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UVOD 

Učenje in pridobivanje znanja sta del vsakdanjika vsakega posameznika, družbe in 

organizacije. To velja tudi in predvsem za splošne knjižnice, ki so s svojimi gradivi, 

informacijami, sodelavci in učnim okoljem, že od nekdaj središče znanja. 

V svojem lokalnem, regionalnem in širšem nacionalnem okolju je knjižnica odprta najširšemu 

krogu ljudi, zato so njeni uporabniki in člani iz vseh starostnih in socialnih skupin. Uporabniki 

knjižnice v vsakodnevnem življenju nastopajo v vlogah učencev, staršev, vnukov, zaposlenih, 

gospodinj, športnikov, potrošnikov, pacientov, vernikov ... V teh vlogah imajo raznolike 

naloge in odgovornosti, ki zahtevajo skupek znanj in spretnosti, ki jih je potrebno osvojiti, 

ohranjati in razvijati. Za vsako od teh vlog je splošna knjižnica uporabnikom na voljo s 

ponudbo knjižničnega gradiva. Pomembno pa je, da to ponudbo nadgrajujemo še s pestro in 

široko, celovito izbiro izobraževanj. Izobraževanje uporabnikov je tako, poleg informacijske, 

socialne in kulturne, ena od štirih temeljnih nalog knjižnic in kot tako zaseda pomembno 

mesto tudi v ponudbi Mestne knjižnice Ljubljana (MKL). Knjižnica oblikuje, organizira in izvaja 

neformalno izobraževanje in priložnostne učenje za vse ciljne skupine uporabnikov. 

Izobraževalna dejavnost knjižnice ima svoje osnove tudi v slovenski zakonodaji. Zakon o 

knjižničarstvu (2001) (v nadaljevanju ZKnj-1) kot knjižnično dejavnost navaja tudi 

pridobivanje in izobraževanje uporabnikov ter informacijsko opismenjevanje uporabnikov (2. 

člen). V okviru javne službe pa splošne knjižnice sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju 

(16. člen). Uredba o osnovnih storitvah knjižnice (2003, 9. člen) določa, da knjižnica 

zagotavlja izobraževanje uporabnikov, tako da lahko ti samostojno poiščejo informacije o 

gradivu, ki ga ima knjižnica, in o gradivu, do katerega ima knjižnica dostop,  uporabljajo 

vzajemni katalog in druge kataloge knjižnice ter uporabljajo tehnične pripomočke, ki so v 

javni uporabi v prostorih knjižnice. ZKnj-1 (16. člen) in Pravilnik o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe (17. člen) določajo tudi ciljne skupine uporabnikov – 

splošne knjižnice zagotavljajo knjižnično dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju in 

zagotavljajo storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. 

Naloga »Ustvarjajmo znanje« je osnutek za vzpostavitev in razvoj dela Centra za 

vseživljenjsko učenje v MKL (CVŽU). CVŽU vsebinsko in organizacijsko pokriva dve področji: 

prvo je področje izobraževanja uporabnikov, drugo pa je področje izobraževanja zaposlenih 

ter knjižničarjev osrednjeslovenske regije v okviru t. i. Učnega centra. Naloga je 

osredotočena na prvi sklop nalog CVŽU – na izobraževanje uporabnikov - tako z 

informacijskimi servisi (Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje in Točke 

vseživljenjskega učenja) kot tudi s programi izobraževanja uporabnikov v enotah MKL. 

Sestavljena je iz dveh delov: prvi del je pregled dosedanjih vsebin in organizacije 

izobraževanja uporabnikov v MKL, drugi del pa vsebuje predloge in ideje za delo v prihodnje. 
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VIZIJA IN CILJI IZOBRAŽEVANJA 

Vizija 

''Razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti'' je vizija MKL in 

izobraževanje uporabnikov ima pri tem pomembno vlogo. Na področju izobraževanja 

razvijamo nove oblike in vsebine dela, pri tem pa izobraževanje pomembno povezujemo s 

kulturnimi, socialnimi in informacijskimi dejavnostmi knjižnice, s promocijo knjižničnega 

gradiva ter z interesi uporabnikov.  

 

V MKL pri organizaciji izobraževalne dejavnosti sledimo dvema načeloma: s ponudbo 

izobraževanj za vsa starostna obdobja – vseživljenjskosti izobraževanja, in s ponudbo 

raznolikih vsebinskih področij za različne vloge posameznika – vserazsežnosti izobraževanja. 

V okviru slednjega izpostavljamo raznolika vsebinska področja. 

 

Kot strateške usmeritve se na podlagi izkušenj skandinavskih knjižnic nakazujejo (Resman 

2010): integracija storitev knjižnice v vsakodnevno življenje prebivalcev mesta; oblikovanje 

novih storitev tako v fizičnem kot virtualnem okolju knjižnice, ki bodo uporabnikom navdih 

za lastno ustvarjalnost ter oblikovanje ponudbe relevantne za celotno populacijo v mestu. 

Cilji 

Na ravni celotne MKL želimo oblikovati celovito, raznoliko in kakovostno izobraževalno 

ponudbo za posamezne ciljne skupine uporabnikov, s poudarkom na potrebah in aktivni 

vpletenosti uporabnika, ki sprejme knjižnico kot neposredni del njegovega domačega okolja.  

 

Z izobraževanjem uporabnikov v MKL želimo: 

- spodbujati kulturo vseživljenjskega izobraževanja, 

- dvigati informacijsko pismenost, 

- dvigati kakovost življenja uporabnikov, 

- premagovati izključenost t. i. ranljivih skupin in 

- vzpodbujati samoizobraževanje. 

 

Iz vidika MKL želimo na področju izobraževanj doseči smotrno porabo virov (finančnih, 

kadrovskih, prostorskih), poenotenje in celovitost ponudbe izobraževanj, oblikovanje 

prepoznavne ponudbe, pridobiti nove člane in izvajati promocijo knjižnega gradiva ter 

razvijati nove načine izobraževanja (e-učenje in učenje na daljavo). 

 

Knjižnica se s svojo izobraževalno dejavnostjo odziva na pobude iz okolja – na potrebe 

udeležencev, lokalnega okolja ter pobude na nadnacionalni ravni - strateške pobude in 

prednostna področja kot jih določa EU, navezave na razglasitve posameznih let za 

»mednarodna leta«. 
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PREGLED IZOBRAŽEVANJ 

Namen pregleda obstoječe ponudbe izobraževalnih aktivnosti je identifikacija dobrih 

primerov prakse, ugotovitev prednosti in pomanjkljivosti z vidika vsebinskih področij, z vidika 

ponudbe za posamezne ciljne skupine, z vidika ponudbe v posameznih knjižnicah in z vidika 

splošnih značilnosti izobraževalne ponudbe. Pod terminom izobraževanja, poleg aktivnosti, ki 

so v poročilih MKL predstavljena kot izobraževanja, razumemo tudi velik del aktivnosti iz 

naslova prireditev – npr. predstavitve društev, strokovnih gradiv in različna strokovna 

predavanja. V pričujoči nalogi je poudarek predvsem na neformalnem izobraževanju, med 

tem ko je priložnostno učenje v ozadju. Pregled ponudbe se nanaša na obdobje od leta 2009 

do začetka leta 2011. Pred tem obdobjem so omenjeni le izstopajoči primeri dobre prakse. 

Na podlagi popisa mesečnikov prireditev smo pripravili okviren pregled ponudbe 

izobraževanja v MKL. Zaradi velikega obsega je pregled v prilogi. Pričujoč pregled je lahko 

izhodišče za pripravo bolj poglobljene analize izobraževalne ponudbe v MKL. 

 

Na več mestih v tem poglavju so primerjani podatki iz Poročila o delu MKL 2009 in 2010. Pri 

analizi se je na več mestih izkazalo, da so uporabljene neenotne metodologije spremljanja 

dejavnosti, ki so nastale kot posledica združitve knjižnic maja 2008. Podatke v tabelah tako 

težko enoznačno primerjamo, saj zaradi različnih metodologij ne kažejo nujno trenda porasta 

ali padca števila izobraževanj. Nova poenotena pravila in metodologije spremljanja pa se še 

razvijajo in nadgrajujejo. Od leta 2010 se zbirajo tudi podatki o številu udeležencev in številu 

ur izobraževanj, kar bo omogočilo zahtevnejše primerjave podatkov. 

 

Vsebinska področja po ciljnih skupinah 

V letnih poročilih MKL so vsebinska področja izobraževanje uporabnikov zajeta v treh 

sklopih: v poročilu o delu posameznih servisov, v preglednicah (izpostavitev računalniškega 

opismenjevanja), ter opisih izobraževanj in projektov posameznih enot knjižnic. Ločimo več 

ciljnih skupin izobraževanja – glede na starost za potrebe naloge in nadaljnjega dela ločimo 

otroke, mladostnike, odrasle in starejše, medtem ko v poročilih in planih MKL v kategoriji 

mladina predstavljene podatke za otroke do 15. leta starosti. Mladine, mladostnikov od 15. 

leta ne obravnavamo nikjer posebej. Izpostavljamo pa še ranljive ciljne skupine (uporabniki s 

posebnimi potrebami) Poleg tega kot posebno ciljno skupino obravnavamo še tujce oz. 

migrante. Najbolj celovit pregled izobraževalnih vsebin je dostopen v mesečnikih prireditev 

MKL ter v arhivu koledarja prireditev iz spletne strani MKL.  
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Odrasli in starostniki 

Za odrasle in starostnike dosedanjo ponudbo analiziramo z vidika naslednjih vsebinskih 

sklopov: 

- Informacijsko opismenjevanje z uporabo napredne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT) je bilo v preteklosti usmerjeno predvsem v računalniško 

opismenjevanje in izobraževanje za uporabo sistema Cobiss. V letu 2009 in 2010 so 

bile organizirane predvsem aktivnosti začetnega računalniškega opismenjevanja. V 

tem okviru so potekala individualna usposabljanja, skupinski večdnevni računalniški 

tečaji in enodnevne računalniške delavnice (KJM, KB, KOŽ). Od novembra 2010 je na 

ravni celotne MKL organiziran začetni tečaj S klikom v družbo znanja, ki je s strani 

udeležencev dobro sprejet. Računalništva se uporabniki učijo tudi samostojno v SSU 

in ob pomoči mentorice v TVŽU (KJM, KB, Knjižnica Rudnik in KŠ). Izvajajo se tudi 

delavnice digitalne fotografije (SSU, BZ, KOŽ v sodelovanju s klubom e-fotografija) ter 

obdelave video posnetkov (KOŽ in klub e-Fotografija). 

 

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o obsegu računalniškega opismenjevanju za 

odrasle in starostnike. Iz tabele lahko razberemo, da se je večina izobraževanj izvajala 

v osrednjih knjižnicah. V tabeli obseg samostojnega učenja računalništva v SSU in 

TVŽU ni prikazan. 

 

Tabela: Obseg informacijskega opismenjevanja za področje računalništva za odrasle v 

letih 2009 in 2010 

Enota knjižnice Št. izobraževanj 

2009  

Št. izobraževanj 

2010 

Število 

udeležencev 

2010 

Število ur 

2010 

Knjižnica Bežigrad 100 15 31 48 

Knjižnica Jožeta Mazovca 14 15 31 42 

Knjižnica Fužine / 5 30 5 

Knjižnica Otona Župančiča 2 5 70 22 

Knjižnica Prežihov Voranc / 1 6 20 

Knjižnica Škofljica 12 / / / 

Knjižnica Šentjošt 1 / / / 

Knjižnica Šiška 1 / / / 

SSU 17 10 89 45 

Vir: Poročilo o delu MKL 2009, 2010 

 

- Jezikovno izobraževanje: Delavnice tujih jezikov so se in se izvajajo v SSU/KOŽ 

(španščina, angleščina, slovenščina za tujce), izvajajo pa se še tečaji tujih jezikov v 

okviru TVŽU (Knjižnica dr. Franceta Škerla, Knjižnica Fužine, KŠ). Uporabniku se učijo 

tujih jezikov tudi samostojno v SSU in TVŽU.  
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- Osebnostna in duhovna rast, odnosi: Ponudba predavanj, delavnic in predstavitev 

knjig s tega vsebinskega področja je zelo obsežna.  

 

- Zdravje: Vsebinsko področje zdravje predstavljajo v MKL predvsem strokovna 

predavanja s področja zdravja in alternativnega zdravljenja (npr. refleksoterapija, 

aromaterapija ipd). 

 

- Področje vzgoje so v letu 2009 in 2010 pokrivala strokovna predavanja in srečanja 

skupine Začetnica (Knjižnica Grba, KŠ in KJM). V letu 2011 je KB začela z izvedbo cikla 

predavanj Šola za starše.  

 

- Področje zaposlovanja pokriva z organizacijo različnih delavnic v lastni izvedbi ter 

predavanj in predstavitev v sodelovanju z zunanjimi predavatelji pokriva BD. 

Delavnice se izvajajo predvsem v KOŽ in KB. 

 

Druga vsebinska področja, ki se pojavljajo so še: astrologija, zgodovina, film, glasba, 

posamezni športi. 

 

Otroci in mladostniki 

Ponudbo za otroke in mladostnike prikazujemo z vidika naslednjih vsebinskih sklopov: 

- Informacijsko opismenjevanje z uporabo napredne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT): Knjižnica Nove Poljane je v letu 2009 organizirala serijo 

računalniških delavnic za otroke in mladostnike, ki jih je vodil prostovoljec. V KŠ se za 

otroke izvaja redno mesečno usposabljanje za uporabo Cobissa. KB je organizirala 

dvodnevno delavnico digitalne fotografije za starejše osnovnošolce. V spodnji tabeli 

so predstavljeni podatki o računalniškem opismenjevanju za otroke in mladostnike iz 

Poročila o delu za leti 2009 in 2010. Podobno kot pri odraslih in starostnikih podatke 

zaradi različnih metodologij zbiranja ne moremo enoznačno primerjati in komentirati, 

lahko pa razberemo, da v MKL trenutno praktično nimamo ponudbe računalniškega 

opismenjevanja za otroke in mladostnike. Izjema je KŠ, kjer 1 krat mesečno poteka 

delavnica uporabe kataloga COBISS. 

 

Tabela: Obseg informacijskega opismenjevanja za področje računalništva otroke v 

letih 2009 in 2010 

Enota knjižnice Št. izobraževanj 

2009 

Št. izobraževanj 

2010 

Št. udeležencev 

2010 

Št. ur 

2010 

Knjižnica Bežigrad 22 2 2 1 

Knjižnica Nove Poljane 140 / / / 

Pionirska in mladinski 

oddelek KOŽ 
40 / / / 
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Knjižnica Šiška 28 31 123 34 

Vir: Poročilo o delu MKL 2009, 2010 

 

- Jezikovno izobraževanje: Za otroke so organizirane Pravljične ure v španskem (KPV) 

in angleškem jeziku (KŠ, KB, KPV in Knjižnica Frana Levstika). Od novembra 2009 se 

izvajajo poljudno-znanstvene delavnice English Mind Lab (Zalog in Ig) in jezikovne 

delavnice Dream in English (KJM, Fužine, Polje, KOŽ). V KŠ se izvaja tudi tečaj 

italijanskega jezika za otroke.  

 

- Ostale vsebine izobraževanj za otroke in mladostnike: Med ostalimi vsebinami za 

otroke in mladostnike velja izpostaviti kinološke delavnice v KŠ, šahovske delavnice v 

KJM, tečaj družabne igre Go v KOŽ-u ter filmske šole (Knjižnica Jarše). V sodelovanju z 

Zavodom Mathema se izvajajo tudi matematične delavnice za otroke (KOŽ, KPV). V 

KOŽ bibliotekarka izvaja delavnice Berem, torej mislim namenjene mladostnikom, 

leta 2010 pa je bil izveden cikel pogovornih srečanj (Ne)zaslišana literatura, ki je kljub 

kakovostnim vsebinam in intenzivni promociji, bil slabo obiskan – pri obeh slednjih 

projektih se kažejo težave z spodbujanjem mladih za udeležbo v prireditvah knjižnice.  

 

Posebne ciljne skupine 

V zadnjih dveh letih MKL ne beleži stalne ponudbe izobraževanj za ranljive ciljne skupine 

(gibalno ovirani, slepi, gluhi, duševne motnje, Dawnov sindrom, avtisti, ipd.), vendar pa 

obstajajo različna sodelovanja s to ciljno skupino. Med dogodke, kjer je sodelovala ranljiva 

ciljna skupina izpostavljamo računalniško delavnico za paraplegike, ki je bila organizirana leta 

2008 v okviru SSU. Člani društva Sonček so razstavili svoje izdelke v 3. nadstropju KOŽ, 

posamezniki iz te ciljne skupine pa se udeležujejo tudi ustvarjalnih delavnic BZ. BD sodeluje s 

težje zaposljivimi osebami, med drugim tudi s pacienti z oddelka za odvajanje od drog UKC 

Ljubljana. S tega področja so bila organizirana tudi nekatera strokovna predavanja in 

predstavitve knjig. 

 

Za tujce in migrante smo v letu 2009 in 2010 organizirali delavnice slovenskega jezika v 

okviru SSU, kjer se tudi sicer ta ciljna skupina lahko samostojno uči slovenskega jezika. KPV je 

organizirala celovit projekt Knjižnica moj azil, ki je bil pri udeležencih dobro sprejet in 

katerega del je bil tudi tečaj angleškega jezika za prebivalce azilnega doma. 

 

Zaključki 

Prednosti: 

- Dobro organizirano začetno računalniško opismenjevanje za odrasle. 

- Dobro organizirano področje jezikovnih tečajev v okviru TVŽU. 

- Delavnice iskanja dela in zaposlitve v organizaciji Borze dela. 
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Slabosti: 

- Malo vsebinskih področij. 

- Malo ponudbe za mladostnike. 

- Malo ponudbe za ranljive ciljne skupine. 

- Nesistematična in neenakomerna ponudba vsebinskih področij. 

 

Učne oblike po ciljnih skupinah 

Izobraževanje v MKL poteka v različnih učnih oblikah, v tem poglavju pa predstavljamo, kako 

poteka izobraževanje uporabnikov posameznih ciljnih skupin. V poročilih MKL spremljamo 6 

kategorij izobraževanja, in sicer: 

- bibliopedagoško delo, 

- računalniško opismenjevanje (kot del informacijskega opismenjevanja), 

- tečaji, 

- izobraževalne delavnice, 

- strokovne konference in simpoziji ter 

- samostojno učenje. 

 

Pri kategoriji računalniško izobraževanje gre za vsebinsko delitev izobraževanja in ne za 

delitev glede na učno obliko in smo jo predstavili v poglavju o vsebinskih področjih. Poleg 

naštetih kategorij izobraževanj, lahko k izobraževanju prištevamo še strokovna in poljudna 

predavanja. Meja med posameznimi učnimi oblikami v praksi ni enoznačno določena – 

oznake strokovna predavanja, izobraževalne delavnice, predstavitve strokovnih del in 

društev ter srečanja se ne uporabljajo poenoteno in enoznačno. Opredeljujemo osnovne in 

najpogosteje uporabljene kategorije: tečaji so dolgotrajnejše oblike izobraževanja – 

sestavljeni so iz več posameznih delavnic, katerih vsebine se nadgrajujejo, kar zahteva 

kontinuiranost obiskovanja in iste udeležence skozi celoten tečaj. Pri izobraževalnih 

delavnicah gre za krajše izobraževalne oblike, ki so zaključena celota in se lahko udeleženci 

udeležijo posamezne delavnice. Načeloma gre pri tečajih za frontalno delo, pri delavnicah pa 

so udeleženci bolj aktivni. Delavnice in tečaji so namenjeni manjšemu število udeležencev 

(do 20), predavanja pa so frontalna in množična oblika izobraževanja in se jih lahko udeleži 

več 100 udeležencev. Bibliopedagoško delo so vodeni obiski skupin uporabnikov vseh ciljnih 

skupin po knjižnicah in so prav tako množična oblika izobraževanja.   

 

Kot obliko izobraževanja izpostavljamo tudi spletna izobraževanja, ki jih v poročilih še ne 

spremljamo. V okviru evropskih projektov so bila oblikovana različna e-gradiva (s področja 

zaposlovanja in računalništva), ki so uporabnikom dostopna na spletni strani MKL. Edino 
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interaktivno spletno izobraževanje je bilo organizirano v okviru projekta PuLLS in sicer 

razgovor pri delodajalcu preko videokonference. V pripravi je še interaktivno e-izobraževanje 

finančnega opismenjevanja za mladostnike. Glede na podatek, da se je obisk spletne strani 

MKL v letu 2010 povečal za 63 % in da se pravkar pripravlja koncept nove spletne strani, 

vključujemo tudi izobraževanje in e-izobraževanje uporabnikov MKL. 

 

Podobno kot pri analizi vsebinskih področij, podatke o učnih oblikah po ciljnih skupinah iz 

letnih poročilih težko primerjamo. Različna nesorazmerno velika razhajanja v podatkih med 

letoma 2009 in 2010 izhajajo iz neenotne metodologije in podvojenega predstavljanja 

nekaterih podatkov. Tak primer je npr. bibliopedagoško delo, ki je navedeno podvojeno – 

pod BZ, SSU in BD, čeprav gre dejansko za obisk ene skupine. Drug primer je neenotna 

kategorizacija učnih oblik – npr. navajanje števila tečajev v KB – razmerje 218 (2009) in 17 

(2010). Natančnejša analiza namreč pokaže, da so med tečaje štete tudi enodnevne 

delavnice tujih jezikov v SSU in da je najverjetneje prišlo do napake pri štetju tečajev v KB 

(100 tečajev). Dejansko so bile izvedene delavnice ali pa je šlo za individualno delo. 

 

Odrasli in starostniki 

V spodnji tabeli prikazujemo obseg posameznih izobraževalnih oblik, vendar tudi teh 

podatkov med sabo ne moremo neposredno primerjati. Podatki iz leta 2010 kažejo 

objektivnejšo sliko obsega izobraževanj, saj smo s spremembami pri zbiranju podatkov 

preprečili podvojeno navajanje podatkov. Iz tabele lahko razberemo velik obseg 

bibliopedagoškega dela za odrasle. Na 90 bibliopedagoških dogodkih je bilo 1.144 

udeležencev. V kategoriji tečaji so prikazani tečaji tujih jezikov v okviru TVŽU. Največ 

izobraževanj za odrasle in starostnike poteka v obliki strokovno poljudnih predavanj – leta 

2010 je na 158 predavanjih bilo 5.772 udeležencev.  

 

Oblika izobraževanja 
Število izobraževanj 

2009 2010 Plan 2011 

Bibliopedagoško delo  241 90 159 

Računalniško opismenjevanje  147 48 53 

Tečaji  218 12 11 

Izobraževalne delavnice  62 98 79 

Strokovne konference in simpoziji 1 5 1 

Strokovna in poljudna predavanja 107 158 161 

Skupaj 776 411 463 

Vir: Poročilo o delu MKL 2009, 2010, Plan MKL 2011 

 

Otroci in mladostniki 

Tudi pri ciljni skupini otroci in mladostniki prevladuje bibliopedagoško delo, ki ga po večini v 

knjižnicah opravijo v okviru projekta Rastem s knjigo. Iz spodnje tabele je za vsa tri leta 

razviden neprimerljivo večji obseg bibliopedagoškega dela v primerjavi z ostalimi oblikami 
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izobraževanj. Na podlagi Poročila o delu MKL 2010, kjer smo zbirali tudi podatke o številu 

udeležencev in številu ur za posamezno obliko izobraževanja, vidimo da obseg 

bibliopedagoškega dela enormno izstopa tako po številu izobraževanj kot tudi po številu ur 

izobraževanj (952 od skupno 1.052 ur) in številu udeležencev (13.101 od skupno 13.646 

udeležencev). V tabeli je viden tudi (predviden) porast števila izobraževalnih delavnic za 

otroke in mladostnike. 

 

Oblika izobraževanja 
Število izobraževanj 

2009 2010 Plan 2011 

Bibliopedagoško delo  718 581 708 

Računalniško opismenjevanje  230 33 44 

Tečaji  9 5 8 

Izobraževalne delavnice  21 37 66 

Skupaj 978 656 826 

Vir: Poročilo o delu MKL 2009, 2010, Plan MKL 2011 

 

Zaključki 

Prednosti: 

- Velik obseg bibliopedagoškega dela. 

- Velik del izobraževanja se odvija v obliki delavnic. 

 

Slabosti: 

- Pomanjkljivo razvijanje e-gradiv. 

- Zapostavljena ciljna skupina mladostniki. 

Učne aktivnosti po knjižnicah 

Knjižnice v MKL se glede ponudbe izobraževanj med sabo razlikujejo. Razloge za to lahko 

iščemo v prostorskih, kadrovskih in materialnih pogojih ter tudi v lokaciji in tradiciji 

posamezne knjižnice.  

 

Velik delež izobraževanj se odvija v KOŽ, kjer so locirani servisi: BD, BZ in SSU, ki poleg 

izobraževanja ponujajo tudi svetovanje iz posameznih vsebinskih področij (zaposlovanje, 

izobraževanje, učenje). KOŽ ima dobro prostorske pogoje za izobraževanje (računalniška 

učilnica, mediateka, večnamenska dvorana) ter mikro lokacijo (bližina javnega prevoza, 

center mesta). Pomemben del izobraževanja se odvija tudi preko TVŽU (KJM, KB, Knjižnica 

Rudnik in KŠ), ki pa so zaradi pogojev financerja (pomembno število udeležencev) svojo 

dejavnost usmerile predvsem v organizacijo jezikovnih tečajev in potopisnih predavanj ter 

individualno mentorsko delo.  

 

Iz tabele na naslednji strani lahko razberemo, da se je število udeležencev izobraževanj iz 

vseh opazovanih ciljnih skupin v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 v večini enot MKL 
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povečalo. Število udeležencev izobraževanja je odvisno od oblik izobraževanj (npr. delavnice 

ali bibliopedagoško delo). 

 

Enota 

Izobraževanje uporabnikov 

Mladina (do 15. leta starosti) Odrasli Skupaj 

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

KB 94 125 1.107 1.480 6 186 62 172 100 311 1.169 1.652 

KJM 430 238 4.073 4.457 408 138 1.481 223 838 376 5.554 4.680 

KOZ 380 193 2.342 2.149 176 150 1.308 3.182 556 343 3.650 5.331 

KPV 194 263 2.875 3.068 53 129 76 459 239 392 2.984 3.527 

KŠ 189 208 2.092 2.342 132 61 396 36 321 269 2.488 2.378 

SK 4 0 22 0 14 23 110 248 18 23 132 248 

Potujoča 16 25 270 150 19 32 250 80 35 57 520 230 

CVŽU / 0 / 0 / 235 / 790 / 235 / 790 

Skupaj 1.307 1.052 12.781 13.646 808 954 3.683 5.190 2.107 2.006 16.497 18.836 

Vir: Poročilo MKL 2009, 2010 

 

SSU je organiziral delavnice do leta 2011 samo na lokaciji KOŽ. V letu 2011 je sodelavka iz 

SSU izvajala enkrat tedensko tečaj španskega jezika v Knjižnici dr. Franceta Škerla, enkrat na 

mesec pa smo v okviru SSU izvedli delavnice konverzacije v angleškem jeziku v KŠ. Za mesec 

maj 2011 načrtujemo delavnico znakovnega jezika v eni od območnih enot. BD organizira 

delavnice v KOŽ, KB in od aprila naprej enkrat mesečno v Knjižnici Fužine. BZ (ustvarjalne) 

delavnice organizira tudi enkrat mesečno v KŠ in enkrat v KB.  

 

»Kroženje« izobraževalnih dejavnosti po knjižnicah je slabo razvito. Dober primer je sicer 

izobraževanje S klikom v družbo znanja. Na področju prireditev za otroke se kaže nekaj 

dobrih primerov (npr. English Mind Lab, Sobotnice), v zadnjem času na področju prireditev 

tudi kroženje razstav po enotah.  

 

Bibliopedagoško delo za odrasle se v največjem obsegu izvaja v KOŽ – v organizaciji knjižnice 

(v letu 2010 – 21 skupin) in v organizaciji Borze dela, ki organizira obiske skupin brezposelnih 

iz Zavoda za zaposlovanje, Zaposlitvenih kotičkov in Zavoda Papilot (v letu 2010 – 19 skupin). 

V drugih knjižnicah se organizira v manjšem obsegu. 

 

MKL ima na področju izobraževanja izkušnje s sodelovanjem v mednarodnih projektih, v 

okviru katerih so bili razviti novi programi, metode evalvacije, modeli izobraževanja za 

izobraževalce, ipd. Od projektov sta za področje izobraževanja uporabnikov 

najpomembnejša Entitle, v katerem je bil razvit in za ugotavljanje učinkov izobraževanja 

uporabljen evalvacijski model Generic Learning Outcomes (GLOs), in projekt Easy to join 

education – Inclusion for all! (EASY) v okviru katerega je bil razvit model izobraževanja 
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izobraževalcev, so potekala izobraževanja zaposlenih v knjižnici in učne aktivnosti za 

uporabnike. Največ mednarodnega sodelovanja v MKL je bilo v KOŽ.  

 

Možnost vključevanja uporabnikov v knjižnično ponudbo izobraževanj organizirano nudi le 

Borza znanja, katere osnovna odeja je združevanje in predstavljanje ponudnikov in iskalcev 

različnih znanj. V posameznih knjižnicah organizirajo še razstave svojih članov ter razstave 

okoliških šol in vrtcev. 

 

Izobraževanje se po večini financira s strani projektov Ministrstva za šolstvo in šport – TVŽU, 

BZ, SSU, nekaj pa tudi s sredstev pridobljenih na različnih razpisih (npr. (Ne)zaslišana 

literatura). Velik del izobraževanj se financira s sredstvi MKL. 

 

Evalvacijo izvedbe delavnic z vprašalniki izvajajo v SSU, BZ, BD in na tečaju S klikom v družbo 

znanja. Pri strokovnih predavanjih nimamo vzpostavljenega sistema evalvacije. 

 

Zaključki 

Kot prednost se kaže velik obseg bibliopedagoškega dela, kot slabosti pa neenakomerna 

zastopanost učnih oblik po knjižnicah, koncentriranost ponudbe v območnih enotah in 

vprašljivost kakovosti izvedbe (evalvacija!). 

 

PREDLOGI ZA DELO 

Vsebinski predlogi 

Splošna knjižnica hrani gradiva iz vseh področij človeškega znanja in tako predstavlja 

izhodišče za organizacijo izobraževanj iz različnih področij. Namenjena je najširšemu krogu 

ciljnih skupin – vsem starostnim skupinam, ter posebnim ciljnim skupinam: npr. brezposelni, 

mladi z manj priložnostmi, ljudje z nižjo stopnjo izobrazbe, ipd.  

 

Ko oblikujemo program za ciljne skupine uporabnikov MKL, je potrebno izpostaviti še nekaj 

statističnih podatkov o uporabnikih MKL. V MKL med aktivnimi člani prevladujejo ženske 

(67 %), zato je posebno pozornost usmeriti v ponudbo vsebin, ki so zanimive tudi za moške 

uporabnike, ki jih je trenutno 32 %. Za načrtovanje je pomemben tudi podatek, da je iz MOL 

61, 4 % aktivnih članov MKL in da je v MKL včlanjenih 18,4 % prebivalcev MOL. Z vsebinami je 

potrebno pritegniti predvsem nečlane iz MOL (poudarek na domoznanskih temah). 

 

Vsebinske usmeritve so utemeljene na naslednjih virih: 

- konkretnih življenjskih izkušnjah in potrebah posamezne ciljne skupine, 

- vlogi splošnih knjižnic in prednostnih področjih MKL (informacijska pismenost, 

aktivno državljanstvo, informacijsko-komunikacijske tehnologije) in 
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- prednostnih področjih na nacionalni in širši evropski ravni. 

 

Z namenom večje prepoznavnosti izobraževalnih aktivnosti predlagamo, da je redni program 

izobraževanja organiziran po nekaj prioritetnih vsebinskih sklopih, ki se odvijajo kontinuirano 

skozi celo leto in se določijo v letnem planu dela za leto vnaprej. V te izobraževalne 

vsebinske sklope se vključujejo različne izobraževalne metode in oblike dela (npr. delavnice, 

tečaji, spletno učenje). Predlagamo dve liniji vsebinskih sklopov: prva so vsebinski sklopi na 

letni ravni, ki so osredotočeni na izbrano tematiko in se odvijajo skozi celotno leto, drugi, kot 

jih načrtujemo v letu 2012, pa so oblikovani za krajše časovno obdobje in so namenjeni 

ožjemu vsebinskemu področju. Aktivnosti enih in drugih se v praksi prepletajo, poleg teh 

vsebinskih sklopov pa se priložnostno odvijajo še druga izobraževanja. Znotraj vsebinskega 

sklopa pa se izobraževanja lahko razporedi po starostni skupini. Pri uvajanju novih vsebinskih 

sklopov pa je potrebno daljše poskusno obdobje, da se uporabniki navadijo na nova 

vsebinska področja. 

 

V nadaljevanju bomo izobraževanje predstavili po vsebinskih sklopih na letni ravni, znotraj 

teh sklopov bomo izpostavili teme, ki so posebej zanimive za posamezno starostno skupino.  

Podrobnejša in shematizirana predstavitev je v prilogi 2 (Plan dela - Glavna vsebinska 

področja). Na letni ravni izpostavljamo naslednje vsebinske sklope: 

- informacijsko opismenjevanje 

- jezikovno izobraževanje 

- zaposlitev in delo  

- zdravje 

- naravoslovno-tehnično področje 

- finančno opismenjevanje  

- prosti čas. 

 

Vsebine po ciljnih skupinah 

Informacijsko opismenjevanje razumemo kot razvijanje spretnosti najti, ovrednotiti in 

uporabiti informacijske vire. Informacijsko opismenjevanje izpostavljamo kot eno temeljnih 

področij izobraževanja v okviru knjižnice. Izpostavljamo zaradi informacijske vloge knjižnic in 

nenehnih novosti, predvsem na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

nepregledne količine informacij, zanimanja uporabnikov, dobrih prostorskih in materialnih 

pogojev, lastnih izobraževalcev in trendov v družbi.  

 

Na tem mestu podajamo osnutek vsebin glede na posamezne spretnosti informacijske 

pismenosti, v nadaljevanju pa po posameznih starostnih skupinah razčlenjujemo 

usposabljanje za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije: 
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- NAJTI – uporaba podatkovnih zbirk, uporaba različnih orodij IKT (računalnik, telefon, 

internet …), hitro branje; 

- OVREDNOTITI – razvoj kritičnega odnosa do vsebin; 

- UPORABITI – veščine pisanja (znanstveno, poezija, kreativno), debatni krožki 

(razvijanje argumentacije), predstavitve (nastop, priprava PPS), pripovedništvo. 

 

Za odrasle in starejše bi nadaljevali z začetnim tečajem S klikom v družbo znanja. Program je 

potrebno razdeliti na začetno in na nadaljevalno stopnjo ter pripraviti krajše programe za 

napredno uporabo posameznih programskih orodij (npr. MS Office, Open Office). 

Predlagamo, da poleg tradicionalnega delavniškega in tečajnega posredovanja dela uvajamo 

tudi e-izobraževanje (izdelava lastnih e-učilnic in e-gradiv, uporaba že pripravljenih e-gradiv 

na spletu ali nastalih v drugih izobraževalnih projektih). Od tehnologij, izpostavljamo 

predvsem te, ki so v uporabi vsakodnevno, mnogi uporabniki pa ne poznajo vseh možnosti, 

ki jih prinašajo – mobitel (npr. MMS-i, videoklic, brskanje po internetu, prenašanje vsebin s 

spleta, prenašanje fotografij iz telefonov, nakup vstopnic preko mobilnega telefona), 

bankomat, parkomat, e-bralniki, digitalni fotoaparat, elektronsko bančništvo, e-uprava, 

videokamera. Vse naštete vsebine je potrebno smiselno razdeliti v dve skupini: osnovna, 

začetna uporaba in nadaljevanje. Predlagamo tudi krajše delavnice in predstavitve na temo 

nakupa posameznih naprav: nakup mobilnega telefona (razlike med posameznimi tipi 

mobilnih telefonov, naročniški in prednaročniški paketi, izbira ponudnika internetne 

povezave) ipd. Oblikuje se lahko tudi delavnica miselnih iger na spletu – kako in kje najdem 

spletne strani z brezplačnimi miselnimi računalniškimi igrami – npr. šah, sudoku, tetris, lingo. 

Pomemben segment informacijskega opismenjevanja so tudi delavnice za razvijanje 

kritičnega odnosa do informacij pridobljenih iz različnih virov. 

 

Pri mladostnikih ne moremo govoriti o začetnem računalniškem opismenjevanju, saj je 

večina dobro poučena o sodobnih informacijskih tehnologijah. So prisotni v knjižnicah, v 

večini računalnike uporabljajo za brskanje po internetu in igranje igric, zato je potrebno 

razmišljati o načrtovanju primernih aktivnosti zanje. Vsebine morajo biti bolj atraktivne, 

najaktualnejše vsebine – npr. uporaba grafičnih programov, programov za montažo filma, 

videa, uporaba računalniških igric ipd. Depriviligirane skupine mladostnikov, ki teh vsebin ne 

morejo razvijati doma, lahko pa za to dobijo priložnost v knjižnici. Mladostnike lahko z 

navajanjem na uporabo že obstoječih izobraževalnih gradiv pripravimo tudi na samostojno 

učenje in uporabo z učenjem povezanih vsebin – npr. Cobiss. 

 

Mladostniki (pa tudi študentje) v knjižnici pogosto iščejo strokovno literaturo za izdelavo 

seminarskih nalog in različnih zaključnih nalog - na tej točki jim lahko ponudimo različne 

pakete izobraževanj – npr. iskanje po informacijskih virih, kritičen odnos do informacijskih 
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virov, razvijanje sposobnosti sinteze informacij, spretnosti kreativnega strokovnega in 

znanstvenega pisanja.  

 

Pri otrocih so te vsebine zastopane v manjšem obsegu. Kot možnost izpostavljamo učenje 

najrazličnejših vsebin preko računalniških iger ter skupnih delavnic za otroke in starše.  

 

Glede na priljubljenost in široko uporabnost jezikovnih vsebin je smiselno razvijati tudi 

jezikovno izobraževanje ter preko jezikovnega izobraževanja aktivirati del knjižnične zbirke v 

tujih jezikih in gradiv za učenje tujih jezikov. Predlagamo organizacijo v obliki pogovornih 

delavnic o knjigah, delavnice tujih jezikov in tečajev, tudi z namenom usposabljanja in 

podpore za samostojno učenje. V okvir jezikovnega izobraževanja se vključi tudi izvajanje 

programa slovenščina za tujce – vsakdanja slovenščina. 

 

Za odrasle in starostnike bi v povezavi z obstoječim knjižničnim gradivom pripravili začetne in 

nadaljevalne stopnje učenja tujih jezikov v različnih učnih oblikah – pogovori ob knjigah, 

bralna značka v tujem jeziku, delavnice tujih jezikov ob gradivu iz knjižnice, ipd. Uporabniki 

se jezikovnih vsebin učijo zaradi potreb v vsakdanjem življenju (poslovna angleščina), drugi 

samo zaradi veselja do učenja tujih jezikov. 

 

Za mladostnike predlagamo jezikovna izobraževanja organizirana kot podpora šolskemu 

učenju ali pa kot pogovorne delavnice tujih jezikov, ogled tujejezičnih filmov in glasbe, 

pogovorne delavnice v tujih jezikih ali pa ustvarjalne delavnice v tujih jezikih. Za otroke 

predlagamo spodbujanje učenja preko igre, razvijanje delavnic kot so English mind lab in 

pravljične urice v tujih jezikih. 

 

Zaposlitev in delo je glede na trenutno stanje v družbi (gospodarska kriza, velika stopnja 

brezposelnosti) ena najbolj aktualnih tem. Glede na tradicijo BD v MKL izpostavljamo tudi to 

področje. 

 

Znotraj ciljne skupine odraslih lahko ločimo dve skupini dejavnosti: takšne za iskalce 

zaposlitve ter za že zaposlene – npr. poslovna obleka, delovna zakonodaja, mobbing, 

poklicna izgorelost ipd. Pri mladostnikih bomo v sodelovanju s posameznimi izobraževalnimi 

institucijami, podjetji, društvi razvijali predstavitve poklicev, srednjih šol, fakultet. Kot 

posebne segmente na področju zaposlovanja in dela izpostavljamo še: zakonodaja s tega 

področja, ter veščine iskanja zaposlitve (CV, razgovori, iskanje zaposlitvenih oglasov). 

 

Področje zdravja je bilo do sedaj preko različnih strokovnih predavanj dobro zastopano in 

različni uporabniki so pokazali interes za tovrstna izobraževanja še za v prihodnje. S trendom 

staranja prebivalstva in z vse večjimi zdravstvenimi težavami že pri nekoliko mlajših 
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generacijah, je izvedba tovrstnih izobraževanj smiselna. Področje vsebinsko sovpada s 

slovenskim projektom razvijanja zdravstvenih kotičkov v knjižnicah, kateremu se bo z 

zdravstvenim kotičkom v KOŽ pridružila tudi MKL. 

 

Odrasli in starostniki izkazujejo veliko zanimanje predvsem za alternativne metode 

zdravljenja. Za odrasle predlagamo obnovitvene tečaje prve pomoči. Smiselno je tudi 

povezati dejavnosti MKL z nacionalnimi programi varovanja zdravja (Zora, Svit, Dora, ipd.) in 

organizirati predavanja ter delavnice skupaj z njimi. Aktualne teme, ki bi lahko zanimale 

mladostnike so spolnost, motnje hranjenja, droge.  

 

Naravoslovno-tehnično področje – ker do sedaj ponudba s tega področja ni obsežna, 

predlagamo vsebinski poudarek na teh vsebinah za zapolnitev vrzeli. Vsebine so zanimive 

predvsem za moški del populacije, razvijali bi lahko delavnice uporabne in zabavne 

matematike, spoznavanja alternativnih virov energije, gradnje in arhitekture, sadjarstva in 

vrtičkarstva, astronomije, modelarstva, ipd. Izobraževanje na teh vsebinskih področjih je 

aktualno za vse starostne skupine. 

 

Finančno opismenjevanje je uporabno naravnano tematsko področje predvsem za 

mladostnike, odrasle in starostnike. Poleg že načrtovanega spletnega izobraževanja, za 

osnovno finančno opismenjevanje, s poudarkom na mlajših starejših mladoletnikih in mlajših 

odraslih (starosti med 15 in 19 let). Osnovna zamisel tovrstnega izobraževanja je razviti 

virtualno knjižnično storitev "Finančno moder" in dveh virtualnih izobraževalcev (Eve in 

Marka), ki bi podajala ciljni skupini knjižničnih uporabnikov znanja s finančnega področja s 

pomočjo t. i. online mentorstva. Sodelujoči bi pridobili osnovne informacije o varčevanju, 

vlaganju v finančne proizvode in upravljanju osebnih finance, hkrati pa bi tovrstno 

izobraževanje bilo ustrezno pripravljeno kot dodatni učni pripomoček v rednem 

srednješolskem kurikulumu. Osnovni namen tega projekta je pomagati mladim, da se 

naučijo, kako se pravilno finančno odločati in načrtovati svojo prihodnost. Poleg tega 

predlagamo cikle delavnic, predavanj in priporočilnih seznamov virov s področja razvoja 

osebnih financ. Vključene teme bi bile: osebni finančni načrt, varčevanje, elektronsko 

bančništvo, obračun davkov in dohodnine, krediti, limiti in leasingi, načrtovanje pokojnine, 

različna zavarovanja – življenjsko, naložbeno, nezgodno, kombinirana ipd. Delavnice 

finančnega opismenjevanja so lahko podpora oblikovanju spletne podstrani za finančno 

opismenjevanje za mlade. 

 

V okviru področja prosti čas predlagamo razvoj popularnih družabnih, strateških in miselnih 

iger – Naseljenci otoka Catan, Scrable, Monopoly, šah, go, tarok ipd. Na ta način bi razvijali 

tudi socialno vlogo knjižnice za vse starostne skupine uporabnikov in sicer v sodelovanju z 

Igroteko v KB, že razvito tradicijo igrariuma v MKL in dosedanjega učenja šaha po knjižnicah 
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(KJM, KOŽ). Aktivnosti bi povezali predvsem s spletnimi miselnimi in izobraževalnimi igrami 

ter knjižnimi gradivi. V vsebinsko področje prosti čas predlagamo vključitev vsebin 

posameznih športnih aktivnosti v sodelovanju z različnimi športnimi društvi ter področje 

glasbe in filma. 

 

V okviru vseh predlaganih vsebinskih področij poudarjamo aktiviranje knjižnične zbirke (tako 

knjig, kot tudi multimedijskega gradiva in spletnih podatkovnih zbirk) ter izobraževanje 

povezujemo predstavitvami posameznega gradiva. Pri tematskih področjih je poudarek na 

aktiviranju strokovnega, poljudnega gradiva. 

 

Posebne ciljne skupine  

Na področju posebnih ciljnih skupin je nujno sodelovanje z organizacijami, ki so njim 

prvenstveno namenjene – npr. društva, zavodi, zveze in priprava programa v sodelovanju s 

temi društvi. Za tak način dela podajamo vsaj dva razloga: za strokovno delo z ranljivimi 

skupinami je potrebna strokovna usposobljenost in drugi - društva združujejo predstavnike 

posameznih ciljnih skupin, ki jih MKL zgolj z lastno promocijo težko nagovori. Na področju 

ranljivih ciljnih skupin izobraževanje zavzema dve temeljni smeri: 

- neposredno delo s predstavniki ranljivih ciljnih skupin (računalniška delavnica za 

paraplegike, delavnice iskanja zaposlitve, jezikovne delavnice). 

- izobraževanje »večinskega« prebivalstva o značilnostih, potrebah ranljivih ciljnih 

skupin. Npr. cikel predavanj, delavnic, na katerih se predstavijo posamezna društva in 

njihovi člani. Okrogle mize namenjene problematiki ranljivih ciljnih skupin (npr. 

problemi zaposlovanja ljudi z motnjo v duševnem razvoju). S tega vidika je potrebno 

tudi izobraževanje otrok za sprejemanje drugačnih. Izobraževanje lahko poteka preko 

gledaliških iger, razstav.  

 

Izpostavljamo še pomembnost izobraževanja uporabnikov za uporabo knjižničnih storitev – v 

ta okvir sodijo vodeni obiski knjižnice, izobraževanje za uporabo kataloga Cobiss in 

elektronskih baz podatkov. 

 

Za migrante in tujce lahko v knjižnicah organiziramo dva sklopa dejavnosti – takšne, ki 

vzpodbujajo integracijo v slovensko kulturo in takšne, ki ohranjajo njihovo kulturno 

identiteto in omogočajo da »večina« lažje spozna in sprejme kulturo migrantov in tujcev 

(npr. Srbski dnevi ali Romski dnevi, kot jih je organizirala BZ). Pod prvo predlagamo delavnice 

slovenskega jezika, predstavitev slovenske kulture in značilnosti za lažjo vključitev v 

slovensko okolje. Pod drugi sklop aktivnosti spadajo delavnice maternih jezikov, predstavitve 

njihovih kultur (tradicionalne kuhinje, verstva, glasba, ipd.). Integracijo obeh pristopov 

predstavljajo aktivnosti knjižnice KPV v okviru projekta Knjižnica moj azil. 
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Pri delu s posebnimi ciljnimi skupinami glede samih idej in predlogov za delo veliko obeta 

priročnik primerov dobre prakse storitev za uporabnike s posebnimi potrebami, ki je osrednji 

projekt programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011. Namen 

priročnika je pripraviti pregled obstoječih dobrih praks v slovenskih in tujih knjižnicah, 

predvsem splošnih. Pripravljena bo podrobna predstavitev in ovrednotenje najprimernejših 

storitev in dobrih praks, ki bi jih uvedli v dejavnosti splošnih knjižnic osrednjeslovenske 

regije. Posebno pozornost bo namenjena storitvam v digitalnem okolju.  

 

Organizacijski predlogi 

Izobraževalna dejavnost se preko priložnostnega učenja dogaja vsepovsod. Če želimo doseči 

celovito in enotno ponudbo MKL, je potrebno povezovanje izobraževalne dejavnosti z vsemi 

ostalimi dejavnostmi – prireditvena, izposoja, nabava, ipd. Za posamezne vsebinske sklope 

predlagamo oblikovanje niza delavnic, ki se izmenjaje izvajajo v različnih knjižnicah MKL. 

 

Eden od ciljev vseh izobraževanj je tudi promocija knjižničnega gradiva in storitev MKL, zato 

je k posameznim izobraževanjem potrebno vključiti tudi priložnostne razstave/promocijo 

gradiv na izbrano temo ter priporočilne sezname in predstavitve, saj na ta način najbolj 

aktiviramo knjižnično zbirko. 

 

Kadri 

Organizatorji izobraževanj 

- ohranjamo uveljavljeno organizacijo izobraževanj s strani servisov. Kadar delavnice 

izvajajo zaposleni na servisih, se delavnica organizira v sodelovanju s prireditvenikom 

v posamezni območni enoti (objava v mesečniku prireditev, na spletu, zbiranje prijav, 

priprava plakatov). Kadar delavnico organizira BZ, je na delavnici poleg (zunanjega) 

izvajalca delavnice prisotna tudi predstavnica BZ. Zaradi zahtev poročanja za 

financerje dejavnosti TVŽU, SSU in BZ, je potrebno na delavnicah voditi vnaprej 

določene liste prisotnosti (BZ, TVŽU), izpolniti vpisne obrazce (SSU) in zbirati 

evalvacijske liste. 

 

- Organizator izobraževanja v knjižnici, kjer izobraževanje poteka, je za izvedbo 

izobraževanja zelo pomemben. Trenutno sta v vsaki od območnih knjižnic en 

bibliotekar, ki je odgovoren za področje prireditev za odrasle in en za prireditve za 

otroke (»prireditveniki«). Odvisno od obsega njegovega dela ter po dogovoru z vodjo 

posamezne območne enote lahko prevzamejo »prireditveniki« tudi organizacijo 

izobraževanj – priprava prostora, besedil za mesečnike, plakate, zbiranje prijav in 

kontaktiranje prijavljenih dan pred delavnicami – ali pa za te naloge izberemo druge 

bibliotekarje. 
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Pod organizacijske vidike izobraževanja uporabnikov v MKL spada tudi področje izvajalcev 

izobraževanj. Na tem mestu navajamo možne rešitve za to področje: 

- Notranja skupina izobraževalcev: Glede na visoko stopnjo izobrazbe (130 zaposlenih z 

univerzitetno izobrazbo!) z najrazličnejših področij (zgodovinarji, teologi, filozofi, 

biologi, inženirji tekstilne tehnologije, anglisti, slovenisti, vzgojitelji ipd.) in interesov 

zaposlenih, je smiselno, da del izobraževanj izvajajo zaposleni v MKL. V ta namen je 

potrebno pripraviti bazo znanj zaposlenih, v skladu s tem pripraviti izobraževanja in 

jih predstaviti uporabnikom. Trenutno imamo aktivne interne izobraževalce za 

izvajanje tečajev računalništva, izvajalko delavnic s področja zaposlovanja in 

kariernega coachinga, izvajalko tečajev in delavnic španskega jezika, filmskih delavnic, 

kinoloških delavnic, delavnice šaha. Pri aktiviranju zaposlenih za izvajanje delavnic za 

uporabnike so pomembni trije elementi: vzpostavitev baze znanj, ki jih imajo 

zaposleni v MKL, motiviranje zaposleninih, da svoje znanje delijo (morebitne 

(finančne) stimulacije za zaposlene, ki izvajajo določene oblike izobraževanj) ter 

dodatno izobraževanje zaposlenih za izvajanje izobraževanj. Z dodatnim 

izobraževanjem zaposlenih za izobraževanje uporabnikov, bomo razvili notranjo 

skupino podpornikov učenja in izobraževanja. Pomemben vidik je lahko tudi 

usposabljanje za mentorje študijskih krožkov in organizacija izobraževanja v okviru 

študijskih krožkov. 

 

- Zunanji izvajalci izobraževanj: individualni ali v okviru društev/podjetij. Izvajalce za 

nekatera izobraževanja MKL najame in plača po avtorskih pogodbah, z drugimi 

izobraževalci lahko sklenemo dogovor o brezplačni uporabi prostorov MKL, v zameno 

pa ponudijo uporabnikom MKL svoja izobraževanja brezplačno. 

 

- Študentsko delo – nekatera izobraževanja lahko izvajajo tudi študentje posameznih 

študijskih smeri. 

 

- Prostovoljci – posamezne teme, projekte in področja lahko pokrivajo tudi 

zainteresirani prostovoljci. 

 

- Uporabniki sami – kot je bila dozdajšnja praksa v okviru Borze znanja.  

 

Poudarjamo pomembnost upoštevanja izpostavljenosti izvajanja posameznih izobraževanj v 

MKL od posameznih ključnim kadrov, ki jih izvajajo (skupina notranjih izobraževalcev in 

nekateri študenti). Izvajanje nekaterih izobraževanj je v celoti odvisno od nekaterih zaposleni 

in ob njihovi morebitni menjavi delodajalca je izvajanje izobraževanj vprašljivo. Iz tega vidika 

je pomembno, da imajo ti zaposleni urejene statuse – npr. redna zaposlitev za nedoločen 

delovni čas.  
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Splet in izobraževanje 

V sklopu organizacijskih predlogov predlagamo tudi izdelavo spletne aplikacije za 

spremljanje izobraževanj, s čimer bi uporabnikom omogočili preprosto in hitro prijavo na 

želeno izobraževanje, organizacijsko pa olajšali delo (odprava dvojni prijav, izgubljanju listkov 

s prijavami) in omogočili pregled nad ponudbo. S spletno prijavo bi dobili tudi podatke 

uporabnikov, ki bi tvorili bazo za obveščanje. Povezavo do aplikacije bi objavili ob posamezni 

spletni objavi izobraževanja, uporabnika, ki bi se za prijavo oglasil v knjižnici osebno ali po 

telefonu, pa kontaktna oseba v knjižnici prijavi v spletno aplikacijo. 

 

Za izboljšanje spremljanja in načrtovanja izobraževanja predlagamo izpopolnitev sistema 

poročanja o izobraževanjih – natančnejše opredelitve kategorij, dogovore o tem, kdo poroča 

o izvedbi posameznih izobraževanj, sprotno spremljanje udeležbe in štetja ur. Smiselna bi 

bila dopolnitev aplikacije, ki bo zbirnik za mesečnik prireditev in objave na spletni strani, 

služila bi tudi kot obrazec za zbiranje podatkov za letno poročilo in bila hkrati povezana z 

zbiranjem prijav na posamezna izobraževanja. Zbiranje podatkov za mesečnik, splet, 

izvajanje delavnic in za poročanje bi tako potekalo na enem mestu, podatki bi bili natančnejši 

in odpravilo bi se dvojno štetje izvedb in udeležb. 

 

Na spremljanje in načrtovanje izobraževanj pozitivno vpliva tudi možnost ocenjevanja 

izobraževanj s strani uporabnikov – oblikovanje spletne ankete ali anketni listki po koncu 

izobraževanja (po modelu GLOs). Na možnost ocene opozorimo/povabimo že na prijavni 

aplikaciji/listku. V aplikaciji predvidevamo možnost, da uporabniki vpisujejo svoje ocene 

(merjenje vpliva in učinka), evalvacijske ocene zbrane v tiskani obliki na izobraževanjih pa 

organizator izobraževanja vnese v aplikacijo. 

 

E-izobraževanje – pripravljali bomo lastne programe e-izobraževanja in se vključili v uporabo 

že obstoječih programov e-izobraževanj ter večjih informacijsko-izobraževalnih baz (Grove 

music, Who´s who, Encyclopedia Brittanica Online ipd.). Ena od možnosti je oblikovanje e-

gradiv in e-učilnic z uporabo programske opreme npr. Moodle. E-izobraževanje omogoča 24-

urno in prostorsko neomejeno dosegljivost ter dostopnost širokemu krogu uporabnikov. 

Dobro je kombinirati e-izobraževanje s tradicionalnimi oblikami izobraževanja – npr. tako da 

uporabniki znanje pridobljeno na delavnici dodatno utrjujejo s pomočjo e-izobraževanja v e-

učilnicah. Pri spletnem izobraževanju uveljavljamo koncept spleta 2.0 z aktivnim 

vključevanjem uporabnikov. 

 

Glede na dosedanje pozitivne izkušnje z bibliopedagoškim delom predlagamo spodbujanje 

skupinskih obiskov za odrasle po ciljnih skupinah, razvijanje sodelovanja z Varstveno 
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delovnimi centri, klubi iskalcev zaposlitve, društvi upokojencev, Univerzo za tretje življenjsko 

obdobje, različnimi fakultetami, ipd. 

 

Sodelovanje z drugimi organizacijami 

V sklopu izobraževalnih dejavnosti izpostavljamo tudi sodelovanje z različnimi partnerji na 

lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Na tem mestu predstavljamo okvirne 

kategorije potencialnih partnerjev in možnosti sodelovanja. 

 

MKL se vključuje v celotno mrežo ponudbe izobraževanja na ravni Mestne občine Ljubljana 

ter tudi na širši nacionalni in mednarodni ravni in ta njena umeščenost narekuje povezovanje 

z institucijami na lokalni in širši ravni. 

 

Kdo? Kaj lahko ponudimo? Kaj lahko pridobimo? 

- društva in zveze društev (jamarska, 

planinska, za zaščito živali, 

filatelistična zveza ipd.) 

- nevladne organizacije (npr. 

Amnesty International) 

- javni zavodi v okviru MOL 

- srednje šole (učitelji in dijaki) 

- fakultete (profesorji, študentje) 

- zasebna izobraževalna podjetja 

- individualni ponudniki izobraževanj 

- spletni forumi 

- založbe 

- brezplačniki (moja kuhinja, ipd.) 

- promocija – med udeleženci 

izobraževanj, ter tudi širše – 

objave na spletu, v mesečniku in 

promocijskem gradivu 

- oddaja prostorov, tehnične 

opreme in gradiv 

- podpora pri projektih 

- izobraževanja (uporaba Cobissa, 

računalniške delavnice, ipd.) 

- zunanje izobraževalce 

- nove člane 

- dodatno promocijo 

- dodatne vsebine 

 

 

Promocija izobraževanj 

Pri promociji izobraževanj uvodoma predlagamo oblikovanje celostne grafične podobe CVŽU, 

ki bi združila vse štiri servise (BZ, BD, SSU in TVŽU) in izobraževanja posameznih vsebinskih 

sklopov. Servisi bi v sklopu izobraževanj v MKL svojo vizualno podobo obdržali kot akterji 

CVŽU, podoba bi bila grafično/vizualno prepoznavna, nakazala pa bi na skupek servisov, ki 

delujejo znotraj MKL in s tem na jasno predstavo o sistematičnem in organiziranem 

izobraževanju. S sloganom bi poudarili pomembnost vseživljenjskosti učenja (Delimo znanje, 

Učenje je življenje, Življenje je učenje …).  

 

V skladu z osnutkom nove spletne strani bo izobraževanje predstavljeno v osnovni menijski 

vrstici ter pod vsebinami za posamezne starostne skupine. Na spletni strani je lahko tudi 

možnost prijave na izobraževanja ter oddajanja povratnih informacij v skladu s podanim 

predlogom aplikacije za spremljanje izobraževanja. 
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Promocijski kanali – ohranjamo izkoriščanje stalnih prostorov za obveščanje in promocijo 

izobraževalnih dogodkov v posameznih enotah. Pri tem dajemo dodaten poudarek na izrabo 

hodnikov, stopnišč, WC-jev, prostorov pri izposojevalnih blagajnah, dvigal, infogalerij, 

zunanjih prostorov pred knjižnico, ipd. Predlagamo, da se ob koncu posameznega dogodka 

predstavi še bodoča, že načrtovana izobraževanja, vabila se udeležencem pošiljajo tudi preko 

spleta. Posamezni vsebinski sklopi se lahko intenzivneje promovirajo v medijih po dogovoru s 

službo za odnose z javnostmi. Oblikovanje skupne brošure servisov MKL ter skupne brošure 

za posamezne sklope izobraževanj, bi pripomoglo k uveljavljanju knjižnice kot ponudnice 

celovitega izobraževanja in bi uporabniku ponudila preprost in učinkovit pregled storitev. 

Predlagamo da se v Mesečniku prireditev nameni stalen prostor za oglaševanje servisov. 

 

ZAKLJUČEK 

Da bo knjižnica res ustvarjalnica, posredovalnica in zakladnica znanja – je potrebno vključiti 

uporabnike in zaposlene v knjižnici v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo izobraževanja ter se 

odzivati na spremembe v okolju. Uporabnikom bomo tako ponudili celovito vsebinsko 

ponudbo in organizacijo izobraževalnih aktivnosti. Tako bo knjižnica res srce mesta, ki 

razume spremembe in pripravlja poti do storitev prihodnosti. 

 



   

 
 

22 
 

VIRI IN LITERATURA 

 Delovni načrt MKL 2011 

 Entitle (2009). Evropske knjižnice v spremenljivem okolju učenja. Splošne knjižnice in 

vseživljenjsko učenje: smernice Dostopno na: 

http://www.mklj.si/images/stories/documents/projekti/ENTITLE_smernice-SLO.pdf. 

 Letno poročilo o delu MKL 2009 

 Letno poročilo o delu MKL 2010 

 Mesečniki prireditev MKL 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). Uradni 

list RS, št. 73/2003. 

 Resman, S. (2010). Urbis bibliotheca urbi - mestna knjižnica mestu. Knjižnica, srce 

mesta: med tradicijo in prihodnostjo: enodnevno strokovno posvetovanje z okroglo 

mizo, 8. november 2010. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnice (2003) . Uradni list RS, št. 29/2003 . 

 Zakon o knjižničarstvu (2001). Uradni list RS, št. 87/2001. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200373&stevilka=3540


   

 
 

23 
 

PRILOGE 

 

PRILOGA 1 Plan dela (Časovnica) 

 

Za razvoj ponudbe izobraževanj uvodoma izpostavljamo pomembnost posvetovanja s 

knjižničarji. Na tak način dobimo podatke o povpraševanju in potrebah (lokalnih) 

uporabnikov, ciljnih skupinah, priljubljenih tematikah in gradivu, tehničnih zmožnostih 

knjižnice, ipd., na podlagi česar lahko razvijamo ponudbo izobraževanj. Predlagamo tudi 

analizo izposoje strokovnega gradiva po enotah v MKL.  

 

Časovnica 

 

V nadaljevanju po točkah predstavljamo grob časovni okvir in aktivnosti v zvezi z razvojem 

izobraževanj v MKL v letu 2011: 

- Ugotavljanje potreb uporabnikov (osnutek ankete v prilogi 4) – september. 

- Oblikovanje CGP CVŽU  

- Sodelovanje v projektu Simbioza – oktober. 

- Sodelovanje na Festivalu za 3. življenjsko obdobje in Študentski areni ter po obeh 

dogodkih intenzivna ponudba izobraževanj MKL – oktober. 

- Priprava plana za leto 2012 – september-oktober. 

- Priprava analize delovanja BZ – avgust. 

- Obletnica SSU - oktober. 

- Izbor vsebinskih sklopov za leto 2012 (Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 

ter služba za razvoj in območnost) – september. 
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PRILOGA 2 Plan dela (Glavni vsebinski poudarki izobraževanj)  

 

Glavnih 7 vsebinskih področij  

- informacijsko opismenjevanje 

- jezikovno izobraževanje 

- zaposlitev in delo  

- zdravje 

- naravoslovno-tehnično področje 

- finančno opismenjevanje  

- prosti čas. 

je opisanih v poglavju Vsebinski predlogi za delo. Na tem mestu izpostavljamo samo nekaj s 

teh področij ter navajamo nekatera druga potencialna področja. 

 

Informacijsko opismenjevanje 

- začetno računalniško opismenjevanje (S 

klikom v družbo znanja) 

- uporaba podatkovnih zbirk, uporaba 

različnih orodij IKT (računalnik, telefon, 

internet …), hitro branje 

- razvoj kritičnega odnosa do vsebin 

- veščine pisanja (znanstveno, poezija, 

kreativno), debatni krožki (razvijanje 

argumentacije), predstavitve (nastop, 

priprava PPS), pripovedništvo 

- uporaba različnih e-gradiv 

- uporaba različnih IKT pripomočkov 

(mobilni telefoni, parkomati, bankomati, 

digitalni fotoaparati) 

- varnost na spletu (socialna omrežja, 

spletno bančništvo) 

 

Naravoslovno-tehnično področje 

- delavnice uporabne in zabavne 

matematike 

- astonomija 

- sam svoj mojster 

- alternativni viri energije 

- gradnja in arhitektura 

- sadjarstvo in vrtičkarstvo 

- modelarstvo 

- obresti, popusti, dolgovi 

- kemija v vsakdanjem življenju 

- elektronika in robotika 

- šola logike 

- morzerjeva abeceda 

- fizikalne delavnice 

- ekologija - recikliranje, ločevanje 

odpadkov, eko čistila 

- renovacija - stanovanja, garaže, 

prenavljanje starega pohištva 

 

Finančno opismenjevanje 

- predstavitve zakonodaje 

- pomoč pri izpolnjevanju obrazcev 

(socialni transferji, e-uprava) 

- tolmačenju dohodninskih odločb 

- preračunavanje popustov 

- obresti, popusti, dolgovi 

- osebni finančni načrt,  

- varčevanje,  

Jezikovno področje 

- bralne značke v tujih jezikih 

- delavnice, tečaji tujih jezikov 

- pogovorne ure v tujih jezikih z naravnimi 

govorci 

- spoznajmo jezike sveta - slušni pogled, 

avdio predstavitve jezikov 

- poznajmo pisave sveta - kaligrafski 

pogled,  hieroglifi in izumrle pisave 
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- elektronsko bančništvo,  

- obračun davkov in dohodnine,  

- krediti, limiti in leasingi,  

- zavarovanja (življenjsko, naložbeno, 

nezgodno, kombiniran 

- slovenščina za tujce 

 

Šport (Prosti čas) 

- predstavitve društev 

- pogovori z znanimi športniki 

- gorništvo, hribolazništvo (pravilna 

obutev, kako brati zemljevid, orientacija 

v naravi, hrana na poti, preživetje v 

naravi) 

 

Popotniške delavnice (Prosti čas) 

- Priprava na potovanje 

- Na potovanju, 

- Obdelava fotografij in videoposnetkov 

- Priprava za potopis 

- Navade tujih narodov 

- spoznajmo Ljubljano (domoznanska 

vsebina) - sodelovanje s SLK 

- Spoznajmo Slovenijo 

Zdravje 

- Tečaji prve pomoči 

- Zdrava prehrana 

- Spoznajmo telo 

- Osebnostna rast 

- Nosečnost 

- Alternativna medicina 

- Zeliščarstvo 

- Spolnost, motnje hranjenja 

- Odvisnosti  

- Meditacija 

- Branje navodil 

- Joga, Pilates, telovadba 

Družabne delavnice (Prosti čas) 

- Namizne igre - predstavitve, igranje 

- Delavnice družabnih, strateških in 

miselnih iger 

- Kartanje - predstavitve, čas za igranje 

- Šah in go 

- Pogovarjajmo se (debatni krožki) 

- Prvi plesni koraki (KJM) 

- Ugankarji, križankarji 

- Zbiratelji (filatelija, prtički, kazalke ...) 

Socialni stiki, bonton 

 

Uporabniki s posebnimi potrebami 

- Delavnice znakovnega jezika 

- Brailova pisava 

- Spoznajmo uporabnike s posebnimi 

potrebami 

- Predstavitev el. lup 

- Predstavitve novih tehnologij, 

pripomočkov,  

 

Zaposlotev in delo 

- Predstavitev poklicev 

- Poslovna obleka 

- Delovna zakonodaja 

- mobbing 

- poklicna izgorelost 

- razvoj kariere 

- veščine iskanja zaposlitve (CV, razgovori, 

iskanje oglasov) 

Ustvarjalno-spretnostne delavnice (Prosti 

čas) 

- Knjigoveštvo 

Razno: 

- starševstvo 

- kinološke delavnice 
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- Šivanje, kvačkanje, pletenje, zankanje 

- Aranžmaji cvetja, darilni aranžmaji 

- Izdelava namiznih iger 

- Izdelava nakita 

- Ličenje za vse priložnosti 

- Origami  

- Stripovske delavnice 

- Kaligrafija 

- Gledališke delavnice 

- Glasbene delavnice 

- risanje, slikanje 

- umetnostna zgodovina 

- astrologija, numerologija 

- CPP 

- Rodoslovje 

- Desetprtno slepo tipkanje 
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PRILOGA 3 Pregled izobraževanj po vsebinah 

Delavnice za odrasle po vsebinah 

 

Vsebina Podrobna vsebina Knjižnica Pogostost 

alternativno zdravljenje Aaromaterapija KPV enkratno 

astrologija Branje iz angelskih kart KPV enkratno 

digitalna fotografija Digitalna fotografija KOŽ/SSU večkratno 

film 
Filmska šola Jarše večkratno 

Priprava animiranega filma KOŽ enkratno 

fotografija Pomlad skozi objektiv KOŽ/BZ enkratno 

igre Šola šaha KJM večkratno 

Intelektualna lastnina Intelektualna lastnina je zabavna stvar KOŽ enkratno 

jeziki 

slovenski jezik za tujce KOŽ večkratno 

angleški jezik KOŽ/SSU večkratno 

španski jezik KOŽ/SSU večkratno 

angleški jezik Step by step KOŽ/SSU večkratno 

kuhanje Zdrava kuhinja KOŽ, Rudnik enkratno 

marketing Raba blagovnih znamk v praksi KOŽ/BD enkratno 

organizacija časa Organizacija časa KOŽ/BZ enkratno 

osebnostna rast 

Kreiraj svoje življenje KPV, KJM, 

Brezovica, 

Škofljica 

večkratno 

Čustvena govorica odraslih 1. del, 2.del KB enkratno 

Magičnost gibanja KOŽ večkratno 

Meditacija Zalog enkratno 

Spoznaj se, ukrepaj in živi zdaj KOŽ večkratno 

Pot do osebne svobode (I.-VI. del) KOŽ večkratno 

Mediacija v vsakdanjem življenju KJM enkratno 

Zavedanje - hrana za dušo KOŽ večkratno 

Povabilo na popotovanje v srce (I.-VI. del) KOŽ večkratno 

računalništvo 

Uporabljamo internet in elektronsko pošto KJM enkratno 

Spoznajmo Windows in okolje, izdelava tabel v Excelu KJM večkratno 

Prvi digi koraki (enodnevni in 3 dnevni) KOŽ/SSU večkratno 

Uporabljajmo facebook KJM večkratno 

S klikom v družbo znanja KB, KOŽ, KPV, 

KJM, KP 

večkratno 

Moje prvo srečanje z računalnikom KJM enkratno 

Iskanje v računalniškem programu COBISS/OPAAC KJM enkratno 

Z računalnikom do informacij in gradiva 1. del, 2.del, 

3.del 

KOŽ večkratno 

retorika Vaje iz govorništva KOŽ enkratno 

strip Stripovske delavnice KOŽ/BZ enkratno 
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vzgoja Šola za starše: kakšen je moj stil vzgajanja?,Kako 

vzgajam, kaj pa sedaj?, Cilji in vizija za naprej, 

Postavljanje meja in moja samopodoba 

KB večkratno 

zaposlovanje Delavnice s področja iskanja zaposlitve (BD) KOŽ, KB večkratno 

 

Predavanja za odrasle po vsebinah 

 

Vsebina Podrobna vsebina Knjižnica 

alternativna medicina 

Aromaterapija, aromaterapija v zimskem času, aromaterapija v 

jesenskem in zimskem času 

Grba, Ig, 

Dobrava 

Refleksoterapija – dotik ljubezni, ki ozdravlja KPV 

arheologija 

Arheološko najdišče Divje babe I in neandertalska piščal KOŽ 

Psihologija posameznega astrološkega znamenja  Fužine 

Psihologija znamenja Devica KOŽ 

astronomija 

Leto astronomije KJM 

Iskanje planetov izven našega osončja (mednarodno leto 

astronomije) 

KOŽ 

biologija 
Tujerodne vrste - prezrta grožnja KOŽ, KŠ 

Pogled na sodobni svet skozi Darwinowa očala KŠ 

čustvena inteligenca 

Postavitev družine KOŽ 

S čustvi je treba znati - Kako razumeti in premagati zaskrbljenost KOŽ 

Kako izražati jezo in kako se odzivati nanjo - čustvena inteligenca v 

praksi 

KOŽ 

Nevidna ječa prepričanj KOŽ 

digitalna fotografija fotografija in umetnostna zgodovina KOŽ 

domoznanstvo Ljubljanska opera med bliščem in bedo meščanske socializacije KŠ 

družboslovje Cikel predavanj in filmov o Afriki KOŽ 

e-fotografija Photokina oi Photokini KOŽ 

ekologija,gradbeništvo Ob mednarodnem letu gozdov: gradnja biohiše. KOŽ 

etnologija 

Slovenska ljudska dediščina, šege, pesmi; Slovenska ljudska dediščina 

in mladi, Od ljubljanskega zmaja do vrhniškega Lintverna: o 

pripovedih, pesmih šegah in darilih 

Grba, KOŽ, 

Zalog, KŠ 

Hallowen - realnost groze KOŽ 

Preživljanje prazničnih dni KOŽ 

film, video 

Je gladiator res koval usodo rimskega cesarstva? KOŽ 

Avatar Jamesa Camerona in njegov položaj v zgodovini 3D tehnologije KŠ 

Kako je nastajal animiran film ''Mulc-Frača'' KOŽ 

Obdelava videa s fotoaparatov, Tehnike in programi sodobne 

montaže videa, S kamero na potovanja 

KOŽ 

filozofija 
Razumevanje človečnosti človeka kot nujni pogoj za koncepcijo vzgoje KOŽ 

Gral - legenda in resničnost KOŽ 

fotografija 
Fiksne goriščnice in zmogljivi žepni mlinčki KOŽ 

Reportažna fotografija z vidika fotografa in urednika KOŽ 
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Vsebina Podrobna vsebina Knjižnica 

Reportažna fotografija skozi oči urednika KOŽ 

Avtorske in osebnostne pravice fotografov, njihovih modelov in 

uporabljene programske opreme 

KOŽ 

Fotografija in sodobni umetniški tokovi KOŽ 

Kompozicija slike in predstavitev knjige KOŽ 

gozdarstvo 
Pogovor med človekom in gozdom KJM 

Gozd KOŽ 

javno nastopanje 
Javni nastopi KOŽ 

Suvereno nastopanje v javnosti KOŽ 

komunikacija 
Javni nastopi KOŽ 

Avtentična komunikacija KOŽ 

literatura 

Cukrarna v življenju in delih slovenske moderne KOŽ 

Literarni večer milenijskih otroških zgodb KOŽ 

Wittgeinstein in Tolstoj, o smislu življenja SLK 

Božanska komedija med izročilom in prevajanjem SLK 

Posebnosti avtobiografije Ivana Cankarja in njegova podoba matere SLK 

Lepa vida SLK 

Prikrito življenje knjig SLK 

Duševne stiske starejših in zdravila, normalno in patološko staranje KOŽ 

naravoslovje 
Iz zakladnice antične znanosti: Plinij Starejši in njegovo delo 

Naravoslovje 

KOŽ 

oblikovanje Kreativna industrija oblikovanja kot kapital prihodnosti SLK 

obvladovanje jeze Kako izražati jezo in se odzvati na jezo drugih KOŽ 

odnosi 

Najin odnos v času recesije KB,KOŽ,KPV 

Pripadnost v partnerskem odnosu; Sočutje ali antipatija; Sprejemanje 

različnosti v partnerskih odnosih;  Moški in ženska v sodobni družb 

KOŽ 

Partnerski odnos - od zaljubljenosti do ljubezni KOŽ 

Kaj pa če spola nista samo dva KPV 

okolje 

Človek in Zemlja:sprememba notranje klime KOŽ 

Ledene oblike Antarktike KŠ 

Preživetje v naravi Vodice 

organizacija časa Kako si vzeti čas zase KOŽ 

osebna rast, vzgoja 

Odkrivanje središča: pot do obvladanja življenja, zavedanja in 

svobode, Psihosinteza: pot ravnovesja radosti in lepote, kako 

preboleti izgubo, kdo sem in kaj lahko postanem 

KOŽ 

osebnostna rast 

Soočenje z minjivostjo- gledališča in veščine Jarše 

Življenjska obdobja in vloga obredov ritualov v njih Grba 

Postanite kreator svojega življenja - osvobajanje čustvenih traum KF 

Zakoni življenja KF 

Vipassana v tišini budističnega samostana KJM 

Ničesar ni, kar ne bi moglo biti, delati ali smeti KPV, KŠ 
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Vsebina Podrobna vsebina Knjižnica 

Eros in psiha 1. del. 2. del.  KŠ 

Kdo smo in od kod prihajamo KŠ 

Vsi smo Michael Jackson, ipd. KŠ 

Predstavitev metode  KOŽ 

Knjiga Obleka: kaj, kdaj kako, Lea Pisani KOŽ 

podjetništvo 
Priložnost v našem vsakdanu KJM 

Kako  ustanoviti podjetje? KOŽ 

pomorstvo Valovi KŠ 

Poslovna komunikacija Poslovna komunikacija KOŽ 

potovanja Ljudje na Antarktiki KŠ 

psihologija  Ustvarjalni eros in strast iznajditeljev KŠ 

sociologija, 

antropologija 

Dediščina goriške preteklosti, Ekološko in energetsko osveščena 

arhitektura, Igor Kalčič 

SLK 

Starševstvo 

Razumeti konflikte Grba 

Ali razvajam svojega otroka Grba 

O vzgoji KPV 

prelomnice v življenju družine KPV 

Ali znam poslušati KPV 

Pomen in razumevanje otroškega joka Grba 

kako ravnati, če se otrok sooča z nasiljem Grba 

šport 
Športno plezanje KŠ 

Varnost na morju, jadranje KŠ 

umetnost Cikel predavanj Philologos SLK 

verstva Tradicija in revolucija KOŽ 

vrtnarstvo Pomladne zasaditve in nove zamisli za čvetlično polico, Podpeč 

vzgoja 

Družina skozi čas in njena razvojna dinamika KB 

Samopodoba KB, Grba, 

Dobrova 

Učne težave! Problem ali izziv? KF 

Bratci in sestrice: odnos med sorojenci  Grba 

zaposlovanje 
Soočenje z izivi iskanja zaposlitve KOŽ 

Europass življenjepis KOŽ 

Zdravje 

Zdravje in medsebojni odnosi Fužine 

Aromaterapija! Kaj to sploh je? KB 

Na drugi strani vek (o slepoti) KB 

Zdravje je v naših rokah KB, KF, KŠ, 

KOŽ 

Potovanje ženske do njene celovitosti in modrosti KF 

Mena iz fiziološkega in duhovnega vidika KJM 

Zdravilna zelišča v vsakdanji uporabi KJM 

Zdravje je naša odločitev KJM 

O zdravilnih zeliščih KJM 



   

 
 

8 
 

Vsebina Podrobna vsebina Knjižnica 

Medicina narave KJM, KOŽ 

Mladostni za vedno: vitki in v dobri formi s pomočjo presnove KOŽ 

Rosne bukve-Bachove kapljice kot pomoč pri osebnostni rasti KOŽ 

Branje navodil za zdravila KOŽ 

O raku na dojki - pa jo imam KOŽ 

Spomladanske zdravilne zeli KPV 

Shujšajmo skupaj KPV 

O raku na dojkah Velike Lašče 

Kaj je ajurveda KŠ 

Za vedno vitki in zdravi KŠ 

Zdravilna moč aloe po receptu brazilskega patra Romana Zaga Rudnik 

Način prehranjevanja za celo življenje Škofljica 

Hrana za odpravljanje bolezni sodobnega časa, Bolezni srca in 

problem debelosti,  

Velike Lašče, 

Podpeč 

zgodovina 

Kolišča Ljubljanskega barja KOŽ 

Gore v vojni KOŽ 

Usoda neke knjige KPV 

Razvoj železniškega omrežja na Slovenskem SLK 

zgodovina, 

antropologija 

Vino na prelomnih točkah človeške zgodovine KPV 

Ljubezen in zahod KŠ 

zgodovina,mitologija Od prvih mitologij do Prometeja KŠ, KOŽ 

znanost 

Kaj so in kaj delajo genetsko spremenjeni organizmi KŠ 

Skrivnosti žitnih krogov Škofljica 

Vilinski simboli KB 

 

 

Tečaji za odrasle 

 

Vsebina Podrobna vsebina Knjižnica Pogostost 

jeziki 

Začetni tečaj španskega jezika KFŠ   

Nadaljevalni tečaj španskega jezika KFŠ   

Začetni tečaj francoskega jezika KFŠ   

Nadaljevalni tečaj francoskega jezika KFŠ   

Začetni tečaj italijanskega jezika KŠ   

Nadaljevalni tečaj italijanskega jezika KŠ   

Tečaj angleščine - Azili dom KPV   

Začetni tečaj angleškega jezika KJM - Fužine   

kaligrafija Tečaj kaligrafije KPV   

literatura Kreativno pisanje KPV, Brezovica   
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Izobraževalne delavnice za otroke in mladostnike 

 

Vsebina Podrobna vsebina 
Starostna 

skupina 
Knjižnica Pogostost 

opismenjevanje 
Napiši pismo otroci Brezovica, 

Dobrova 

večkratno 

film Filmska šola mladina Jarše večkratno 

kinologija 

Spoznajmo različne pasme psov, Majhni hudi 

kužki, psi reševalci, kako skrbim za svojega psa, 

Jaz in moj pes …. 

otroci KŠ večkratno 

literatura 
(Ne)zaslišana literatura (psihično in fizično 

nasilje, droge …) 

mladina KOŽ večkratno 

matematika 
igre s trikotniki in kvadrati, simetija, poliedri, 

miselne igre … 

otroci KOŽ; KPV večkratno 

naravoslovje 
O dinozavrih otroci in 

mladina 

KPV enkratno 

osebna rast, 

literatura 

Berem torej mislim mladi KOŽ večkratno 

računalništvo 

Vse kar želiš izvedeti o računalništvu, vprašaj 

zdaj! 

otroci in 

mladina 

KB 

enkratno 

Računalniška delavnica, za otroke tretje triade, 

večdnevna (digitalna fotografija) 

mladina KB 

enkratno 

Kako si sam poiščem knjigo?, Cobiss otroci in 

mladina 

KŠ večkratno 

e-zemljevidi, znanost v spletu, spletni iskalnik, 

igre, multimedijski 5et, iskanje zvokov, naša šola 

na internetu,reševanje knjižničnega Mega kviza, 

narišimo strip, miselni vzorci, govorica telesa, 

enciklopedija, didaktične igrače na internetu, 

vesolje in planeti otroci po svetu 

otroci in 

mladina 

Nove Poljane 

večkratno 

jeziki 
English MindLab; Dream in English otroci Polje, KJM, 

Fužine, KOŽ, Ig večkratno 

plesno-

pravljična ura 

Plešem s knjigo otroci KPV, KŠ, KOŽ, KB, 

KJM večkratno 

šah Mala šola šaha za OŠ otroci KJM enkratno 

zgodovina 

Branite imperij, barbari prihajajo otroci in 

mladina 

KB 

enkratno 

Žabica Ljuba otroci KJM, KPV, KB, KŠ večkratno 

Tedenska delavnica animiranega filma za otroke otroci in 

mladina 

KOŽ 

enkratno 
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PRILOGA 4 Osnutek vprašalnika za ugotavljanje potreb po izobraževanju uporabnikov v 

MKL  

 

Spoštovani uporabniki in uporabnice MKL!  

 

Vabljeni, da izpolnite anketni vprašalnik in tako sooblikujete ponudbo in organizacijo 

izobraževanj po vaši meri. Za izpolnitev vprašalnika boste potrebovali 5 minut. 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

______________________ 

 

Ali bi se udeležili izobraževanja v knjižnici (tečaji, delavnice, predavanja)? 

- Da, se jih že udeležujem. 

- Da, se jih nameravam v prihodnosti. 

- Ne, izobraževanje me ne zanima. 

- Ne, knjižnica ni primeren prostor za izobraževalne dejavnosti. 

Organizacija izobraževanja: 

1. Kateri termin bi bil za vas najprimernejši za udeležbo na izobraževanju? 

Delavniki dopoldne 

Delavnici popoldne 

Ob sobotah dopoldne 

 

2. Katere teme bi vas zanimale ______________________ 

3. Obkrožite področja (povzeto po e-knjižnici in UDK-ju – v spletni obliki vprašalnika lahko pri 

vsakem znanju anketiranec vpiše podrobnejše vsebine)  

-

TEMA  

- Književnost  

- Branje 

- Glasba 

- Film 

- Ples 

- Gledališče 

- Umetnost 

- Moda 

- Zgodovina 

- Psihologija 

- Arhitektura 

- Podjetništvo  

- Pravo 

- Zdravje 

- Potovanja 

- Kulinarika 

- Šport 

- hobiji 

- Tehnika 

- Astronomija  

- Biologija 

- Fizika  
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- Filozofija 

- Religija  

- Politika 

- Sociologija 

- Zaposlitev 

- Računalništvo  

- Vzgoja 

- Izobraževanje 

 

- Geografija  

- Geologija  

- Kemija  

- Matematika 

- Astrologija 

- Tuji jeziki 

- … 

 

4. Kakšna oblika izobraževanja v knjižnici bi vas zanimala: 

- tečaj 

- predavanje 

- delavnice 

- samostojno učenje z multimedijskim gradivom v knjižnici 

- e-gradiva na spletni strani knjižnice z možnostjo oddaljenega dostopa 

 

PODATKI O ANKETIRANCU: 

- Spol 

- Starost 

- Izobrazba in področje dela/izobrazbe 

- Status 

- Enote Mestne knjižnice Ljubljana, ki jih obiskujete: 
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PRILOGA 5 Seznam uporabljenih kratic in krajšav 

 

BD Borza dela 

BZ Borza znanja 

CVŽU Center za vseživljenjsko učenje 

GLOs Global learning outcome 

KB Knjižnica Bežigrad 

KJM Knjižnica Jožeta Mazovca  

KOŽ Knjižnica Otona Župančiča 

KPV Knjižnica Prežihov Voranc 

KŠ Knjižnica Šiška 

MKL Mestna knjižnica Ljubljana 

SLK Slovanska kjnižnica 

SSU Središče za samostojno učenje 

TVŽU Točke vseživljenjskega učenja 

 

 


