletu tako  

z našimi uporabniki kot z ostalimi spletnimi obisko-
valci, ki jih zanima, kaj počnemo v naših knjižnicah. 
Od svoje ustanovitve do danes smo pridobili že 
2.830 sledilcev.

Profil na spletnem socialnem omrežju Twitter je 
MKL vzpostavila marca 2011, na njem pa dnevno 
objavljamo zanimive povezave, članke, vabila na 
dogodke in vse ostalo, kar zanima naše člane in vse, 
ki so radi na tekočem s knjigo, knjižničarstvom in 
kulturo. Od ustanovitve do danes smo na Twitter 
profilu MKL pridobili 230 sledilcev.

Odgovori na vprašanja uporabnikov prek sple-
tnega naslova info@mklj.si

Spletni naslov domače strani MKL je namenjen 
splošnim vprašanjem o poslovanju in organizaciji 
knjižnice. V letu 2011 smo odgovorili na 250 vpra-
šanj, mnenj in prošenj članov. 

Pohvale in pritožbe ter predlogi za nakup 
gradiva
Za sprejemanje pohval in pritožb ter mnenj upo-
rabnikov smo jeseni 2011 objavili spletno aplikaci-
jo, ki je dostopna na domači strani MKL. Na domači 
strani pa  nam lahko uporabniki sporočijo tudi pre-
dloge za nakup gradiva, ki ga pogrešajo v naši knji-
žnici. Služba za pridobivanje in bibliografsko obde-
lavo gradiva predloge pregleda in realizira v skladu 
z nabavno politiko.
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Moja knjižnica
Moja knjižnica je spletni servis COBISS/OPAC s sto-
ritvami, ki so članom knjižnice na voljo na daljavo: 
•	 pregled in rezervacija izposojenega gradiva, 

podaljšanje roka izposoje in naročanje trenu-
tno prostega gradiva,

•	 posredovanje naročil za izposojo gradiva iz dru-
gih knjižnic (medknjižnična izposoja), 

•	 ogled neporavnanih terjatev, 
•	 sprememba gesla in
•	 nastavitve elektronskega obveščanja: preko  

e-naslova ali SMS-naslova.
V letu 2011 so člani podaljšali 323.439 enot izposo-
jenega gradiva preko OPAC-a. Rezervirali so 29.198 
enot gradiva ter naročili 46.525 enot prostega 
gradiva.

WWW

Vprašaj knjižničarja
Ob težavah pri uporabi COBISS-a in pri iskanju in-
formacij lahko uporabniki najrazličnejša vpraša-
nja postavljajo knjižničarjem in informatorjem, ki 
odgovarjajo v e-klepetu ali po e-pošti. V servisu 
Vprašaj knjižničarja sodelujejo Knjižnica Jožeta 
Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča ter na novo 
tudi Slovanska knjižnica. V letu 2011 smo po e-pošti 
odgovorili na 53 % vseh vprašanj. Storitev je brez-
plačna in ni vezana na članstvo v knjižnici.
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Mestna knjižnica Ljubljana se s svojo pestro 
ponudbo prireditev, ki bogati kulturno 
ponudbo mesta Ljubljane, povezuje tako 

z lokalno skupnostjo oziroma svojimi uporabniki v 
mestu pa tudi širše v regiji. Njena bogata kulturna 
ponudba s področja literature (literarna srečanja, 
pogovori z avtorji, predstavitve knjig) je name-
njena predvsem širjenju bralne kulture in kakovo-
stnemu preživljanju prostega časa ter dostopnosti 
tovrstnih kulturnih vsebin čim širšemu krogu naših 
uporabnikov.

V naših razstavnih prostorih smo v letu 2011 organi-
zirali številne odmevne likovne, fotografske, knjižne 
in tematske razstave. V želji po boljši in zanimivejši 
predstavitvi prireditev in izobraževanj smo z letom 
2012 uvedli trimesečne tematske cikluse, ki so se že 
v letu 2011 pričeli z Mesecem oblikovanja.

Tudi naše ostale prireditve so bile dobro obiskane, 
pomembno pa je, da so vse prireditve za naše obi-
skovalce brezplačne. Poleg prireditev s področja li-
terature in razstavne dejavnosti smo pripravili  šte-
vilna strokovna, potopisna in poljudna predavanja, 
glasbene prireditve, filmske projekcije in gledališke 
predstave ter sodelovali z različnimi kulturnimi 
ustanovami in javnimi zavodi. Poglavitni namen 
prireditvene dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana 

Dogajanja

je opozarjanje širše javnosti na kulturno in izobra-
ževalno vlogo knjižnic v sodobni urbani kulturi.
1.072 prireditev za odrasle je obiskalo 24.248 
udeležencev, 1.080 prireditev za otroke pa 14.778 
obiskovalcev.

Izpostavljamo najpomembnejše dogodke:

Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 (SPK)
V letu 2010 se je Mestna knjižnica Ljubljana s svo-
jimi projekti pridružila dejavnostim ter organizaciji 
projektov in dogodkov v okviru projekta Ljubljana 
– svetovna prestolnica knjige (april 2010 – april 
2011). Projekti, s katerimi je sodelovala MKL, so se 
raztezali v širokem spektru kulturnih vsebin, imeli 
smo 58 razstav, natečajev, literarnih dogodkov, po-
svetovanj, delavnic, okroglih miz, ki so se izvajali  
v celotni mreži MKL. 

Knjige za vsakogar: V okviru tega obsežnega pro-
jekta pod okriljem MOL je MKL prevzela koordina-
cijo prodaje knjig v slovenskih splošnih knjižnicah.  
V letu 2011 so se izdanim kvalitetnim delom pridru-
žila nova dela, jeseni pa so bile knjige na voljo po 
nekoliko višji ceni (5 €). V projektu je sodelovalo 34 
splošnih knjižnic s 108 prodajnimi mesti. Prodano je 
bilo 6.047 knjig, od tega v MKL 2.867 knjig. Prodaja 
knjig se zaključi maja 2012.
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Strip ob bok knjižnim klasikom: Strip kot deveta 
umetnost je med ljubitelji risbe in tovrstne litera-
ture že dolgo več kot lahkotno branje, saj vse več 
uporabnikov oziroma bralcev enači dober strip  
z izjemno zgodbo in tudi risbo, ki ima visoko likov-
no vrednost. Z delavnicami, razstavami, okroglimi 
mizami in promocijo uglednih ustvarjalcev s podro-
čja stripa smo našim uporabnikom ponudili aktivno 
preživljanje prostega časa in medsebojno druženje 
ter promovirali bogato zbirko stripov – Stripoteko  
v Knjižnici Otona Župančiča. Ob zaključku Svetovne 
prestolnice knjige je bil v mesecu aprilu 2011 za-
ključni dogodek projekta Strip ob bok knjižnim 
klasikom, kjer smo predstavili delo legendarnega 
hrvaškega avtorja stripa, svetovno znanega ilustra-
torja in karikaturista Ota Reisingerja in ga predsta-
vili z razstavo in prijetnim pogovornim večerom, 
ki ga je vodil Aleksander Buch (Stripartnica Buch), 
ki je tudi soorganizator projekta. Razstava karika-
tur Ota Reisingerja je bila kasneje na ogled tudi  
v Knjižnici Prežihov Voranc. V mesecu novembru 
smo projekt nadaljevali s predstavitvenim pogo-
vornim večerom in razstavo legende slovenskega 
stripa, Mikijem Mustrom. 
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Teden Mestne knjižnice Ljubljana 
V okviru tedna MKL, med 23. in 27. majem 2011, so 
se naše knjižnice predstavile s širokim spektrom de-
javnosti in ponudbe, med katere spadajo promoci-
ja branja in različni kulturni dogodki. V tedenskem 
programu so bile predstavljene prireditve, kot so 
literarni dogodki, koncerti, izobraževanja, razstave, 
srečanja z avtorji ter prikazano delovanje naših knji-
žnic. Osrednji dogodek lanskega tedna MKL je bilo 
praznovanje stoletnice Knjižnice Otona Župančiča.

Kot osrednja območna knjižnica za osrednjeslo-
vensko regijo smo se predstavili tudi v Knjižnici 
Litija s programom ustvarjalne delavnice za otroke, 
predstavitvijo e-bralnikov in e-knjig, digitalizira-
nega lokalnega časopisa Glasilo občanov in zbirke 
Valvasorjev trg v Litiji na portalu Kamra, razstavo 
miniaturnih knjig iz Slovanske knjižnice ter predsta-
vitvijo Borze znanja, Borze dela, Središča za samo-
stojno učenje in Točk vseživljenjskega učenja.

33



34

100‑letnica Šentjakobske knjižnice in izid zbornika:
Knjižnica Otona Župančiča je v letu 2011 praznovala 
100. obletnico nepretrganega delovanja svoje naj-
starejše enote Mestne knjižnice na Gosposki ulici. 
Ob tej priložnosti smo pripravili zbornik, ki je obšir-
no predstavil prehojeno pot prvih treh ljubljanskih 
splošnih knjižnic (Mestne, Delavske in Pionirske). 
Zbrani in predstavljeni so vsi upravno-administra-
tivni in strokovni dokumenti ter bogato fotografsko 
gradivo. K sodelovanju smo povabili vidne strokov-
njake s področja knjižničarstva iz Slovenije ter dva 
mednarodna strokovnjaka.

Leto Kristine Brenkove 
Leto od 22. oktobra 2010 do 22. oktobra 2011 smo  
posvetili pisateljici Kristini Brenkovi, v spomin na 
njeno 100-letnico rojstva in njenega izjemnega 
prispevka k slovenski otroški in mladinski književ-
nosti. Aprila smo pripravili mednarodni simpozij  
o njeni ustvarjalnosti in življenju. Organizirali sta ga 
Pionirska – center za mladinsko književnost in knjiž- 
ničarstvo in Knjižnica Bežigrad, skupaj z Društvom 
Bralna značka pri ZPMS, Narodno in univerzitet-
no knjižnico, Sekcijo za mladinsko književnost pri 
Društvu slovenskih pisateljev, revijo Otrok in knji-
ga, Založbo Mladinska knjiga in s Slovensko sekcijo 
IBBY. 

Ob zaključku leta 2011 smo odprli stalno spomin-
sko zbirko Kristine Brenkove v Knjižnici Bežigrad in 
uredili bralni kotiček Kristine Brenkove, v katerem   
v branje in izposojo ponujamo njeno avtorsko, ure-
dniško in prevajalsko delo.

Kristini Brenkovi je bil posvečen drugi sklop Mega 
kviza. 
Izdali smo simpozijsko publikacijo z naslovom 
Obdarovanja, simpozij o ustvarjalnosti in življenju 
Kristine Brenkove, ki je izšla v nakladi 300 izvodov 
in spominsko znamko ob 100-letnici rojstva Kristine 
Brenkove. V času simpozija je bila na ogled potujo-
ča razstava z naslovom Kamenčki v mozaiku življe-
nja Kristine Brenkove. 
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Filmobus – potujoči kino
V zadnjem tednu poletnega avgusta smo bili z bi-
bliobusom Potujoče knjižnice dva večera gostje 
v Parku slovenske reformacije. Namen projekta 
Filmobus – potujoči kino je predstaviti prebivalcem 
mesta in mimoidočim delovanje in storitve MKL  
s poudarkom na Potujoči knjižnici, ki centra mesta 
ne obiskuje. Prvi filmski večer je bil s filmom Gremo 
mi po svoje bolj družinsko obarvan, medtem ko smo 
drugi večer namenili odraslim z odlično dramo Pod 
njenim oknom. Za otroke smo pred projekcijo filmov 
pripravili ustvarjalno delavnico Izdelava bibliobusa.

Mesec oblikovanja v MKL
Na povabilo Zavoda Big, ki v jesenskih mesecih sre-
di Ljubljane pripravlja že tradicionalni Mesec obli-
kovanja, smo se v Mestni knjižnici Ljubljana odločili, 
da sprejmemo izziv in se jim pridružimo. V času od 
13. oktobra do 13. novembra 2011, kolikor je trajal 
Mesec oblikovanja, smo v naših knjižnicah pripravili 
kar 48 dogodkov na temo arhitekture, notranjega 
oblikovanja, industrijskega oblikovanja, grafičnega 
oblikovanja, mode, fotografije, zunanje ureditve hiš 
in vrtov, stripa ipd. Dogodki so bili namenjeni vsem 
starostnim skupinam in odziv udeležencev je bil 
zelo dober.

Svet med nami – Teden grške kulture v Mestni 
knjižnici Ljubljana
V sklopu projekta  Svet med nami – World among us 
smo med 5. in 9. decembrom 2011 pripravili Teden 
grške kulture v sodelovanju z Veleposlaništvom 
republike Grčije, Mestnim muzejem Ljubljana in 

Slovensko-grškim kulturnim društvom ter ga obe-
ležili z nizom dogodkov, ki so predstavili delček 
bogate kulturne, zgodovinske in naravne dediščine 
Grčije. 
Na odprtju Tedna grške kulture smo predstavili 
koncert tradicionalne grške glasbe in glasbeni re-
cital ter priredili jezikovni tečaj sodobne grščine 
ter raznoliko folkloro in bogato grško kulinariko. 
Pripravili smo tudi razstave, predvajali sodobne gr-
ške filme ter izvedli dve odmevni predavanji. 
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Cilj promocije knjižnice je redno in sprotno 
obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše 
zainteresirane javnosti o dejavnosti knjižnice 

ter večja prepoznavnost knjižnice v lokalnem in šir-
šem okolju.

V lanskem letu je bil medijsko najbolj odmeven 
dogodek začetek projekta Mesto bere, ki smo ga 
odprli 23. novembra 2011 z dobro obiskano novi-
narsko konferenco. Udeležili so se je novinarji vseh 
pomembnejših medijev: Dnevnika, Slovenske ti-
skovne agencije STA, Radia Slovenija (1. program, 
Val 202, 3. program Ars). Objavljeni so bili članki na 
portalih (MMC RTVSLO, Planet siol.net) ter dogo-
vorjeni članki v reviji Bukla in glasilu MOL Ljubljana.

Medijsko so bile dobro pokrite tudi naslednje 
prireditve:
•	 Mednarodni dan knjig za otroke, 2. 4. 2011, in 

Moja naj knjiga, 4. 4. 2011,
•	 Simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine 

Brenkove, 13. 4. 2011,
•	 otvoritev Kosovirjeve žlice s Svetlano Makarovič, 

18. 4. 2011,
•	 Filmobus v Argentinskem parku, 28. in 29. 8. 

2011,
•	 otvoritev spominske zbirke Kristine Brenkove v 

KB, 19. 10. 2011 in
•	 podelitev priznanj Zlata hruška 2011, 14. 12. 

2011.

MKL s svojo pestro in raznoliko ponudbo storitev 
sodeluje na številnih sejmih in festivalih: Študentska 
arena, Otroški bazar, Kulturni bazar, Festival za tre-
tje življenjsko obdobje in v Tednu MKL.
Glede na to, da je MKL največja knjižnica v Sloveniji 
smo posledično postali tudi referenčni in prepo-
znavni v svojem okolju za številne medije, ki se 
obračajo na nas z najrazličnejšimi vprašanji. V lan-
skem letu smo tako zabeležili 219 medijskih objav, 
tako v tiskanih medijih, kot tudi na radiu in  televiziji.

Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice
Redno smo obveščali uporabnike o prireditvah, 
strokovnih novostih in dejavnostih preko portala 
MKL, s plakati, zloženkami, obvestili na blagajniških 
izpiskih, preko spletne storitve Moja knjižnica itn.
Pričeli smo s promocijo tudi preko lastnega profila 
na socialnih omrežjih Facebook in Twitter. 
Prav tako delimo svojo mesečno tiskano brošuro 
Mesečnik prireditev MKL po lokacijah v središču 
Ljubljane s pomočjo Društva za promocijo glasbe. 
Zelo dobro sodelujemo tudi z MOL, saj preko rubri-
ke Mesto sporoča objavljamo najave dogodkov na 
predvajalnikih v mestnih avtobusih.

Obveščanje o prireditvah poteka redno v vseh po-
membnejših nacionalnih časnikih, občinskih glasi-
lih in internetnih medijih.

Knjižnica v javnosti
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Mestna knjižnica Ljubljana je v preteklem 
letu vzpostavila različne oblike sodelova-
nja s približno 350 ustanovami, organiza-

cijami, podjetji, združenji, društvi in posamezniki. 
Sodelovali smo z ustanoviteljem MOL in občinami 
pogodbenimi partnericami, s partnerji na področju 
promocije branja in s slovenskimi in tujimi knjižni-
cami in knjižnično stroko ter kulturnimi, vzgojno-
izobraževalnimi in socialnimi ustanovami. Posebej 
gre izpostaviti sodelovanje z ustanovami, ki skrbijo 
za ranljive skupine prebivalcev.
V letu 2011 smo se prijavili kar na 15 razpisov in 
tako skrbimo, da knjižnica prek različnih projektov 
vstopa v različna partnerstva, s tem da v že obstoje-
ča partnerstva vključuje svoje poslanstvo ali pa da 
sama gradi nova partnerstva. 
Na mednarodni ravni MKL kot članica sodelu-
je z mednarodno knjižnično organizacijo IFLA 
(International Federation of Library Associations).
Tako nas je v oktobru obiskala predsednica te vpliv-
ne mednarodne organizacije, gospa Ingrid Parent. 

Slovanska knjižnica sodeluje z Nacionalno knjižnico 
v Pragi (Slovanska knihovna) pri izmenjavi gradiva.
Slovanska knjižnica sodeluje z Ruskim centrom 
znanosti in kulture pri različnih aktivnostih (izobra-
ževanje, cikel ruskega filma).
Nacionalni center za informiranje in poklicno sve-
tovanje (NCIPS) je slovenski predstavnik v mreži 
Euroguidance, ki povezuje različne sisteme poklic-
nega svetovanja v evropsko mrežo svetovalnih cen-
trov. V okviru študijskega obiska Academia je NCIPS 
vključil v projekt tudi Borzo dela, ki organizira vo-
deno predstavitev servisov MKL in knjižnice KOŽ za 
tuje poklicne svetovalce.
Sodelovali smo z Wissensturm, Volkshochschule – 
Stadtbibliothek iz Linza pri prijavi individualne mo-
bilnosti v programu Grundtvig.
Sodelovali smo tudi s Shanghai City Library, ki nam 
letno daruje okoli 150 knjig, s Knjižnicami grada 
Zagreba in Hrvatskim centrom za dječju knjigu 
(simpozij »Dijalog među generacijama u književ-
nosti za djecu i mladež«) ter Učiteljskim fakultetom 
Sveučilišta v Zagrebu, pa tudi  z Univerzo v Celovcu, 
Inštitutom za slavistiko.
Z IJB München smo sodelovali pri izpolnjevanju 
obsežnega vprašalnika o sodobni slovenski mla-
dinski književnosti (Questionnaire about Slovenian 
Children’s and Juvenile Literature for the research 
project on Central and Eastern European Children’s 
Literature by the Robert Bosch Stiftung 2010/2011).

Povezovanja
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Introduction
Municipality authorities of Ljubljana merged in 
2008 six Ljubljana public libraries into a consoli-
dated institution, Ljubljana City Library (LCL), the 
largest public library in Slovenia. It represents the 
cultural, informational, social and communication-
al meeting point of individuals, groups, local com-
munities, cultural institutions and organizations.
»To understand the changes and to prepare the 
path to services of the future!« is Ljubljana City Li-

brary’s vision, the library is trying to become the 
most innovative Slovenian public library. 
LCL performs its activities as a public service for the 
Municipality of Ljubljana (MOL) area with five cen-
tral libraries and 17 branches. It also represents the 
central library for seven municipalities outside the 
MOL. It is the regional library of the central Slovenia 
region with special tasks for eight public libraries of 
the neighbouring communities. 

www.mklj.si/engAll around the city
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It also provides some special services like:
•	 Mobile library,
•	 Special library – Slovanska – Centre for local 

studies and specialized collections for Humanities,
•	 Pionirska –  The Centre for Youth Literature and 

Librarianship, developing reading culture for 
children and youth,

•	 The LCL Centre for Lifelong learning (The Em-
ployment Information Exchange, The Learning 
Exchange, The Centre for Autonomous Learn-
ing, Points of Lifelong Learning),

•	 supporting and developing reading culture, in-
formation literacy and cultural activities.

Numbers
Increase in stock
LCL has reached a library stock of 1.656.637 units. 
Last year we have gained 16.901 new titles or 
90.567 library material units, 81 % were books,  
15 % non-book materials and 4 % serials.

Loan of materials
Members  have borowed 4.874.898 units of materi-
als.  In 2011 the lending has increased for 4,3 %. 
Every citizen of Ljubljana has borowed 17,4 units of 
library material.

Library visits
We had 1.663.752 visitors last year.

Membership
We had 84.247 members and we have registered 
10.761 new members. 

Media and partnership
Promotion of the library through media was very 
successful in 2011, there were 219 press releases 
and articles.
On the yearly basis we had 350 co-operations with 
other institutions on local and national level. 

NON-BOOK
MATERIAL

 BOOKS
81 %

15 %
 SERIALS 4 %
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New in 2011
New local library at Zadvor
At the completion of Ljubljana’s title of The World 
Book Capital we have opened a new Library Zadvor 
that supplemented a previously well visited station 
of our Mobile Library – located in front of the Co-
operative Society Zadvor.  The Library has modern 
and functional equipment and a collection that on 
the opening day consisted of around 6000 units of 
materials. From 11th  May the Library is open thrice 
a week.

One hundredth anniversary of Šentjakob Library
The Library of Oton Župančič celebrated in 2011 
the one hundredth anniversary of continuous func-
tioning of its eldest unit of the City Library, located 
at the Gosposka Street.  On this occasion we have 
published the anniversary proceedings in coopera-
tion with domestic and foreign experts in the field 
of librarianship, which comprehensively highlights 
the history of all three of Ljubljana’s eldest public 
libraries (The (old) City Library, the Labour Library, 
and the Pioneer Library). Besides offering a histor-
ic overview, the proceedings also provide a view 
forward by presenting several innovative librarian 
concepts.

Kosovir’s spoon
The interactive object “The Kosovir’s Spoon” is taken 
from the literary work of Svetlana Makarovič. It is an 
artistically designed seat – a spoon with tomatoes 
– where the ladle surface is ergonomically adapted 
to the child’s sitting, while the tomatoes serve as 
tools for selecting fairy-tales and child songs. An 

event that resounded through the media occurred 
on 18th April 2011 at the Children and Youth De-
partment of the Library of Oton Župančič, and was 
honoured by the presence of Svetlana Makarovič.

The Year of Kristina Brenk
We have dedicated the period from 22nd October 
2010 to 22nd October 2011 to Kristina Brenk – end-
ing on the one hundredth anniversary of her birth 
– due to her extraordinary contribution to Sloveni-
an children and youth literature. In April we have 
organized a notable international symposium con-
cerning her life and legacy. At the end of the year 
a permanent memorial collection in the Bežigrad 
Library has been set up and a Reading Corner of 
Kristina Brenk was arranged, where her own work, 
her translations and her editorial works are be-
ing offered and borrowed. The second set of the 
Mega Quiz has also been dedicated to her and the 
Bežigrad Library has arranged several literary eve-
nings, fairy-tale hours and workshops. 

The Healthcare Corner
The Oton Župančič Library has set up The Health-
care Corner where users may find materials and 
information from the fields of medicine and health-
care. It is located near the shelf of medical books 
that cover professional and study literature as well 
as popular materials on the topics of health, diseas-
es, medications, healthy lifestyle, and alternative 
treatments. Within The Healthcare Corner profes-
sional lectures are also being held. 
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ICORN (International Cities of Refuge Network) 
The Ljubljana city municipality joined the ICORN 
in 2011 and took upon itself a commitment of of-
fering asylum to writers, who are being persecuted 
by their states because of their literary and political 
activism.  The LCL joined the project by providing 
scholarship to two literates: to the journalist Zineb 
El Rhazoui and to the writer Amar Ali.

Start of The Urbana project – LCL membership card 
The Urbana project – the introduction of the City 
Wise Card Urbana as the LCL membership card - has 
begun in the middle of 2011. However, Urbana’s in-
troduction into regular usage has been delayed up 
to the mid of 2012, due to several additional pro-
gram options we have decided to introduce simul-
taneously.  

Reading projects: 
Poletavci – the summer readers is a project de-
signed to promote reading among children be-
tween the ages of 7 and 12, and began on June 
13th. The children had been expected to read any-
thing they desired to (books, comic books, newspa-
per articles, magazines, recipes…) – for a period of 
30 days during the summer holidays. 375 children 
had completed the project and have been awarded 
with diplomas, T-shirts, and with drawn rewards: 20 
backpacks and as the main prize a bike.

Ciciuhec – Reading with toddlers is a project in-
tended for preschool children and is being carried 
out mostly within the framework of kindergar-
ten programs of Ljubljana city municipality and 
the municipalities of Brezovica, Dobrova – Polhov 
Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Velike Lašče and Vodice. 
The project has been designed to create conditions 
for the development of reading habits and reading 
culture, to encourage reading within the family, to 
enrich vocabulary, and to get the children familiar 
with their local libraries.

The reading city (Mesto bere) is a project that 
promotes reading among Ljubljana’s population 
above the age of 16. It began on 23rd November. 
Altogether 67 titles – available in LCL’s libraries – of 
quality contemporary and modern Slovenian au-
thors have been offered.  Professional works, artistic 
literature and books from The Books for Everyone 
project have been selected; a diverse accompany-
ing program of events provided our users with a 
chance to gather and exchange opinions. 
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Activities for users
Local studies collection is the memory and the beat 
of the local community, that awakens to life the 
area of Ljubljana and its surroundings. By creating 
an enriched program for the Slovanska – Centre for 
local materials and specialized collections for Hu-
manities 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 the people who offer knowl-
edge to those that are searching for it.

•	 At The Centre for Independent Learning. We 
have made available adjusted materials, mod-
ern educational technology and professional 
help from librarians, advisers and mentors.

•	 The Labor Exchange, aimed at job seekers, 
gathers, actualizes and provides information 
on labor markets in Slovenia, the European Un-
ion and other countries.

•	 At Points of Lifelong Learning there are two 
types of activities carried out: tutoring and or-
ganized education for adults who need infor-
mal, free and independent learning.

Slovenian library and museum MEGA quiz is a na-
tional project, prepared and organized by LCL, 

Pionirska in collaboration with the Museums Com-
munity of Slovenia for primary school pupils. The 
quiz promotes modern forms of teaching and 
learning, encourages creativity, provides informa-
tion literacy and promotes reading and visiting cul-
tural institutions.

My favorite book is the recognition of choice of 
young readers and has been 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 Li-
brary Associations of Slovenia in order to encour-
age 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 
magnifying glasses, providing the elderly and par-
tially sighted people with a tool to facilitate read-
ing, 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 coopera-
tion with the asylum home in Ljubljana, we have 
prepared a project Library, my asylum, the purpose 
of which is trying to integrate asylum seekers as 
much as possible into the local environment.
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Naše knjižnice

               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 Stritarjeva c.1, V. 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 cesta 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 
               Nove Poljane Povšetova 37 01 521 15 20 
               Otona Župančiča Kersnikova 2 01 600 13 00 
               Podpeč Jezero 21, Preserje 01 363 13 18 
               Poljane Zarnikova 3 01 306 15 89 
               Polje Zadobrovška 1 01 528 33 87 
               Potujoča knjižnica postajališča 041 473 930
               Prežihov Voranc Tržaška cesta 47a 01 244 35 74
               Rudnik Dolenjska cesta 11 01 427 34 23 
               Savsko naselje Belokranjska 2 01 437 12 90 
               Slovanska knjižnica Einspielerjeva ul. 1 01 236 38 60 
               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 
               Trubarjeva hiša literature Stritarjeva 7 01 256 56 94
               Vodice Škofjeloška cesta 7 01 832 33 66 
              Zadvor Cesta II. grupe odredov 43 01 547 43 98
               Zalog Zaloška 220 01 549 26 65 

Knjižnica

Lokacija
Telefon
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