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0 UVOD 
 
 
V letu 2010 je MKL po burnem obdobju prvih dveh pozdružitvenih let prešla v obdobje stabilnega 
razvoja dejavnosti in izvajanja funkcij enotne knjižnice. Tudi v tem letu so se sicer še vzpostavljale 
nekatere skupne dejavnosti, vendar je glavnina poslovanja že potekala ne enotnih osnovah, v skladu s 
skupnimi dogovori in pravili. Letni cilji, ki smo jih opredelili v Programu dela za leto 2010, so bili 
porazdeljeni med službe in enote MKL ter različne vsebinske sklope dejavnosti glede na prioritete, 
določene v Strateškem načrtu. 
 
Ob pregledu rezultatov ugotavljamo, da je knjižnica v letu 2010 zelo uspešno poslovala v okviru 
pridobljenih javnih sredstev, lastnih sredstev iz plačil uporabnikov za izvajanje javne službe in 
izvajanja nekaterih tržnih dejavnosti. MKL je v letu 2010 veliko pozornosti posvetila nadzoru 
finančnega poslovanja, transparentnemu javnemu naročanju ter zniževanju stroškov, zato rezultati ob 
koncu leta kažejo, da smo poslovali uspešno, zaradi česar bomo v letu 2011 lahko zagotovili nekatera 
nujna vlaganja v ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in v nakup opreme. Presežek prihodkov nad 
odhodki pa kaže tudi na to, da v knjižnici že tretje leto uspešno poteka racionalizacija na področju 
stroškov, ob tem da se njene dejavnosti razvijajo v skladu s pričakovanji. Sprejeti novi interni akti in 
sklepi pomembno prispevajo k zmanjševanju tveganja za nepravilno ali netransparentno delovanje 
knjižnice. 
 
Ker je knjižnična mreža prostorsko najbolj neprimerna v ljubljanskih Mostah, smo pripravili idejni načrt 
za prenovo prostorov Knjižnice Jožeta Mazovca »Tudi mi rastemo: knjižnica kot navdih za celo 
družino«, ki uveljavlja koncept družinske knjižnice. Pripravili smo tudi načrt za vzpostavitev Knjižnice 
Zadvor, nove enote v mreži KJM in izdelali dokument »Na vzhodu Ljubljane nekaj novega«, ki 
uveljavlja storitve predvsem za nemobilne skupine prebivalcev in poudarja njihovo vključenost v 
delovanje knjižnice. Vzpostavitev Knjižnice Zadvor je del projekta Ljubljana – svetovna prestolnica 
knjige. 
 
Kot osrednja območna knjižnica smo uspešno izvajali vse naloge območnosti, s posebnim poudarkom 
na digitalizaciji gradiva in vnašanju vsebin na domoznanski regijski portal KAMRA. MKL posveča 
veliko pozornost digitalizaciji domoznanske dediščine Ljubljane in okolice in ima v letu 2010 na 
spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije (pri NUK) objavljenih že 87.997 polnobesedilnih 
dokumentov, kar predstavlja 20% celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 2010 je bilo vpogledov vanje 
že 217.181.  
 
Knjižnična zbirka MKL je v letu 2010 dosegla 1.613.000 enot, od tega 1.394.000 knjig. Na novo smo 
pridobili 90.724 enot gradiva, odpisali pa smo 66.345 enot. Pri delu z uporabniki pa smo si zastavili 
cilje, s katerimi jim želimo zagotoviti boljše in usklajeno poslovanje, nove storitve za vse ciljne skupine, 
kvalitetnejšo kulturno ponudbo, možnost brezplačnega vseživljenjskega učenja − želimo ustvariti 
prijazno knjižnico, ki prebivalcem mesta Ljubljana ponuja nekaj več. 
 
Med pomembnejšimi cilji, ki smo jih dosegli v letu 2010, je tudi novi Pravilnik o poslovanju MKL, ki  
zagotavlja članom in uporabnikom poenoteno poslovanje s posebnim poudarkom na varovanju 
osebnih podatkov naših članov. Za prijaznejšo in enostavnejšo predstavitev poslovanja smo za hitro 
informacijo uporabnikom ob vpisu v knjižnico izdali tudi skrajšani Pravilnik o poslovanju in ga 
poimenovali Mali PoP.  Poenotili smo storitev dostave gradiva na dom za bolne, invalidne in ostarele, 
ki se sedaj centralno izvaja v eni izmed knjižnic. Poskrbeli smo za številne izdaje in oblikovanje 
letakov, zloženk in plakatov, ki naše uporabnike bodisi informirajo o naših storitvah, gradivu, novostih 
in spremembah, ali pa opozarjajo na prireditve in izobraževanja. Vsak mesec pripravljamo in 
oblikujemo v sodelovanju z vsemi knjižnicami v mreži MKL Mesečnik prireditev, ki ga izdajamo v 
elektronski in tiskani obliki v 3.500 izvodih in pomeni najboljšo informacijo o dogajanju v naših 
knjižnicah na enem mestu. 
 
Velik del naših aktivnosti smo posvetili projektom v okviru Svetovne prestolnice knjige, predvsem 
projektu Knjige za vsakogar, ki je pilotski in pionirski projekt za slovenske splošne knjižice in je kot tak 
odprl veliko vprašanj in delovnih izzivov. Veseli smo, da projekt najuspešneje izvajamo prav v MKL, 
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saj smo prodali več kot polovico vseh knjig, ki so bile prodane v knjižnicah. Prav tako smo v 
sodelovanju z MOL in Mestnim muzejem prevzeli programsko zasnovo za Trubarjevo hišo literature. 
Tudi ostali projekti, ki smo jih izvajali, so bili kvalitetni, inovativni in premišljeni in so naleteli med 
obiskovalci na zelo dober odziv. Vsem našim prireditvam v okviru svetovne prestolnice knjige je bila 
skupna grafična oprema z našimi prepoznavnimi plakati in letaki.  
 
Ker je MKL velika knjižnica, se želimo sistemsko lotiti tudi področja neformalnega izobraževanja za 
uporabnike in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, pri čemer želimo, da je vodeno na podoben 
način kot prireditve in dostopno vsakemu uporabniku ter namenjeno ciljnim skupinam kot podpora 
vseživljenjskemu učenju. V okviru Centra vseživljenjskega učenja MKL, kjer izvajamo in koordiniramo 
dejavnosti vseh učnih in izobraževalnih servisov MKL, kot so Središče za samostojno učenje, Borza 
dela, Borza znanja in Točke VŽU, smo ustanovili poseben Učni center, ki bo v letu 2011 začel izvajati 
usklajen program permanentnega izobraževanja zaposlenih v MKL in drugih knjižnicah.  
 
V letu 2010  smo zaznali sicer pričakovan, vendar kljub temu nezaželen padec članstva, in sicer za 
4%. Večji padec članstva beležimo med mladimi do 15. leta, in sicer 5,6%, pri odraslih pa 3,6%. 
Število novo vpisanih članov je bilo v letu 2010 celo za 29% manjše kot leta 2009. Manj so se v 
knjižnico vpisovali predvsem odrasli (30,7%). Upad novo vpisanih članov beležimo v vseh območnih 
enotah in krajevnih knjižnicah, v mrežo knjižnic MKL smo že s povečanim vpisom v letu 2009 očitno 
zajeli velik odstotek potencialnih uporabnikov. Notranji razlog za padec članstva je predvsem dejstvo, 
da imamo v letu 2010 prvič prečiščene podatke, na katere ni več vplival proces združevanja šestih 
knjižnic v celovit zavod. Vzroke za manjše aktivno članstvo in vpis v knjižnico pa razumemo tudi v 
kontekstu zunanjih dejavnikov, ki so lahko vplivali na delovanje knjižnice. Izpostaviti velja izločitev 
Knjižnice Medvode v letu 2009, katere člani se v letu 2010 niso več vpisovali v MKL, pa poplave, ki so 
bile v septembru, stavko javnih uslužbencev ter povečano brezposelnost. Med člani se je namreč 
zmanjšalo število zaposlenih ter povečalo število vpisanih brezposelnih ter upokojencev. 
 
Obisk knjižnic zaradi izposoje na dom beležimo od leta 2010 po ISO 2789, zato na tej ravni ni mogoče 
neposredno primerjati podatkov za leti 2009 in 2010. Na novo pridobljeni primerljivi podatki za leto 
2009 pa kažejo, da se je v letu 2010 za 8% zmanjšal obisk otrok do 15. leta zaradi izposoje na dom, 
medtem ko se je obisk odraslih povečal za 3,3%. Skupno število fizičnih obiskov zaradi izposoje je bilo 
za 1% večje kot 2009. Pomenljiv pa je podatek, da so se naši uporabniki v velikem številu preselili na 
splet in se je virtualni obisk knjižnice povečal kar za 63% oz. za 50%, če primerjamo le obiske od 
doma oz. izven prostorov knjižnice.  
 
V letu 2010 se je tudi izposoja gradiva zmanjšala za 3,5%. Največjo razliko beležimo pri izposoji 
neknjižnega gradiva, ki se je zmanjšala za 12,6%, pri čemer so opazni trendi upada vsesplošnega 
zanimanja za glasbene CDje zaradi možnosti prevzemanja glasbenih posnetkov s spleta, medtem ko 
je izposoja knjižnega gradiva na podobni (-1,3%) ravni kot leto poprej. Tudi pri izposoji gradiva 
ugotavljamo podobne vzroke za zmanjšanje kakor pri članstvu. Zunanja vzroka sta predvsem poplave 
in stavka, kot notranji dejavnik pa lahko štejemo zaprtost nekaterih enot zaradi inventur knjižničnega 
gradiva, ki jih je bilo v preteklem letu veliko in so zajele kar tretjino vsega našega gradiva.  
 
Prireditvena dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana predstavlja pomemben segment njenega delovanja 
oziroma sestavni del ponudbe širokega spektra kulturnih vsebin. 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 Ljubljana kot tudi širše v regiji. Njena bogata kulturna 
ponudba s področja literature (literarna srečanja, pogovori z avtorji, predstavitve knjig) je namenjena 
predvsem širjenju bralne kulture in kakovostnemu preživljanju prostega časa ter dostopnosti tovrstnih 
kulturnih vsebin čim širšemu krogu naših uporabnikov.  
 
Na razstavnem in prireditvenem področju smo postali pomemben segment tovrstne ponudbe mesta 
Ljubljane ter stopili ob bok ozko specializiranim kulturnim ustanovam kot so galerije, muzeji in druge 
sorodne ustanove. V naših razstavnih prostorih smo v letu 2010 organizirali številne likovne, 
fotografske in tematske razstave. Izredno pomembno je, da so vse naše prireditve brezplačne, s čimer 
je našim uporabnikom omogočen boljši in celosten dostop do kulturnih dogodkov in vsebin. Poleg 
prireditev s področja literature in razstavne dejavnosti smo pripravili tudi številna strokovna, potopisna 
in poljudna predavanja, glasbene prireditve, filmske projekcije in gledališke predstave. Poglavitni 
namen prireditvene dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana je opozarjanje širše javnosti na pomen 
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kulturne in izobraževalne vloge knjižnic v sodobni urbani kulturi. Organizirali smo 1.075 prireditev za 
odrasle s 103.618 udeleženci in 1.256 prireditev za otroke z 22.463 udeleženci. 
 
 
Izobraževalna vloga  je poleg kulturne, informacijske in socialne ena od štirih vlog, ki jih ima  splošna 
knjižnica v lokalnem okolju. Naša pozornost je še posebej namenjena premagovanju izključenosti 
najbolj ranljivih skupin prebivalcev: mladih, ki so opustili šolanje, brezposelnih, starejših, narodnostnih 
skupnosti, ljudi s posebnimi potrebami itd. S svojo ponudbo postaja knjižnica pomemben dejavnik na 
področju neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja. Poleg tečajev in delavnic, ki jih 
organizirajo posamezne knjižnice, nosi pri izobraževanju v Mestni knjižnici Ljubljana velik delež Center 
za vseživljenjsko učenje. Izvedli smo 1.052 ur izobraževanja za otroke in 954 ur za odrasle s skupaj 
18.836 udeleženci. 
 
MKL je bila zelo aktivna tudi na področju domoznanstva, ki je s svojimi zbirkami in predstavitvami 
glavni vir informacij za študij lokalne zgodovine. Ker je to v okviru ljubljanskih knjižnic nova dejavnost, 
ji velja še toliko večji poudarek. 
 
V letu 2010 smo izpeljali večino v programu dela načrtovanih projektov, ki so podpirali tudi glavna 
izhodišča Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti. Od načrtovanih 27 projektov v 
Programu dela MKL 2010 smo popolnoma ali deloma izvedli 18 projektov, dodali pa smo 8 novih, tako 
smo v letu 2010 izpeljali skupno 26 projektov. V okviru Svetovne prestolnice knjige smo izvedli vse 
načrtovane projekte. 
 
Kot je bilo že omenjeno, je bil med najuspešnejšimi projekt Knjige za vsakogar v okviru Ljubljane – 
svetovne prestolnice knjige. Namen projekta je, da spodbudi zavedanje o pomenu branja in knjige za 
razvoj vsakega posameznika in s tem celotne družbe. Projekt Knjige za vsakogar oziroma prodaje 
knjig po ugodnih cenah v knjižnicah spodbuja ljudi k branju in kupovanju kakovostne literature, hkrati 
pa knjižnice bogati z novimi vsebinami in novimi bralci. Projekt združuje in povezuje založnike, 
knjigarne, knjižnice, bralce in seveda knjige po vsej Sloveniji, MKL pa je uspešno koordinirala prodajo 
v 34 slovenskih knjižnicah s 108 prodajnimi mesti in 460 sodelujočimi knjižničarji. MKL je v okviru 
projekta prodala več kot 10.000 knjig.  
 
Posebej smo zadovoljni z uspešno izpeljanim posvetom Knjižnica, srce mesta: med tradicijo in 
prihodnostjo. Z enodnevnim mednarodnim strokovnim posvetovanjem z okroglo mizo smo odprli 
poligon za izmenjavo mnenj, idej in strokovnih pobud za nadaljnji kakovostni razvoj Ljubljane na 
področjih knjige, branja, znanja in kulture. Strokovnega posveta so se udeležili vabljeni predavatelji s 
področja bibliotekarskih znanosti in širšega področja humanističnih znanosti, publicistike, založništva 
in kulture.  
 
MKL se je odzvala tudi povabilu MOL in v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane in 
Oddelkom za kulturo MOL sodelovala pri pripravi izhodišč programskih vsebin za novoustanovljen 
kulturni prostor, Trubarjevo hišo literature. V MKL smo pripravili tudi okvirni nabor serijskih publikacij 
za čitalniški del hiše. V vsebinska izhodišča sodelovanja MKL v programih THL smo vključili pregled 
prireditvenih sklopov, aktivnosti, ciljnih skupin, časovnih okvirov izvajanja aktivnosti in predvidenega 
števila prireditev v THL za obdobje od aprila do decembra 2010.  Za javnost je hiša odprta od 
septembra 2010, za otvoritveno priložnost smo v MKL pripravili celodnevni program uličnih dogodkov 
ter sodelovali pri oblikovanju svečanega uradnega dela otvoritve prostorov.  
 
MKL je lani prvič v Knjižnici Šiška organizirala Teden MKL, v katerem je svojim uporabnikom želela 
približati širok spekter dejavnosti in dogodkov, ki zaznamujejo naše osnovno poslanstvo ter vpetost v 
kulturno ponudbo in življenje občanov Ljubljane in njene okolice. Hkrati smo želeli opozoriti tudi na 
številne kulturne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo zaposleni MKL in jih predstaviti našim 
uporabnikom. V tednu dni je bilo predstavljeno 18 prireditev s 23 dogodki. Odmeven je bil tudi 
dogodek predstavitve delovanja in gostovanje MKL v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki.  
 
Poudariti želimo tudi poseben pomen nekaterih projektov za otroke in mlade, Slovenski knjižnično-
muzejski MEGA kviz, Moja naj knjiga, Priporočilni seznam mladinskih knjig in Rastem s knjigo. 
Pripravili smo tudi izhodišča za oblikovanje novih oddelkov za mladostnike v naših enotah  (za 
starostno skupino med 13. in 19. letom). V novih in prenovljenih knjižnicah v mreži MKL bomo temu 
oddelku namenili še posebno pozornost. Kot poseben dosežek pa želimo omeniti prvo zaščiteno 
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blagovno znamko MKL, in sicer znak »zlata hruška«, s katerim bodo lahko knjižnice in knjigarne 
opremile kvalitetno gradivo za otroke na podlagi izbora, ocen in usmeritev MKL. 
 
Pomembno je tudi ugotoviti, da knjižnica s svojim delovanjem prispeva precejšen delež k delovanju 
kulturne in tudi gospodarske sfere v Ljubljani in okolici. Strokovni vpliv knjižnice pa sega na regionalno 
raven preko delovanja MKL kot osrednje območne knjižnice, na nacionalno raven pa preko nekaterih 
storitev in akcij, ki zadevajo mladino in otroke  ter so povezane zlasti s področjem šolstva. 
 
Prepričani smo, da je enovita MKL tudi v letu 2010 dosegla svoje prioritetne cilje, dobro servisirala 
informacijske potrebe uporabnikov in zagotavljala udobno uporabo svojih zbirk in informacijskih 
storitev. Menimo, da je manjši padec nekaterih kazalnikov sicer tudi posledica nekaterih notranjih 
organizacijskih dejavnikov, v največji meri pa družbenih razmer. Že lani smo v letnem poročilu sicer 
opozorili, da se MKL s 85.000 člani približuje možnemu maksimumu v tem okolju, podatki naslednjega 
leta pa bodo že bolje pokazali, ali so se uporabniki resnično v večji meri usmerili k uporabi knjižnice na 
daljavo. 
 
S celotnimi doseženimi rezultati preteklega leta smo lahko zelo zadovoljni. Vse to smo dosegli s 
predanim delom vseh zaposlenih v MKL, ki se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem za dosežene 
rezultate!  
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1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
 
Strokovno delovanje in razvoj Mestne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju MKL) temeljita na določbah 
Zakona o knjižničarstvu in podzakonskih aktov ter na smernicah Nacionalnega programa za kulturo 
2008-2011 in Strategije razvoja kulture v Ljubljani 2008-2011.   
 
Strateški načrt MKL za obdobje 2010-2012 je MKL sprejela konec leta 2009 in bo v naslednjih letih 
podlaga za delovanje in razvoj na osmih strateških področjih. To obdobje je zelo pomembno za 
knjižnico, saj se bo šele v tem času polno uveljavila njena nova organiziranost, ki izvira iz združitve 
leta 2008. 
 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 
1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08 in 105/08) 
2. Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in podzakonski predpisi: Uredba o osnovnih 

storitvah knjižnice (Uradni list RS, št. 29/03), Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08), Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni 
list RS, št. 88/03), Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03), Pravilnik o izdaji 
dovoljenj za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št.107/08), Pravilnik o načinu določanja 
skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov 
krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03) 

3. Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPPub) (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
4. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–ZUJIK in UPB1, 

56/08 in 4/10) 
5. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami) 
6. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) 

 
Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.:  
1. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10) 
2. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) 
3. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08) 
4. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
5. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in Kolektivna pogodba za 

negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji  
 
 
Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 
1. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) 
2. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) 
3. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08) 
4. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
5. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08 in 3/09) 
8. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 39/96, 40/97, 82/99, 102/00, 
52/01, 64/01, 60/08, 61/08), 
9. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (UL RS, št. 16/07-UPB3 in 68/08) 
10. Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07-UPB1),  
11. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 
12. Interni akti o delovanju knjižnice 

 
Delovanje knjižnice urejajo interni akti, npr.: 

1. Pravilnik o računovodstvu MKL, 
2. Pravilniki o blagajniškem poslovanju knjižnic, katerih pravna naslednica je MKL, 
3. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 
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4. Pravilnik o delovnem času v MKL, 
5. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 
6. Pravilnik o kriterijih za ocenjevanje redne delovne uspešnosti v MKL, 
7. Pravilnik o prostovoljskem delu in usposabljanju na delovnem mestu v MKL, 
8. Klasifikacijski načrt MKL, 
9. Pravilnik MKL o posredovanju informacij javnosti, 
10. Pravilnik o poslovanju MKL (2010), 
11. Pravilnik o oddaji javnih naročil v MKL (2010), 
12. Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL (2010), 
13. Pravilnik o izvajanju notranje kontrole za ugotavljanje prisotnosti alkohola in nedovoljenih 

psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v MKL (2010), 
14. Navodila za prijavo računalniških/tehničnih napak v MKL (2010), 
15. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter 

za odpravo njegovih posledic (2010), 
16. Postopek naročanja tiskanih gradiv v MKL (2010), 
17. Sklepi sej sveta MKL, 
18. Sklepi sej strokovnega kolegija, 
19. Sklepi direktorice. 
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2 FUNKCIJE KNJIŽNICE  
 
- MKL je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL 

(279.653 prebivalcev, podatki Zavoda RS za statistiko 1.1. 2010) s petimi območnimi enotami in 
17 krajevnimi knjižnicami. 

- Je splošna knjižnica, ki po pogodbi izvaja knjižnično dejavnost za sedem občin izven Mestne 
občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice in Velike Lašče 
(44.962 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (524.151 prebivalcev) z 
osmimi osrednjimi knjižnicami (Knjižnica Domžale, Knjižnica Logatec, Matična knjižnica Kamnik, 
Knjižnica Litija, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode), za katere izvaja naloge območnosti: zagotavljanje 
povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, strokovna pomoč 
knjižnicam na območju, koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva in 
usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 

- Izvaja naloge potujoče knjižnice (44 postajališč). 
- Izvaja naloge specialne knjižnice – Slovanska - Center za domoznanstvo in specialne 

humanistične zbirke.  
- Izvaja naloge na področju razvoja bralne kulture za otroke in mladino – Pionirska –  Center za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
- Izvaja naloge na področju vseživljenjskega učenja – Center za vseživljenjsko učenje. 
- Razvija bralno kulturo in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem območju, na 

katerem delujejo njene organizacijske enote, knjižnice mestnih območij in krajevne knjižnice. 
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3 DOLGOROČNI CILJI MKL 
 
Dolgoročni cilji MKL poudarjajo že dosežene rezultate iz tradicije delovanja vseh njenih enot, hkrati pa 
prednostno zasledujejo razvoj združene knjižnice na podlagi sodobnih strokovnih konceptov in 
poslanstva splošnih knjižnic, ki želijo biti prepoznavne kulturne in informacijske institucije v lokalnem 
okolju. Vse to je zajeto v Strateškem načrtu MKL za obdobje 2010-2012. Za MKL kot enotno splošno 
knjižnico prestolnice države je uresničevanje slednjega slednje še posebej pomemben izziv.  
 
Dolgoročni cilji MKL se izkazujejo v naslednjih navedbah: 
 
Mestna knjižnica Ljubljana bo v svojem lokalnem okolju uresničevala kulturno, informacijsko, 
izobraževalno in socialno vlogo in s tem aktivno sooblikovala slovenski knjižnični sistem. 
 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva bo knjižnica načrtovala uravnoteženo 
mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč.  
 
Z izvajanjem nalog osrednje območne knjižnice bo spodbujala razvoj splošnih knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji.  
 
S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno in pestro knjižnično zbirko za prebivalce 
Mestne občine Ljubljana in širšega območja. S kakovostno strokovno obdelavo gradiva  bo nudila 
širok vir informacij o zbirki in omogočila njeno učinkovito uporabo. Z uveljavljanjem koncepta hibridne 
knjižnice, torej fizične in virtualne hkrati, bo zagotovila 24-urni oddaljeni dostop do gradiva in 
informacij. Poleg tega bo v naslednjih letih zagotovila trajen dostop do vsega svojega starejšega in 
manj aktualnega gradiva v enem izvodu v načrtovanem repozitoriju MKL. 
 
Še posebej vestno bo oblikovala ustrezno zbirko gradiva in informacijske vir ter razvijala storitve za 
svoje uporabnike, tudi za ranljive skupine prebivalstva (starejši, etnične manjšine, brezposelni, 
uporabniki s posebnimi potrebami). 
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala  gradivo in informacije o svoji lokalni skupnosti 
in s tem ohranjala lokalno dediščino.  V ta namen bo knjižnica  vzpostavila enotno domoznansko 
službo. Obstoječe domoznansko gradivo bo digitalizirala in omogočila dostop do njega širokemu krogu 
uporabnikov. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi izhodišči 
bo razvijala storitve, ki jih bodo potrebovali pri delu, učenju, raziskovanju ali v prostem času. 
 
S poenotenjem informacijskega sistema, z združitvijo baz gradiva in članov, bo poenostavila postopke 
tako za uporabnike kot za zaposlene.  
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo vzpodbujala bralno 
kulturo. S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi za promocijo ustvarjalcev na nivoju mesta in 
države bo eden od aktivnih nosilcev kulturnega življenja v mestu. Ob podpori napredne informacijsko-
komunikacijske tehnologije bo razvijala  različne oblike pismenosti: vizualno, medijsko, računalniško in 
digitalno. 
 
Knjižnica se bo vključevala v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov neformalnega  
izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov. Z ustrezno oblikovanimi in opremljenimi prostori 
ter s kvalitetno in raznoliko ponudbo prireditev in dejavnosti bo knjižnica uporabnikom zagotavljala  
aktivno preživljanje prostega časa. 
 
Knjižnica si bo prizadevala  z načrtno promocijo in stalnim obveščanjem na spletni strani in v medijih  
približati  svoje storitve najširšemu krogu prebivalcev. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice prinaša okolju. 
Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojnoizobraževalnimi in socialnimi ustanovami ter aktivno sodelovala  
z drugimi knjižnicami in ustanovami, povezanimi z bibliotekarsko in informacijsko stroko. 
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Možnosti za razvoj bo iskala v sodelovanju z domačimi in tujimi organizacijami prek vključevanja v 
partnerstva in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih. 
 
Knjižnica bo imela razvito notranjo organizacijsko kulturo in bo vzpostavila mehanizme za stalno 
izboljševanje delovnih procesov in razvijanje odličnosti. S spodbujanjem timskega dela, uvedbo 
sodobnih komunikacijskih poti in orodij ter uvajanjem sodobnih kadrovskih principov bo vpeljala trdno, 
a prožno organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost zaposlenih in njihov strokovni 
razvoj.  Knjižnica bo skrbela za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. V kolektivu bo razvijala 
pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 
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4 LETNI CILJI MKL 
 
V letu 2010 je MKL po burnem obdobju prvih dveh pozdružitvenih let prešla v obdobje stabilnega 
razvoja dejavnosti in funkcij enotne knjižnice. Tudi v tem letu so se sicer še vzpostavljale nekatere 
skupne funkcije, vendar je glavnina poslovanja že potekala ne enotnih osnovah, v skladu s kupnimi 
dogovori in pravili. Letni cilji, ki smo jih opredelili v Programu dela za leto 2010, so bili porazdeljeni 
med službe in enote MKL ter različne vsebinske sklope dejavnosti glede na prioritete, določene v 
Strateškem načrtu.  
 
Letni cilji: 

- Na področju organizacije delovanja: 

o dopolnjevanje knjižnične mreže, prenova in modernizacija prostorov in opreme, 

o nadaljnja izgradnja kvalitetne in k uporabnikom usmerjene knjižnične zbirke, 

o začetek izvajanja in razvoja domoznanske dejavnosti, 

o zagotovitev pogojev za ureditev repozitorija za manj aktualno gradivo, 

o zagotavljanje dostopnosti vseh enot knjižnice, knjižničnih storitev in informacijskih 
virov , 

o nadaljnja integracija notranjih knjižničnih sistemov, zlasti informacijskega in 
poslovnega, 

o krepitev učinkovitosti delovnih procesov, 

o medsebojno sodelovanje ter vzpostavljanje nove notranje kulture in pripadnosti skupni 
organizaciji, 

o sodelovanje z lokalnim okoljem s ciljem povečati pestrost delovanja in pridobiti nove 
člane. 

- Na področju internih aktov: 

o Sprejem Pravilnika o blagajniškem poslovanju, 

o Sprejem Pravilnika o delovnem času v MKL, 

o Sprejem Pravilnika o poslovanju MKL 

- Na področju strokovnega dela knjižnice: 

- omogočanje čim večjemu številu uporabnikov (odraslim, mladini in otrokom) izposojo čim bolj 
raznovrstnega in zanimivega knjižničnega gradiva, 

- uravnotežena nabava, kvalitetna bibliografska obdelava v sistemu COBISS in redno izločanje 
knjižničnega gradiva (z izvedbo popisov gradiva v posameznih enotah po posebnem časovnem 
programu), 

- posodabljanje informacijske opreme in razvoj digitalne knjižnice z nadgradnjo enotnega 
spletno-informacijskega sistema (vključujoč intranet), servisov za samostojno uporabo knjižnice in 
digitalizacijo knjižničnega gradiva, 

- intenzivno delo na razvoju digitalne knjižnice, 

- razvoj nekaterih novih informacijskih storitev, 

- usmeritev knjižnice v permanentno učečo se organizacijo z ustanovitvijo izobraževalnega 
centra, 

-  sodelovanje na javnih razpisih s prijavo projektov na nacionalnem nivoju, kar omogoča 
zagotavljanje dodatnih sredstev za dejavnosti knjižnice, 

- izvajanje nalog območne knjižnice za osrednjeslovensko knjižnično regijo, sodelovanje s 
knjižnicami regije, 
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- razvoj dejavnosti in storitev za ciljne skupine uporabnikov in za uporabnike s posebnimi 
potrebami, 

- prireditve in druge dejavnosti knjižnice za izboljšanje bralne kulture in informacijske 
pismenosti, 

- promocijske dejavnosti za izboljšanje prepoznavnosti knjižnice, s poudarkom na odnosih z 
mediji in celostni grafični podobi, 

- sodelovanje pri projektih Mestne občine Ljubljana. 
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5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
 

5.1 Organizacija in interni akti  
 
Z organizacijskega vidika je bil najpomembnejši proces dokončna uveljavitev Pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z razporeditvijo vseh zaposlenih v skladu z novo organizacijo 
dela. S tem je bil dosežen eden ključnih ciljev MKL, saj uveljavitev nove interne organiziranosti pomeni 
tudi dokončno uveljavitev in poenotenje poslovanja združene knjižnice.  
 
MKL je v letu 2010 veliko pozornosti posvetila nadzoru finančnega poslovanja, transparentnemu 
javnemu naročanju ter zniževanju stroškov, zato rezultati ob koncu leta kažejo, da smo poslovali 
uspešno, zaradi česar bomo v letu 2011 lahko zagotovili nekatera nujna vlaganja v ohranjanje 
vrednosti poslovnih prostorov in v nakup opreme. 
 
Sprejeti interni akti in posamični sklepi pomembno prispevajo k zmanjševanju tveganja za nepravilno 
ali netransparentno delovanje knjižnice. Od načrtovanih aktov smo sprejeli Pravilnik o poslovanju 
MKL, poleg teh pa še dodatne, ki niso bili načrtovani, vendar se je pri poslovanju knjižnice pokazalo, 
da jih nujno potrebujemo. Imenovana je bila delovna skupina za pripravo Pravilnika o delovnem času, 
ki je že začela aktivnosti za uvedbo poenotene odprtosti knjižnic MKL. Za pripravo pravilnika o 
blagajniškem poslovanju bomo potrebovali zunanje svetovanje. 
 
5.1.1 Pravilnik o poslovanju MKL (2010) 
Poročilo o izvedbi projekta: Priprava pravilnika o poslovanju je zahtevala pregled poslovanja vseh enot 
knjižnice, poenotenje postopkov in uvedbo novih dogovorov in pravil. Določene so bile pravice in 
dolžnosti uporabnikov pri uporabi knjižničnega gradiva in opreme knjižnic, opredeljeni so bili postopki 
dela knjižnice pri poslovanju z uporabniki in medsebojno sodelovanje. 
Doseženi cilji: 
- urejeno poslovanje 
- boljša komunikacija z uporabniki. 
 
5.1.2 Pravilnik o oddaji javnih naročil v MKL (2010) 
Poročilo o izvedbi projekta: prenovljeni pravilnik o oddaji javnih naročil smo uskladili z zakonodajo. 
Doseženi cilji: 
- transparentno javno naročanje 
 
5.1.3 Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL (2010) 
Poročilo o izvedbi projekta: s pravili smo uredili in poenotili uporabo javnih računalnikov in brezžičnih 
omrežij v knjižnicah MKL. 
Doseženi cilji: 
- enotna uporaba IKT za vse uporabnike 
- varnost delovanja računalniške opreme 
- varovanje opreme. 
 
5.1.4 Pravilnik o izvajanju notranje kontrole za ugotavljanje prisotnosti alkohola in nedovoljenih 
psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v MKL (2010) 
Poročilo o izvedbi projekta: pravilnik prinaša pravila obnašanja v MKL v zvezi z nedopustnostjo 
uporabe nedovoljenih substanc na delovnem mestu, postopke za ugotavljanje kršitev ter predvidene 
sankcije. 
Doseženi cilji: 
- urejenost delovanja v organizaciji pri zagotavljanju enotne obravnave v primeru zlorabe nedovoljenih 
substanc. 
 
5.1.5 Navodila za prijavo računalniških/tehničnih napak v MKL 
Poročilo o izvedbi projekta: z navodili smo poenotili postopke prijave in odprave napak na IKT in drugi 
tehnični opremi. 
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Doseženi cilji: 
- boljše delovanje knjižnic 
- zniževanje stroškov. 
 
5.1.6 Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter 

za odpravo njegovih posledic (2010) 
Poročilo o izvedbi projekta: V MKL se zavedamo odgovornosti v zvezi z zagotavljanjem dobrih 
odnosov v kolektivu, zato smo s pravilnikom poenotili postopke in ukrepe v morebitnih primerih 
trpinčenja in drugega nesprejemljivega ravnanja med zaposlenimi. 
Doseženi cilji: 
- možnost enotnega ukrepanja v primerih nesprejemljivega ravnanja. 
 
5.1.7 Postopek naročanja tiskanih gradiv v MKL (2010), 
Poročilo o izvedbi projekta: Ker v knjižnici izdajamo zelo veliko tiskanih gradiv, je bilo zaradi 
zagotavljanja učinkovitosti ter zniževanja stroškov potrebno poenotiti način naročanja tiska teh 
publikacij. 
Doseženi cilji: 
- pravočasno natisnjene publikacije 
- pričakovana kvaliteta publikacij 
- nadzor stroškov. 
 
 

5.2 Strokovna dejavnost knjižnice 
 
Uspešnost izvajanja knjižnične dejavnosti v MKL se najbolje izraža v številnih kazalnikih, ki jih lahko 
spremljamo neposredno v sistemu COBISS in v računovodskem sistemu MKL, zato jih predstavljamo 
skupaj v naslednji tabeli. Komentarji doseženih rezultatov sledijo v nadaljevanju pri poročanju o 
izvedbi posameznih strokovnih dejavnosti. 
 
Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2009 2010 % 
Število članov 87.444 83.877 -4,08% 
Število novo vpisanih članov 15.559 11.013 -29,22% 
Število obiskov* 1.558.633 1.607.225 3,12% 
Virtualni obiski knjižnice – domača stran 412.066 672.464 63,19% 
Izposoja 4.889.162 4.716.966 -3,52% 
Medknjižnična izposoja 1.750 1.838 5,03% 
Transakcije  4.923.360 4.795.310 -2,60% 
Prireditve in izobraževanje 3.652 3.240 -11,28% 
Ure odprtosti enot 60.053 58.675 -2,29% 
Zaloga knjižničnega gradiva 1.586.480 1.613.357 1,69% 
Prirast gradiva 90.531 90.724 0,21% 
Obrat gradiva 3,08 2,92 -5,13% 
Povprečna cena 18,99 € 19,15 € 0,84% 
Število naročenih elektronskih virov  8 10 25,00% 
- od tega dostopnih na daljavo 5 6 20,00% 
Število dostopov do naročenih elektronskih virov 3.012 13.947 363,05% 
- od tega dostopov na daljavo 1.810 6.318 249,06% 
 
* Podatek izraža število vseh obiskov, ki jih dobimo z izdelavo statistike obiska za tipični delovni teden, 
kakor to omogoča COBISS. 
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5.2.1 Knjižnična mreža in prostor 

 
Uresničevanje letnih ciljev 
V letu 2010 so bile predvidene nekatere izboljšave in širitve prostorskih kapacitet MKL, ki pa niso 
potekale povsem po programu, ampak so bile bolj odvisne od zmožnosti ustanovitelja in rezultat 
trenutnih razmer.  
Izdelana sta bila idejna in izvedbena arhitekturna načrta za: 
- vzpostavitev Knjižnice Zadvor 
- prenovo Knjižnice Jožeta Mazovca 
Začeti dogovori o postopni vključitvi Knjižnice Jurija Vega iz Dola pri Ljubljani v sistem MKL še vedno 
potekajo, predvidoma bodo končani v letu 2011.  
V letu 2010 je bil ustanovljen repozitorij MKL, v katerem hranimo manj rabljeno in manj aktualno 
starejše gradivo iz vseh knjižnic. Oblikovan je bil elaborat s podrobni postopki za delovanje 
repozitorija. 
 
Knjižnična mreža 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 21 knjižnic (pet območnih enot s 16 krajevnimi knjižnicami) v MOL 
in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, specialna knjižnica ter 44 
postajališč potujoče knjižnice. 
 
- Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana  

 Knjižnica Glinškova ploščad, Glinškova ploščad 11a, Ljubljana  
 Knjižnica dr. France Škerl, Vojkova 87a, Ljubljana  
 Knjižnica Savsko naselje, Belokranjska 2,Ljubljana  
 Knjižnica Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana  

- Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana  
 Knjižnica Polje, Zadobrovška 1, Ljubljana – Polje  
 Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana  
 Knjižnica Zalog, Zaloška 220, Ljubljana  
 Knjižnica Jarše, Clevelandska 17–19, Ljubljana 

- Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana  
 Knjižnica Poljane, Zarnikova 3, Ljubljana  
 Knjižnica Nove Poljane, Povšetova 37, Ljubljana  
 Knjižnica Kolodvor, Trg osvobodilne fronte 10, Ljubljana 

- Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47/a, Ljubljana 
 Knjižnica Rudnik, Dolenjska c. 11, Ljubljana  
 Knjižnica Brdo, Brdnikova 14, Ljubljana  
 Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  
 Knjižnica Ig, Ig  
 Knjižnica Dobrova,  
 Knjižnica Šentjošt,  
 Knjižnica Polhov Gradec, 
 Knjižnica Škofljica,  
 Knjižnica Velike Lašče,  
 Knjižnica Rob, 
 Knjižnica Horjul,  
 Knjižnica Brezovica 
 Knjižnica Podpeč,  
 Knjižnica Rakitna, 
 Knjižnica Notranje Gorice  

- Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana  
 Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Šentvid  
 Knjižnica Gameljne, Srednje Gameljne 50, Ljubljana – Šmartno  
 Knjižnica Vodice,  

- Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke, Einspielerjeva 1, 
Ljubljana  

- Potujoča knjižnica s postajališči 
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Knjižnica Jožeta Mazovca 
V februarju je delovna skupina pripravila idejni načrt za prenovo prostorov knjižnice »Tudi mi rastemo: 
knjižnica kot navdih za celo družino«, ki uveljavlja koncept družinske knjižnice. Poleti je arhitekt 
oblikoval izvedbeni projekt (PZI in PZR), ob  koncu leta smo pripravili utemeljitev projekta in vso 
potrebno dokumentacijo za prijavo MOL na razpis MK za izbiro občinskih investicij na področju kulture. 
V maju je delovna skupina za vzpostavitev Knjižnice Zadvor, nove enote v mreži KJM (Knjižnica 
Zadvor bo nadomestila eno bolj obiskani postajališč potujoče knjižnice), izdelala dokument »Na 
vzhodu Ljubljane nekaj novega«, ki uveljavlja storitve predvsem za nemobilne skupine prebivalcev in 
poudarja njihovo vključenost v delovanje knjižnice prek izvajanja domoznanske dejavnosti. Knjižnica 
Zadvor  bo delovala v prostorih Zadružnega doma (120 m2), njena vzpostavitev je del projekta 
Ljubljana – svetovna prestolnica knjige. 
Poleti je arhitekt oblikoval izvedbeni projekt (PZI in PZR), ob  koncu leta smo pripravili utemeljitev 
projekta in vso potrebno dokumentacijo za prijavo MOL na razpis MK za izbiro občinskih investicij na 
področju kulture. 
 
Knjižnica Šiška 
Dela na projektu Knjižnica Šmartno so s strani investitorja popolnoma zastala. 
 
 
Knjižnični prostor 
 
Knjižnica Bežigrad 
V letu 2010 smo izvedli nekaj preureditev oddelkov knjižnic z namenom aktiviranja gradiva in 
prilagajanja spremembam postavitve ter povečanemu odpisu video gradiva in zvočnih kaset 
(preurejen je bil mladinski oddelek v OE KB - s tem smo pridobili prostor za igro in pravljične urice ter 
neknjižno gradivo v krajevnih knjižnicah). 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
V OE KJM smo konec junija izvedli selitev v prostore Bralnice in mediateke  v prvo nadstropje stavbe 
(100 m2 prostora). Do konca leta smo prostor opremili z dodatnim pohištvom, ki ustreza 
modernističnemu konceptu stavbe Španski borci. 
Za potrebe skladišča smo v marcu v najem dobili dodaten prostor (138,83 m2) v kletnih prostorih na 
Rojčevi 22, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana.  
Septembra je bilo poplavljeno skladišče knjižnice v kletnih prostorih stavbe Španski borci. Škodo smo 
sanirali, odpisati pa smo morali 1646 enot gradiva – ocenjena škoda je  bila povrnjena s strani 
zavarovalnice. 
Knjižnica Polje je zaradi izselitve osnovne šole, ki je bila najemnica v isti stavbi, prešla v upravljanje 
Oddelka za nepremičnine MOL. Zaradi v večji meri izpraznjene stavbe se knjižnica srečuje z vprašanji 
vzdrževanja. Za knjižnico bi bila primerna selitev iz kletnih prostorov v prvo nadstropje ali na novo 
lokacijo.  
Knjižnica Fužine je en prostor (od zaprošenih dveh) v velikosti 25m2 že dobila v upravljanje. Prostor bo 
služil za izvajanje dejavnosti Borze dela,  za delavnice in tečaje ter kot študijska soba. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
V letu 2010 ni bilo bistvenih posegov v prostore in opremo enot Knjižnice Otona Župančiča. Nekaj 
sprememb smo izvedli v Mladinskem oddelku v začetku leta, ko smo z novo postavitvijo mladinskega 
in otroškega knjižničnega gradiva, z novimi policami in nekaterimi drugimi kosi pohištva, deloma 
posegli tudi v prostor.  
Manjši poseg je bil izveden tudi v Knjižnici Nove Poljane, kjer smo preuredili in drugače razporedili 
knjižne police in oblikovali ter delno opremili prostor za gledanje filmov. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Dobrova: Marca 2010 je bil knjižnični prostor delno preurejen in se je s premestitvijo čitalnice 
spremenila postavitev gradiva na oddelku za odrasle. Decembra so bila dokupljena korita za slikanice 
in druga oprema za mladinski oddelek, tako da smo nekoliko posodobili tudi ta del knjižnice.  
Sicer Knjižnico Dobrova še vedno pestijo težave zaradi statično neustreznih prostorov, občasno se 
pojavljajo težave z ogrevanjem, knjižnica je težko dostopna za starejše občane  in starše z majhnimi 
otroki, zato je selitev v nove prostore nujna, žal pa se iz leta v leto odmika za nedoločen čas.      
 
 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php�
http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php�
http://www.vic.sik.si/vic.htm�
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Slovanska knjižnica  
Sprememba v prostoru: v letu 2010 smo v kletnem skladišču na nekaterih predelih opazili plesnenje 
gradiva v začetni fazi. Izvedeni so bili ogledi prostora s strani strokovnjakov in pregled klimatov v 
stavbi. 
 
 

5.2.2 Odprtost knjižnic 

 
Ocenjujemo, da so bile enote MKL v letu 2009 odprte za uporabnike v ustreznem obsegu glede na 
zakonodajo in kadrovske zmogljivosti knjižnice. Knjižnice v mreži MKL so bile večinoma, razen 
najmanjših, odprte vse dni leta, razen ob nedeljah in praznikih. V juliju in avgustu smo uvedli poletni 
delovni čas.  
 
MKL je bila v letu 2010 odprta 58.675 ur, kar je 3,3% manj kot v letu 2009, in sicer zaradi inventur v 
nekaterih enotah, stavke ter drugačne poletne odprtosti enot kakor v letu 2009. 
 
PRILOGA 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti 
 
 
Knjižnica Bežigrad 
V letnem urniku ni bilo sprememb. Poletni urnik je bil prilagojen v območni enoti ter v vseh krajevnih 
knjižnicah. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Po izvedeni analizi ankete v enotah Zalog in Jarše smo ob sobotah ti dve enoti za obiskovalce zaprli. 
Spremembo smo izvedli s 1. majem. Urnik ostalih enot je ostal nespremenjen, izjema je bil poletni 
delovni čas, ko sta glede na uskladitev z ostalimi enotami MKL knjižnici v Zalogu in Jaršah poslovali 
tedensko le 4 dni, ob sobotah pa je bila odprta le območna enota Knjižnica Jožeta Mazovca. 
V septembru smo zaradi stavke javnih delavcev vse enote KJM zaprli za izposojo gradiva za 9  dni, 
od tega je bilo 7 dni omogočeno le vračanje gradiva, enota Fužine pa je bila zaprta en dan manj. 
Zaradi nujnih vzdrževalnih del v stavbi Knjižnice Jožeta Mazovca je bila celotna knjižnica konec 
novembra zaprta še en dan, mediateka in Bralnica pa dodatno še dva dni in pol. Skupaj je bila 
možnost izposoje gradiva v enotah KJM zaradi teh opisanih dogodkov med letom okrnjena za 435 ur. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
V letošnjem letu smo spremenili urnik odprtosti v Knjižnici Poljane, tako da knjižnica lahko sama 
pokriva manjše odsotnosti delavca.  
Spremenili smo tudi poletni urnik Knjižnice Nove Poljane v juliju in avgustu, da smo lahko zagotovili 
koriščenje letnega dopusta zaposlenih brez večji problemov. 
Poletni urnik Centralne enote se poleti 2010 ni spremenil. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Julija in avgusta so vse enote Knjižnice Prežihov Voranc delovale po poletnem urniku. Območna 
enota Knjižnica Prežihov Voranc je bila edina OE znotraj MKL, ki je bila odprta v petek popoldne  v 
času veljave poletnega urnika.  
Spremembe odprtosti: 
Knjižnica Prežihov Voranc: Od 1. 9. 2010 je knjižnica ob četrtkih odprta od 10. do 19. ure in ne več od 
9. do 19. ure. 
Knjižnica Podpeč: Od 6. 10. 2010 je knjižnica odprta ob četrtkih od 10. do 14. ure namesto ob sredah 
od 10. do 14. ure.  
Knjižnica Frana Levstika: Od januarja 2010 je knjižnica v ponedeljkih, četrtih in petkih odprta od 13. do 
19. ure namesto od 13.00 do 18.30. 
 
Izposojevališča (manjše krajevne knjižnice) so bila odprta po posebnih urnikih. 
 
Na nekaterih naših enotah (Brdo, Ig, Grba) je tudi velika potreba po dodatni odprtosti, predvsem zaradi 
potreb lokalnega prebivalstva, ki pa jo sami ne moremo zagotoviti zaradi premajhne kadrovske 
zasedenosti. 
 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php�
http://www.vic.sik.si/vic.htm�
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5.3 Dejavnosti knjižnice 
 
 

5.3.1 Razvoj in območnost 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju razvoja in območnosti 
- V SRO smo vodili, organizirali in izvajali temeljne projekte na področju združevanja knjižnic v 

mreži MKL in poenotenju poslovanja (z vidno racionalizacijo finančnih sredstev). 
- Oblikovali smo temeljne dokumente knjižnice, zbrali in obdelali statistične podatke in opravili 

analize anket.  
- Izvedli javne razpise z našega področja.  
- Knjižnicam smo zagotavljali pomoč pri nadgradnji obstoječih knjižničnih storitev in načrtovali nove 

storitve in dejavnosti.  
- Zaposlenim in uporabnikom smo nudili pomoč in jih izobraževali. 
- Vodili in sodelovali smo v različnih delovnih skupinah. 
- Kot osrednja območna knjižnica smo uspešno izvajali vse štiri naloge območnosti, s posebnim 

poudarkom na digitalizaciji gradiva in vnašanju vsebin na domoznanski regijski portal KAMRA.  
 
Služba za razvoj in območnost  
Službo za razvoj in območnost (SRO) sestavljata oddelek za razvoj in območnost in oddelek za 
informatiko. SRO skrbi za koordinacijo strokovnega dela med območnimi enotami, službami in oddelki 
in za uresničevanje ciljev strateških področij: Mestna knjižnica kot osrednja območna knjižnica, 
Izgradnja digitalne knjižnice, Povezovanje z okoljem in promocija knjižnice in Knjižnica kot učeča se 
ustanova in nova notranja organiziranost. 
Naloga SRO je priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2010 smo pripravili: polletno poročilo o 
delu 2010, letno poročilo o delu 2009, program dela 2011, zbirnik statističnih podatkov 2009 za 
CeZaR, Izvedli smo različne poizvedbe in pridobili statistične podatke za potrebe enot, služb in 
oddelkov MKL ter za raziskovalne potrebe študentov in objave podatkov v medijih. Sodelovali smo z 
zaposlenimi in jim posredovali statističen podatke za njihove strokovne prispevke in študijske namene. 
 
SRO je koordinirala prijave na lokalne in nacionalne razpise MOL, MK, JAK, MŠŠ. Izvajali smo 
projekte: Izgradnja Informacijskega sistema MKL, angleška verzija spletne strani MKL, vzpostavitev 
Oddelka za mladostnike v MKL, Sistem signalizacije gradiva in notranjega označevanja MKL, 
Raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov MKL, Vzpostavitev Centra za vseživljenjsko 
izobraževanje MKL, Oblikovanje programa informacijskega opismenjevanja za uporabnike »1+4«; 
sodelovali smo pri izvedbi projekta Knjiga na dom, pri pripravi dokumenta Upravljanje s knjižnično 
zbirko, za Inštitut za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU smo za zbornik pripravili aktivnosti MKL na 
področju medkulturnega dialoga in skrbi za ranljive skupine uporabnikov (v ta namen smo tudi 
koordinirali nabavo elektronskih lup, ki so starejšim in slabovidnim na voljo v enotah MKL ter izvedli 
računalniško izobraževanje za starejše); koordinirali smo pripravo dveh idejnih načrtov: vzpostavitev 
Knjižnica Zadvor » Na vzhodu Ljubljane nekaj novega in prenova Knjižnice Jožeta Mazovca »Tudi mi 
rastemo: knjižnica kot navdih za celo družino«; oblikovali smo prijavo na razpis Bill & Melinda Gates 
Foundation; koordinirali in izvajali smo mednarodne projekte CVŽU LUR in  Easy.  
 
V SRO poteka koordinacija in izvajanje Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja ter koordinacija 
izvajanja programov mentorstva in prostovoljstva. 
V SRO smo koordinirali izvajanje smernic za izobraževanje zaposlenih in aktivno sodelovali pri 
izobraževanju uporabnikov knjižnice. 
 
Oddelek za informatiko je v letu 2010 skrbel za: 
- Podporo zaposlenim in uporabnikom knjižnice. 
- Skrb za računalniško opremo, servisiranje računalniške opreme. 
- Vzdrževanje strežniške strojne in programske opreme ter omrežja. 
- Podporo kritičnim aplikacijam in servisom (COBISS, Vasco, Time&Space, MYPC3). 
- Sodelovanje z IZUMom pri nadgradnjah in implementaciji novih rešitev COBISSa. 
- Izgradnjo spletno informacijskega sistema MKL. 
- Sodelovanje z zunanjimi partnerji (dobavitelji, ponudniki storitev). 
- Prijavo na razpis MK za nakup IKT. 
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- Tehnično podpora prireditvam. 
- Skrb za spletne aplikacije. 
- Izgradnjo in implementacijo intraneta, aplikacije helpdesk, izterjave ter generiranje naključnih 

gesel za prijavo na uporabniške računalnike. 
- Vzdrževanje telefonije, pregledovanje tržišča za implementacijo nove telefonije. 
- Izobraževanje uporabnikov. 
- Izobraževanje zaposlenih s pomočjo intraneta. 
- Pripravo delovnega okolja za novo zaposlene (vnos v Time&Space, priprava uporabniških imen in 

gesel ter opreme za delo). 
 
V SRO poteka koordinacija, prijava na razpise in priprava javnih naročil za vse projekte digitalizacije 
MKL. MKL je do 31.12.2010 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 87.997 polno 
besedilnih dokumentov (od tega 56 časnikov in časopisov, 87.940 člankov in 1 knjigo), kar je 
predstavljalo 20% celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 2010 je bilo vpogledov vanje 217.181 (od 
tega 73.414 v HTML obliki, 143.065 PDF dokumentov in 701 sliko). Vpogledov v metapodatke je bilo v 
letu 2010 158.284. 
V statistiki niso zajeta besedila, ki jih je v okviru projekta 'Digitalizacija občinskih glasil 
osrednjeslovenskih občin' prispevala Mestna knjižnica Ljubljana v okviru dejavnosti osrednje območne 
knjižnice. Tovrstnih dokumentov je bilo še 3.363, vpogledov vanje je bilo 57.696. 
Vir: dLib eSTATISTIKA 
 
Zaposleni v SRO so se aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj in objavljali v strokovnih 
publikacijah (glej točki od 9 in10). 
 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Matična knjižnica Kamnik, 
Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 
V SRO smo v okviru izvajanja nalog območnosti pripravili letno poročilo 2009 in program 2011, izvajali 
in koordinirali smo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 2010: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2010 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za vse že 
naročene e-vire (Grove Music Online, Grove Art Online in Encyclopædio Britannico Online 
Academic Edition, Who is Who in Who was Who). V letu 2010 smo dokupili podatkovno zbirko Berg 
Fashion Library. Stalnica je nakup gradiva s področja bibliotekarstva in informatike, kakor tudi s 
področja otroškega in mladinskega knjižničarstva. Gradivo v tujih jezikih smo nabavljali prek katalogov 
in na mednarodnih knjižnih sejmih. V letu 2010 je bil dostop do naročenih zbirk prek oddaljenega 
dostopa omogočen za vse knjižnice regije. Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov 
naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk. 
Iz sredstev OOK smo v letu 2010 kupili 265 enot (255 naslovov) monografij in 5 podatkovnih zbirk. 
Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
Pripravili smo zbirnik podatkov o knjižnicah regije, svetovali smo knjižnicam regije pri načrtovanju 
lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, pri prijavi na različne razpise 
Ministrstva za kulturo. Pripravili in vodili smo dva informativna sestanka splošnih knjižnic regije. V letu 
2010 smo izvedli izobraževanji za pripravo na strokovne izpite - vaje AIK in UDK za knjižničarje regije 
in sicer v pomladanskem in jesenskem terminu. Za knjižničarje regije smo pripravili tudi individualna in 
skupinska strokovna izobraževanja. Kupili smo opremo za uporabnike s posebnimi potrebami – 
elektronske lupe, ki smo jih predstavili strokovni in širši zainteresirani javnosti. 
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za 
učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, kakor tudi Rastem s knjigo. 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Izvedli smo digitalizacijo Letopisa Matice Slovenske. Projekte digitalizacij iz preteklih let smo nadgradili 
s projektom »Moja ulica«, kjer smo povezali domoznanske teme vseh splošnih knjižnic regije. Določili 
smo novo regijsko urednico domoznanskega portala Kamra. Sodelovali smo v ekspertni skupini za 
domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK in izvršnem odboru portala Kamra.  
Izvedli smo popis domoznanskih zbirk splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije s pomočjo anketnega 
vprašalnika v sodelovanju z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami. 
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Predstavili smo portal Kamra in digitalizirane vsebine občinskih glasil v Cankarjevi knjižnici Vrhnika 
(MKL na obisku v sklopu Tedna MKL), Matični knjižnici Kamnik in Knjižnici Domžale. 
Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem 
postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil 
NUK. 
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega 
knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije. 
 
Podrobno poročilo izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega vsebinskega poročila in 
njegov sestavni del. 
 
 

5.3.2 Upravljanje s knjižnično zbirko 

 
Mestna knjižnica Ljubljana upravlja s knjižnično zbirko, ki na dan 31. 12. 2010 obsega 1.613.357 enot. 
 

Zaloga gradiva po tipih gradiva (izvodi) 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

1.394.404 160.307 58.646 1.613.357 
 
PRILOGA 2:  Zaloga po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva)  
 
Inventurni popisi 
Z namenom sistematičnega urejanja knjižnične zbirke je bil v letu 2010 v okviru petletnega načrta 
opravljen inventurni popis knjižničnega gradiva v osmih organizacijskih enotah knjižnične mreže: 
Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Glinškova ploščad, Knjižnica Brezovica, Knjižnica Podpeč, 
Potujoča knjižnica, Knjižnica Šentvid, Knjižnica Gameljne, Knjižnica Kolodvor. V popis je bilo 
vključenih 499.203 enot knjižničnega gradiva, to je 31 % knjižnične zbirke. V popisu je bil ugotovljen in 
nato odpisan primanjkljaj 21.310 enot gradiva (4% zaloge). 
 
Repozitorij 
MKL je v letu 2010 uvedla repozitorij kot enega od načinov upravljanja s knjižnično zbirko na podlagi 
pregledovanja učinkovitosti knjižnične zbirke. Repozitorij je zbirka knjižničnega gradiva s trajno 
vrednostjo, ki ga knjižnica zaradi neaktualnosti in neizposoje izloča iz gradiva v prostem pristopu, en 
izvod pa trajno ohrani. Knjižnica je v letu 2010 opravila sistematičen pregled 1000 neaktivnih naslovov 
z vsemi pripadajočimi izvodi v vseh organizacijskih enotah mreže. Izmed pregledanih je bilo:  
210 izvodov gradiva pri 86 naslovih odpisanih zaradi zastarelosti in neaktualnosti gradiva, 
89 naslovov je bilo odbranih za repozitorij kot gradivo s trajno vrednostjo, 
619 naslovov s 641 izvodi  je bilo vrnjenih v prosti pristop ali posebne zbirke. 
 
Poleg revizije gradiva za izbor v repozitorij je knjižnica na podlagi pregleda gradiva v letu 2010 
dopisala 8.152 enot zaradi zastarelosti  in 32.204 enot zaradi obrabe in dotrajanosti. 
 
 

Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 
knjige neknjižno g. serijske p. SKUPAJ 

51.078 12.877 2.390 66.345 
 
PRILOGA 9: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
Dokument o upravljanju s knjižnično zbirko MKL  
Zaradi zagotavljanja preglednosti in učinkovitosti upravljanja s knjižnično zbirko je MKL 2010 sprejela 
odločitev o pripravi dokumenta o upravljanju s knjižnično zbirko. Nalogo opravlja delovna skupina, ki z 
delom nadaljuje predvidoma do julija 2011. V letu 2010 je bil narejen vsebinski koncept dokumenta, 
zaključeni osrednji točki dokumenta: kriteriji za izbor knjižničnega gradiva ter kriteriji in elementi 
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analize zunanjega okolja knjižnice. Točke o organizaciji nakupa knjižničnega gradiva, ravnanje z 
darovi, odpisovanje knjižničnega gradiva, opredelitev pristojnosti so v procesu zaključevanja. 
 
Bralniki 
Knjižnica je v letu 2010 izvajala testni projekt ponudbe e-knjig na bralnikih. E-knjige so v našem okolju 
novost, knjižnica pa želi v začetnem obdobju nastajanja te ponudbe v Sloveniji sodelovati pri razvoju 
te ponudbe v splošnih knjižnicah. Knjižnica je v ta namen pridobila 50 naslovov e-knjig za uporabo na 
petih bralnikih. Na podlagi rezultatov iz testnega obdobja je knjižnica konec leta razširila ponudbo e-
knjig na skupno 29 bralnikih s 50 naslovi e-knjig in z zakupom 294 licenc.  
Cilj za prihodnje obdobje: razvoj storitve do uporabe e-knjig na bralnikih v lasti uporabnikov z 
dostopom na daljavo. 
 

5.3.3 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva 

 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
Pridobivanje, bibliografsko obdelavo in zaščito gradiva knjižnica izvaja s samostojno službo (SPOK). 
Izločen je edino oddelek za domoznanstvo, ki vse naloge domoznanstva s pridobivanjem in obdelavo 
domoznanskega gradiva izvaja znotraj Slovanske knjižnice. 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju pridobivanja, bibliografske obdelave gradiva 
- Knjižnica je z nakupom knjižničnega gradiva v letu 2010 zagotovila obsežen prirast novih 

naslovov, s čimer so novi dosežki človekovega ustvarjanja na razpolago širokemu krogu 
uporabnikov. Skupno s serijskimi publikacijami je dosežen načrtovan nakup 8.911 novih naslovov. 

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

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

- Z odpisom 66345 enot gradiva ohranjamo kakovost in aktualnost knjižnične zbirke, ki jih 
nadomeščajo nove izdaje in  nova dela. 

- Pridobili smo skupno 90724 enot knjižničnega gradiva, od tega 76910 enot z nakupom. S tem je 
dosežen pričakovan obseg 233 enot nakupa na 1000 prebivalcev.  

- S posebnimi zbirkami je ponudba knjižničnega gradiva prilagojena potrebam lokalnega okolja in 
potrebam različnih ciljnih skupin v okolju. V letu 2010 smo dopolnjevali naslednje take zbirke: 
- Arhiv mladinske slovenike 
- Borza dela  
- Čitalnica, priročna zbirka  
- Domoznanstvo  
- Hiša svetov - Humanitas 
- Zbirka Janeza Bitenca v enoti Šentvid  
- Kotiček za starše  
- Obvezni izvod  
- Pravljična soba  
- Potujoča zbirka zbirka video dvd-jev  
- Samostojni popotnik  
- Točka vseživljenjskega učenja 
- Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo  
- Srednješolski učbeniki  
- Zbirka za slabovidne, večji tisk  
- Kinološki kotiček. 

 
Knjižnica je z nakupom pridobila 70 % naslovov strokovnega gradiva (6218 naslovov) in  30 % 
naslovov leposlovja (2693 naslovov). Delež stroke je za 10% prerasel pričakovanja in zahtevo 
standarda.  
 
Knjižnica je z nakupom pridobila 23% naslovov za mladino in 77% za odrasle. Razmerje odstopa od 
ciljnega razmerja 30% proti 70% zaradi premajhne ponudbe gradiva za otroke na trgu – knjižnica je 
nakupila vse relevantne naslove (2085) mladinskega gradiva, izdanega v letu 2010.  
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Knjižnica tudi v letu 2010 ohranja visoko nivo ponudbe časopisja in druge periodike z naročenimi 464 
naslovi in 2.334 izvodi tega gradiva. 
 
 
Prirast knjižničnega gradiva (po zvrsteh): 
 

Prirast izvodov po tipih gradiva 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
72.175 14.454 4.095 90.724 

 
PRILOGA 3: Prirast po krajevnih knjižnicah  (izvodi - tipi gradiva) 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – stroka / leposlovje 
Stroka Leposlovje SKUPAJ 

11.880 6.006 17.886 
 
PRILOGA 4: Prirast po krajevnih knjižnicah (naslovi – stroka / leposlovje) 
 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – mladina / odrasli 
Mladina Odrasli SKUPAJ 

3.132 14.754 17.886 
 
PRILOGA 5: Prirast po krajevnih knjižnicah (naslovi – mladina / odrasli) 
 
 

Prirast izvodov gradiva po UDK 
0 1 2 3 5 6 7 8P 8L 9 SKUPAJ 

5.006 3.115 1.161 6.701 2.922 5.547 15.033 3.412 41.984 5.843 90.724
 
PRILOGA 6: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – UDK) 
 
Prirast izvodov knjižničnega gradiva – način nabave 
 

  Nakup 
Obvezni 
izvod Zamena Dar Skupaj 

Knjige 61.882 1.652 12 8.629 72.175 

Neknjižno g. 12.694 207 1 1.552 14.454 

Serijske p. 2.334 699 30 1.032 4.095 

SKUPAJ 76.910 2.558 43 11.213 90.724 
 
PRILOGA 7:  Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – način nabave) 
 
Prirast naslovov knjižničnega gradiva – način nabave 
 

  Nakup 
Obvezni 
izvod Zamena Dar Skupaj* 

Knjige 5.791 1.614 12 6.271 12.979

Neknjižno g. 2.656 192 1 1010 3.775

Serijske p. 464 623 9 163 1.132
SKUPAJ 8.911 2.429 22 7.444 17.886

* - »Skupaj« ni seštevek posameznih načinov nabave, ker se isti naslov lahko pojavi v vsakem načinu 
nabave. »Skupaj« kaže pravilni podatek o novih naslovih po vrstah gradiva. 
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PRILOGA 8: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – način nabave) 
 
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 
 
Število novih bibliografskih zapisov 5.311 
Število prevzetih zapisov 7.512 
Število redaktiranih zapisov 2.107 

 
 
 

5.4 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju dela z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev 
- Priprava poenotenega Pravilnika o poslovanju. 
- Priprava poenotenega Internega pravilnika o izposoji in delu z uporabniki. 
- Uskladitev letnih in poletnih urnikov glede na lokalne potrebe in glede na velikost knjižnic. 
- Centralizirano poslovanje v Cobiss sistemu (izterjava, pravne osebe ipd.). 
- Ustanovitev Učnega centra v okviru SDU v MKL – skrb za izobraževanje uporabnikov in 

zaposlenih. 
- Dosledna uporaba enotne celostne grafične podobe na vseh tiskanih elementih Mestne knjižnice 

Ljubljana. 
- Ažurno dodajanje vsebin pomembnih za uporabnike na domači spletni strani. 
- Skrb za dnevno vnašanje na profil MKL na FB. 
- Oblikovanje in nabava promocijskih gradiv za uporabnike, zaposlene in darila. 
- Izvedba številnih skupnih in posameznih prireditev za odrasle in otroke. 
- Priprava in izpeljava Tedna MKL. 
- Promocija Potujoče knjižnice z novimi postajališči in sodelovanjem na festivalih. 
- Sodelovanje pri programu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige s številnimi projekti. 
- Koordinacija prodaje knjig v 108 knjižnicah v okviru Knjige za vsakogar. 
- Vsebinska zasnova kulturnih programov v Trubarjevi hiši literature. 
- Predstavitev Mestne knjižnice širši javnosti na številnih sejmih in festivalih. 
- Prodaja knjig v okviru projekta Knjige za vsakogar na sejmih in festivalih. 
- Centralizirana dostava gradiva na dom ostarelim, invalidnim in trajno bolnim osebam: Knjiga na 

dom. 
- Ustanovitev nove informativne točke Borze dela v Knjižnici Bežigrad. 
- Podarjanje odpisanega gradiva uporabnikom ob posebnih priložnostih. 
- Možnost brezplačne enoletne članarine ob kulturnem prazniku. 
- Izdelava zloženk, informativnih listov, brošur in priložnostnih plakatov za uporabnike. 
- Mesečno izdajanje Mesečnika prireditev in dejavnosti za člane in uporabnike. 
- Sodelovanje s številnimi inštitucijami in posamezniki pri izvedbah dejavnosti za člane in 

uporabnike. 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
Služba za delo z uporabniki  in posebne zbirke (SDU) je v letu 2010 uresničila večino zastavljenih 
ciljev. V strateškem načrtu smo si zastavili cilje, ki bi: zagotovili uporabnikom MKL boljše in usklajeno 
poslovanje, nove storitve za vse ciljne skupine, kvalitetnejšo kulturno ponudbo, možnost brezplačnega 
vseživljenjskega učenja − želeli smo ustvariti prijazno knjižnico, ki prebivalcem mesta Ljubljane ponuja 
nekaj več. 
Med pomembnejšimi cilji, ki smo jih izpeljali v letu 2010, bi izpostavili nov Pravilnik o poslovanju, ki  
poleg novega internega pravilnika zagotavlja članom in uporabnikom MKL poenoteno  kvalitetno 
poslovanje. Za prijaznejšo in enostavnejšo predstavitev poslovanja smo oblikovali in natisnili skrajšani 
Pravilnik o poslovanju in ga poimenovali Mali PoP. Uskladili smo tudi cenik storitev MKL. 
 
Na področju poslovanja v sistemu Cobiss smo razdelili dela in naloge ter centralizirali poslovanje s 
pravnimi osebami, izterjavami ipd. ter obveščali nosilca sistema (Izum) o naših potrebah in ga 
opozarjali na pomanjkljivosti. 
Poenotili smo storitev dostave gradiva na dom za bolne, invalidne in ostarele, ki se sedaj centralno 
izvaja v eni izmed knjižnic. 
 



 27

Poskrbeli smo za številne izdaje in oblikovanje letakov, zloženk in plakatov, ki naše uporabnike bodisi 
informirajo o naših storitvah, gradivu, novostih in spremembah, ali pa opozarjajo na prireditve in 
izobraževanja. Vsak mesec pripravljamo in oblikujemo v sodelovanju z vsemi knjižnicami v mreži MKL 
Mesečnik prireditev, ki ga izdajamo v elektronski in tiskani obliki v 3.500 izvodih. V lanskem letu smo 
poskrbeli tudi za promocijske izdelke – tako za uporabnike, zunanje sodelavce kot tudi za zaposlene. 
 
V skrbi za širšo promocijo MKL smo prenovili uredniško politiko vnašanja in skrbi za profil MKL na 
socialnem omrežju Facebook ter s tem povzročili bistveno povečan obisk profila in posledično tudi 
širšo prepoznavnost MKL. Prav tako smo skrbeli za ažurno, aktualno in uporabniku prijazno spletno 
stran MKL (www.mklj.si). 
 
Velik naših aktivnosti smo posvetili projektom v okviru Svetovne prestolnice knjige, predvsem projektu 
prodaje Knjige za vsakogar, ki je bil pilotski in pionirski projekt za slovenske splošne knjižice in je kot 
tak odprl veliko novih vprašanj, razmišljanj in delovnih izzivov. Prav tako smo v sodelovanju z MOL in 
Mestnim muzejem prevzeli programsko zasnovo za Trubarjevo hišo literature in izpeljali njeno 
otvoritev. Tudi ostali projekti, ki so jih izvajali kolegi v MKL in so se odvijali v naših knjižnicah, so bili 
kvalitetni, inovativni in premišljeni in so naleteli med obiskovalci na zelo dober odziv. Vsem prireditvam 
v okviru svetovne prestolnice knjige je bila skupna grafična oprema s prepoznavnimi plakati in letaki, ki 
smo jih izdelali v SDU.  
 
Ves čas se je v MKL kazala pomanjkljivost na področju izobraževanj, za katere želimo, da so vodeni 
na podoben način kot prireditve in dostopni vsakemu uporabniku MKL ter namenjeni  ciljnim skupinam 
kot podpora vseživljenjskemu učenju. V okviru Centra vseživljenjskega učenja MKL, kjer skrbimo tako 
za izobraževanje uporabnikov kot tudi za izobraževanje zaposlenih in koordiniramo dejavnosti vseh 
učnih in izobraževalnih servisov, kot so Središče za samostojno učenje, Borza dela, Borza znanja in 
Točke VŽU, smo ustanovili poseben Učni center, ki bo v letu 2011 začel izvajati usklajen program 
permanentnega izobraževanja zaposlenih v MKL in drugih knjižnicah.  
 
Izvedli smo veliko prireditev v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, med večjimi so: Kazina, Mestni muzej, 
Atelje 2050, projekt (Ne)zaslišana literatura, Ameriška ambasada, Slovenske železnice, StripArtnica 
Buch, Črna luknja in Kinodvor ter organizirali samostojne predstavitve MKL na številnih sejmih in 
festivalih: Informativa, Otroški bazar, Študentska arena, Festival za tretje življenjsko obdobje, Kulturni 
bazar, Knjižni sejem, Festival Bobri in Teden MKL. 
 

5.4.1 Članstvo 

Članstvo se je v letu 2010 v Mestni knjižnici Ljubljana zmanjšalo za 4%. Večji padec članstva beležimo 
med mladimi do 15. leta, in sicer 5,6%, pri odraslih pa 3,6%. Število novo vpisanih članov je bilo v letu 
2010 za 29% manjše kot leta 2009. Manj so se v knjižnico vpisovali predvsem odrasli (30,7%). Upad 
novo vpisanih članov beležimo v vseh območnih enotah in krajevnih knjižnicah, v mrežo knjižnic MKL 
smo z povečanim vpisom v letu 2009 očitno zajeli velik odstotek potencialnih uporabnikov. 
Notranji razlog za padec članstva je predvsem dejstvo, da imamo v letu 2010 prvič prečiščene 
podatke, na katere ni več vplival proces združevanja šestih knjižnic v celovit zavod. V tem procesu je 
bilo potrebno poenotiti poslovanje ter opraviti pregled baze uporabnikov, ki je z letom 2010 
prečiščena. Vzroke za manjše aktivno članstvo in vpis v knjižnico lahko razumemo tudi v kontekstu 
zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje knjižnice. Izpostaviti velja izločitev Knjižnice Medvode, 
poplave, ki so bile v septembru 2010, stavko ter povečano brezposelnost. Med člani se je glede na 
2009 zmanjšalo število zaposlenih ter povečalo število vpisanih brezposelnih ter upokojencev. 
 

Članstvo 
 2009 2010 SKUPAJ 
 mladi odrasli mladi odrasli 2009 2010 
aktivni 20.684 66.760 19.516 64.361 87.444 83.877 
novo vpisani 3.506 12.053 2.668 8.345 15.559 11.013 
 
PRILOGA 10 – Članstvo po krajevnih knjižnicah 
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Struktura aktivnih članov po kategorijah 
 

Aktivni člani po kategorijah 
kategorija število odstotek 

001-predšolski otroci 4.453 5,31%
002-osnovnošolci 15.063 17,96%
003-srednješolci 7.733 9,22%
004-študenti (redni) 14.424 17,20%
005-študenti (izredni, ob delu) 188 0,22%
006-zaposleni 28.416 33,88%
007-svobodni poklici 460 0,55%
008-samostojni obrtniki/podjetniki 217 0,26%
009-kmetje 8 0,01%
010-gospodinje 118 0,14%
011-upokojenci 7.388 8,81%
012-nezaposleni 4.350 5,19%
013-tuji državljani 300 0,36%
014-zaposleni v matični ustanovi 305 0,36%
015-zaposleni na univerzi 3 0,00%
017-častni člani 22 0,03%
020-podiplomski študenti 15 0,02%
125-pravne osebe-zun. ustanove 377 0,45%
126-enote za medoddelčno izposojo 26 0,03%
Drugo 11 0,01%
SKUPAJ 83.877 100%
 

5.4.2 Obisk 

Obisk zaradi izposoje na dom beležimo od leta 2010 po ISO 2789: fizični obisk zaradi izposoje na 
dom, kar vključuje izposojo, vračanje, podaljševanje in rezervacije. Obisk se beleži znotraj časovnega 
intervala 60 minut. Zaradi metodološke razlike na tej ravni ni mogoče primerjati podatkov za leto 2009, 
ki so bili pridobljeni za poročilo 2009, in za leto 2010. Na novo pridobljeni primerljivi podatki za leto 
2009 pa kažejo, da se je v letu 2010 za 8% zmanjšal obisk otrok do 15 leta zaradi izposoje na dom, 
medtem ko se je obisk odraslih povečal za 3,3%. Skupno število fizičnih obiskov zaradi izposoje je za 
1% večje kot 2009. Relevantna primerjava je tudi podatek o obisku v tipičnem delovnem tednu, ki kaže 
3% rast glede na leto 2009. Število obiskov servisov se je prav tako povečalo, in sicer za 26,5%. 
Število obiskov prireditev je težko uskladljivo, saj standard nima enoumnih definicij in knjižnice še 
vedno posredujejo različne podatke. Pomenljiv je podatek, da se je virtualni obisk knjižnice povečal 
kar za 63% oz. za 50%, če primerjamo le obiske izven prostorov knjižnice.  
 

Obisk 

drugo  
 

izposoja na 
dom  

izposoja v 
knjižnici 

obisk prireditev 
internet servisi 

SKUPAJ 
2010 

 2009* 2010 2009 2010 2009** 2010 2009 2010 2009 2010  

mladina 
295.50

8 
271.13

5 105 147 25.384 36.109
40.84

0 
41.57

7 - - 348.968 

odrasli 
1.129.
175 

1.165.8
41 6.167 6.094 36.662

108.80
8 

122.5
22 

124.7
33 7.193 9.101 1.414.577

SKUPAJ 
1.424.
683 

1.436.9
76 6.272 6.241 62.046

144.91
7 

163.3
62 

166.3
10 7.193 9.101 1.763.545

* - podatki so pridobljeni za 2009 po enaki metodologiji in so zato primerljivi 
** - podatki niso primerljivi, ker smo v letu 2009 obisk razstav beležili po drugačni metodologiji.  
PRILOGA 11: Obisk po krajevnih knjižnicah 
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Obisk spletnega mesta knjižnice 
Število obiskov 672.464 

- od tega izven prostorov knjižnice 363.404 
Število ogledov strani 1.660.543 
Število unikatnih obiskovalcev 304.199 
Povprečen čas obiska strani 00:02:08 
 
 

Način dostopa število odstotek 
Direkten obisk 286.929 42,67% 
Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 321.852 47,86% 
Obisk prek strani s povezavo na našo stran 63.683 9,47% 

Kraj dostopa  
Slovenija 665.852 99% 
Zahodna Evropa 2.105 0,31% 
Severna Evropa 575 0,08% 
Severna Amerika 490 0,07% 
 
 

5.4.3 Izposoja gradiva 

V letu 2010 se je izposoja gradiva zmanjšala za 3,5%. Največjo razliko beležimo pri izposoji 
neknjižnega gradiva, ki se je zmanjšala za 12,6% (tudi v knjižnici so opazni trendi upada vsesplošnega 
zanimanja za glasbene CDje), medtem ko je izposoja knjižnega gradiva na podobni (-1,3%) ravni kot 
leta 2009. Zmanjšala se je tudi izposoja serijskih publikacij, in sicer za 3%. Tudi pri izposoji gradiva 
ugotavljamo podobne vzroke kakor pri članstvu. Zunanja dejavnika sta predvsem poplave in stavka. 
Kot notranji dejavnik pa lahko navedemo zaprtost nekaterih enot zaradi inventur.  
 

Izposoja gradiva na dom 
knjige serijske p. neknjižno g. SKUPAJ 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
mladina 1.314.288 1.266.076 3.225 3.331 295.220 286.281 1.612.733 1.555.688
odrasli 2.547.198 2.545.252 74.189 71.740 655.042 544.286 3.276.429 3.161.278
SKUPAJ 3.861.486 3.811.328 77.414 75.071 950.262 830.567 4.889.162 4.716.966

 
PRILOGA 12: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
 
 

5.4.4 Medknjižnična izposoja 

MI je v letu 2010 v celoti potekala centralizirano. Ker je statistika iz leta 2009  narejena po stari 
metodologiji, ni primerljiva s statistiko iz leta 2010.  
Če pa statistiko 2010 primerjamo s statistiko 2009 narejeno po novi metodologiji, beleži MI 5% rast.  
Naraslo je število gradiva iz drugih knjižnic posredovanega našim članom. Upadla pa je izposoja naših 
monografskih publikacij drugim knjižnicam. To je bilo opazno v začetku leta 2010, ko je bila 
centralizirana MI za naše partnerice še novost, na katero pa so se sčasoma navadile. Upadlo je tudi 
število fotokopij, ki smo jih posredovali drugim knjižnicam, poraslo pa število odposlanih elektronskih 
datotek. Ta trend se bo predvidoma nadaljeval tudi v prihodnosti, saj je elektronsko poslovanje 
hitrejše. 
 

Medknjižnična izposoja 
 pasiva aktiva SKUPAJ 

Število fizičnih enot 483 571 1.054 

Število kopij dokumentov 418 347 765 

Število elektronsko posredovanih dokumentov 4 15 19 

SKUPAJ 905 933 1.838 
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5.4.5 Posredovanje informacij 

Posredovanje informacij je poleg izposoje gradiva osnovna knjižnična storitev, namenjena 
uporabnikom. Knjižničarji smo posredovali informacije o knjižničnem gradivu in informacije iz gradiva. 
Informacije smo posredovali osebno v knjižnici oziroma po telefonu, odgovarjali preko elektronske 
pošte in posredovali informacije ter odgovore preko referenčnega servisa »Vprašaj knjižničarja«. 
Poleg tega ves čas posredujemo t.i. statične informacije preko domače spletne strani in različnih 
tiskanih gradiv (plakati, zloženke). 
Vsem članom knjižnice od leta 2009 omogočamo tudi brezplačen dostop do elektronskih virov na 
daljavo, kjer uporabniki sami poiščejo iskane podatke. 
V knjižnici za posredovanje informacij ne premoremo metodologije za ugotavljanje dejanskega števila 
podanih informacij. Gre za informacije uporabnikom o gradivu, iz gradiva iz elektronskih virov ter 
splošne informacije o knjižnici in drugih knjižničnih temah. V prvi polovici leta 2011 bomo pripravili 
metodologijo za štetje in zbiranje posredovanih informaciji iz gradiva in o gradivu.  
V Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja sodelujeta Knjižnica Jožeta Mazovca in Knjižnica Otona 
Župančiča. V letu 2010 smo po e-pošti odgovorili na 59 vprašanj od skupno 190, ki so bila namenjena 
splošnim knjižnicam. Sodelovali smo v 99 klepetih od skupno 356, ki so bili posredovani splošnim 
knjižnicam. 
Odgovori na vprašanja uporabnikov prek spletnega naslova info@mklj.si 
Spletni naslov domače strani MKL info@mklj.si je namenjen splošnim vprašanjem o poslovanju in 
organizaciji knjižnice.  
Člani največkrat želijo podaljšati ali rezervirati gradivo in so zato napoteni na druge ustreznejše 
naslove v knjižnici (evidenca izposoje, spletni servis Moja knjižnica). Uporabniki povprašujejo po 
cenah storitev, o dostopnosti gradiva, o prejemanju opominov, o pogojih vpisa ter odprtosti knjižnice.  
Poleg odgovorov članom je predstavljena tudi spletna stran MKL in način iskanja podatkov na njej. 
Prav tako na elektronski naslov prihajajo prošnje za zaposlitev in študentsko delo, različne ponudbe 
knjižnih založb in podjetij za izobraževanje – tovrstna pošta je  posredovana kolegom v strokovnih 
službah MKL. 
V obdobju od 1.1. do 31.12. 2010 smo odgovorili na 290 vprašanj in pritožb članov. Število prošenj za 
podaljševanje gradiva se je glede na lansko leto zelo zmanjšalo - z združitvijo podatkovnih zbirk o 
članih, izposoji in bibliografskih bazah in možnosti elektronskega podaljševanja in rezerviranja gradiva 
prek storitve Moja knjižnica, so uporabniki prešli na samostojno uporabo teh servisov.  
Na spletni strani MKL so objavljeni tudi drugi e- naslovi, kamor uporabniki sporočajo svoje želje in 
težave pri izposoji in podaljševanju, določen je tudi naslov za pošiljanje pobud Službi za pridobivanje 
in obdelavo knjižničnega gradiva za nakup knjižničnega gradiva.  
 
 

5.4.6 Prireditve 

Prireditvena dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana predstavlja pomemben segment njenega delovanja 
oziroma sestavni del ponudbe širokega spektra kulturnih vsebin. 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 Ljubljana kot tudi širše v regiji. Njena bogata kulturna 
ponudba s področja literature (literarna srečanja, pogovori z avtorji, predstavitve knjig) je namenjena 
predvsem širjenju bralne kulture in kakovostnemu preživljanju prostega časa ter dostopnosti tovrstnih 
kulturnih vsebin čim širšemu krogu naših uporabnikov.  
 
Na razstavnem in prireditvenem področju smo postali pomemben segment tovrstne ponudbe mesta 
Ljubljane ter stopili ob bok ozko specializiranim kulturnim ustanovam kot so galerije, muzeji in druge 
sorodne ustanove. V naših razstavnih prostorih smo v letu 2010 organizirali številne odmevne likovne, 
fotografske in tematske razstave. Izredno pomembno je, da so vse naše prireditve brezplačne, s čimer 
je našim uporabnikom omogočen boljši in celosten dostop do kulturnih dogodkov in vsebin. Poleg 
prireditev s področja literature in razstavne dejavnosti smo pripravili tudi številna strokovna, potopisna 
in poljudna predavanja, glasbene prireditve, filmske projekcije in gledališke predstave. Poglavitni 
namen prireditvene dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana je opozarjanje širše javnosti na pomen 
kulturne in izobraževalne vloge knjižnic v sodobni urbani kulturi.  
 
 
Prireditve za odrasle 
Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.):  
 

mailto:info@mklj.si�
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Dogodek Število prireditev Število udeležencev 
Literarni dogodki 180 4.301 

Razstave 458 85.698 
Strokovna in poljudna predavanja 158 5.772 

Potopisna predavanja 102 4.428 
Glasbene prireditve 16 1.030 

Filmske in video projekcije 50 968 
Gledališke predstave 3 350 

Delavnice 82 860 
Natečaji in tekmovanja 26 211 

SKUPAJ 1.075 103.618 
 
PRILOGA 13: Število kulturnih prireditev za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
 
Prireditve za otroke  
Otroci in mladina so na otroških oddelkih in na oddelkih za mladostnike deležni posebne pozornosti, 
saj se zavedamo pomembnosti branja v tem starostnem obdobju, ki je ključno pri spodbujanju 
ustvarjalnega razmišljanja in celostnega razvoja otrokove osebnosti. Na področju otroške in mladinske 
prireditvene dejavnosti smo organizirali številne kulturne dogodke, ki so pomembni za širjenje bralne 
kulture otrok in mladine, kot so pravljične ure, izobraževalne delavnice, računalniško opismenjevanje, 
lutkovne, gledališke predstave in predvsem bibliopedagoško delo, ki je pomemben dejavnik pri kulturni 
vzgoji naših najmlajših uporabnikov.  
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 
Literarni dogodki 50 598 

Razstave 185 5.113 
Pravljične, bralne ure 741 9.286 

Predstave  46 3.499 
Ustvarjalne delavnice 113 1.675 

Uganke, kvizi 121 2.292 

SKUPAJ 1.256 22.463 
 
PRILOGA 14: Število kulturnih prireditev za otroke po krajevnih knjižnicah 
 
 

5.4.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Mestna knjižnica je v letu 2010 poskrbela za številne kulturne in izobraževalne dejavnosti, primerne za 
različne ciljne skupine. Vsaka od knjižnic ima svojo identiteto in naravnanost tudi pri izvajanju 
dejavnosti, veliko pa nam je skupnih: 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Stalne knjižne razstave na oddelkih z leposlovjem in na oddelkih s strokovnim gradivom, ki so 

opozarjale na aktualne dogodke, svetovne dneve, obletnice in druge zanimive teme. 
- Literarne večere in srečanja literarnih skupin s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Strokovna, potopisna in poljudna predavanja. 
- Likovne razstave, slikarjev in ilustratorjev. 
- Fotografske razstave. 
- Računalniške delavnice za odrasle in starejše. 
- Tečaj tujih jezikov in slovenskega jezika. 
- Oskrba starejših in bolnih z gradivom na domu – Knjiga na dom. 
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- Podarjanje izločenega in odpisanega gradiva ob priložnostnih dnevih. 
- Redne knjižne razstave nominiranih in nagrajenih del za slovenske literarne nagrade (Kresnik, 

Rožančeva nagrada, Dnevnikova fabula). 
- Priporočilni seznami leposlovja in strokovne literature v tiskani in e-obliki. 
- Seznami gradiva priporočenega branja za poletne mesece – »maček v žaklju« strokovna vodenja 

po knjižnicah za različne skupine odraslih obiskovalcev. 
- Prodaja knjig v okviru projekta Knjige za vsakogar. 
- Študenti bibliotekarstva na obvezni praksi. 
- Uvajanje prostovoljcev, študentov in novo zaposlenih. 
 
Dejavnosti za otroke in mladino 
- Pravljične ure v slovenskem jeziku. 
- Pravljične ure v tujih jezikih (angleškem, italijanskem, španskem). 
- Pravljične ure s plesom – Plešem s knjigo. 
- Stalne knjižne razstave na otroških in mladinskih oddelkih, ki opozarjajo na obletnice, praznike, 

letne čase in druge za otroke zanimive teme. 
- Lutkovne in gledališke predstave. 
- Ustvarjalne delavnice. 
- Vodeni obiski vrtcev, šolarjev in drugih otrok ter mladih – izvajanje bibliopedagoške dejavnosti. 
- Nacionalni projekti: Mega kviz, Moja naj knjiga, Rastem s knjigo za sedmošolce in Rastem s knjigo 

za dijake prvih letnikov. 
 
 
Knjižnica Bežigrad 
Dejavnosti za odrasle 
- Postavitev gradiva: nadaljevali smo z usklajevanjem postavitvenih šifrantov v vseh enotah in 

gradivo opremili z novimi nalepkami. 
- Oddaja darov: knjige smo oddali Onkološkemu inštitutu, zamejskim Slovencem, izseljencem v 

Ameriki, projektu Berem v vlaku, projektu Zgodbe iz cekarja, novi knjižnici Zadvor (skupaj 1700 
knjig). 

- Kolekcije knjig: za Dom starejših Bežigrad pripravljamo kolekcije knjig, ter jim podarjamo odpisane 
revije in časopise. 

- Z antikvarno prodajo knjig smo začeli 11. junija in poteka zelo uspešno.  
- Študenti: obvezno tritedensko delovno prakso so v letu 2010 opravila  dva študenta 

bibliotekarstva. Na kroženju so bili pri nas študentje na praksi iz drugih enot, ter prostovoljci na 
usposabljanju. 

- Prostovoljstvo: v letu 2010 smo usposabljali 4 prostovoljce. 
- Knjižničarji smo v tem letu prevzeli delo v čitalnici in s tem povezano dnevno kontrolo dotoka 

periodike in izvajanje elektronskih rezervacij.  
- Bralniki: izposoja bralnikov teče od decembra 2009. Od decembra 2010 sta dva bralnika 

namenjena izposoji v Domu starejših občanov Bežigrad. Vse v zvezi z braniki (izposoja, tehnični 
podatki ipd.) smo prenesli kolegom na nivoju MKL.  

- Maček v žaklju: poleti si uporabniki lahko izposodijo »mačka v žaklju«, paket branja namenjenega 
različnim ciljnim skupinam. Vsako leto je povpraševanje po paketih večje, saj so vsebine skrbno 
izbrane. Dejavnost se razvija tudi na nivoju MKL. 

- V Knjižnici Črnuče smo začeli izposojati Blue-Ray diske.  
- V Knjižnici Glinškova ploščad je bila marca 2010 izvedena inventura knjižničnega gradiva.  
- Knjižnica Savsko naselje se je aprila udeležila prireditve Hej, Savčan! v organizaciji Roka Terkaja. 

Novembra je bila izpeljana promocija knjižnice v okolju z 900 letaki, ki so bili razdeljeni po 
okoliških, predvsem novih blokih.  

- V Knjižnici dr. France Škerl potekajo tečaji francoskega in španskega jezika. Igroteko – zbirko 
igrač redno promoviramo na sejmih in prireditvah MKL. 

- Zaradi zmanjšanja sredstev za gradivo smo odpovedali 23 naslovov serijskih publikacij. Odpisali 
smo precej videokaset in zvočnih kaset.  

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Televizijo in DVD predvajalnik na mladinskem oddelku smo uvedli konec leta 2008 in ga redno 

uporabljajo otroci in mladostnike. 
- Uporaba interneta na mladinskem oddelku: v Knjižnici Bežigrad imamo dva računalnika, 

namenjena mladini do zaključka osnovne šole. 
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- Redno sodelujemo z vrtci, za katere pripravljamo tudi kolekcije knjig 
- Miškova literarna uganka za osnovnošolce in Mala uganka za predšolske otroke. Izdelke in risbice 

razstavljamo na mladinskem oddelku. 
- Za Igroteko – zbirko igrač je bilo inventariziranih 70 igrač. 
- Pripravljamo sezname za bralne značke za predšolske otroke in osnovnošolce. 
- Natečaj Ekslibris: pripravili smo natečaj za najlepši Ekslibris, na katerega je prispelo 58 izdelkov. 
 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Dejavnosti za odrasle 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca smo posebej zadovoljni s ponovno uspešnostjo Točke 

vseživljenjskega učenja; prireditve in mentorstvo v njej so bile v letu 2010 zelo dobro obiskane. 
Dodatno je k temu pripomoglo dejstvo, da smo pridobili prostor Bralnice, nekatere dejavnosti 
Točke pa potekajo tudi v Knjižnici Fužine. Po začetnem obotavljanju je v drugi polovici leta lepo 
steklo sodelovanje z Zavodom EnKnap; nekaj prireditev smo tako že izvedli v skupni organizaciji. 
Sodelavka iz območne enote obiskuje Dom starejših občanov na Fužinah, kjer se je dobro 
obiskana bralna in pogovorna skupina srečala kar 22 krat. Med novimi aktivnostmi je treba omeniti 
druženje ob šahu, začetek projekta, ki ga nadaljujemo v letu 2011. Rade nas obiščejo tudi skupine 
odraslih s posebnimi potrebami, z našo pomočjo so gojenci VDC Tončke Hočevar pripravili tudi 
prodajno razstavo svojih izdelkov. 

- Knjižnica Polje je z jesenjo začela s ciklom umetniških razstav, ki so bile do sedaj bolj 
priložnostne, v prihodnje pa terminsko in tematsko načrtovane.  

- Knjižnica Fužine je bila tudi to leto odprta za številna druženja: zelo dobro obiskana so zlasti 
predavanja na temo zdravja in ezoterike, prostor je pogosto premajhen za vse obiskovalce. Tudi v 
minulem letu je knjižnica skupaj z enoto v Mostah sodelovala s Četrtno skupnostjo Moste na 
Evropskem dnevu sosedov in drugih prireditvah in sejmih v lokalnem okolju. Nadaljevali so s 
tradicijo druženja mamic z dojenčki iz društva Naravni začetki. Poleti so po zgledu Knjižnice 
Bežigrad in svoji izkušnji izpred let obudili projekt Maček v žaklju, ki je naletel na dober odziv v 
vseh starostnih skupinah uporabnikov.  

- Knjižnica Zalog na področju dejavnosti za odrasle pripravlja bralna srečanja ter likovne razstave s 
poudarkom na lasti zaloških ustvarjalcih. Poudariti je treba domoznansko vlogo zaloške knjižnice, 
ki jo je lepo prikazal v letu 2010  posnet film »Ulica sonca«, objavljen na portalu Kamra v okviru 
regijskega projekta » Moja ulica«. 

- Knjižnica Jarše je znana po svojem Filmskem krožku, kjer se je oblikovala stalna skupina odraslih 
obiskovalcev, spoznavali so zgodnji razvoj filma in kinematografije. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Pri knjižni in knjižnični vzgoji je treba posebej izpostaviti Knjižnico Polje, kjer sodelavka zelo dobro 

in pogosto sodeluje z okoliškimi vrtci in šolami tako pri njihovih tedenskih obiskih v knjižnici kot s 
tedenskimi bibliopedagoškimi urami med obiski  na lokaciji vrtcev in šol. V Knjižnici Jarše je 
uspešno delovala filmska šola za najmlajše, srečanj je bilo kar 15. Zaradi sedaj slabšega odziva 
na srečanja ob filmu pri starejši mladini računamo na kontinuiteto te mlajše skupine, ki bo kmalu 
prešla v osnovno šolo in s srečanji z leti nadaljevala na nivoju za mladostnike. 

- V območni enoti lahko izpostavimo šahovske delavnice med počitnicami ter obiske šolskih in 
srednješolskih skupin, v zadnjem letu so slednji narasli predvsem zaradi projekta Rastem s knjigo, 
ki je v MKL novost.  

- Na Fužinah je utečeno sodelovanje s Centrom za mlade pri CSD Moste ter Zavodom Janeza 
Smrekarja, ki s projektom Skala nudi pomoč šolski mladini pri učenju.  

- V knjižnici Zalog so bile od jeseni osnovnošolcem na voljo delavnice v angleškem jeziku »English 
mind lab«.  

- Knjižnico v Mostah so obiskovali tudi mladi s posebnimi potrebami iz Zavoda Janeza Levca,  na 
novo pa tudi Produkcijska šola za mlade. Knjižničar iz zaloške knjižnice pa je  skrbel za 
obiskovanje šolskih skupin tudi na podružničnih šolah Janče in Lipoglav. 

 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Za nami je zelo uspešno leto, saj smo vse aktivnosti in storitve v knjižnici opravili s presežki.  
Dejavnosti za odrasle: 
- V centralni enoti knjižnice smo v Oddelku za strokovno gradivo pripravili 36 tematskih razstav, v 

oddelku za leposlovje pa 12 enomesečnih razstav gradiva ter 4 spominske razstave. Pripravili 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php�
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smo 12 priporočilnih seznamov strokovnega in leposlovnega gradiva. Posebno odmeven je bil 
novoletni seznam priporočenih knjig, filmov in glasbe. 

- V okviru projekta Ljubljana svetovna prestolnica knjige smo organizirali zelo uspešen fotografski 
natečaj z naslovom ''Mesto-knjige-ljudje'', na kateri so sodelovali fotografi z vse Slovenije. Po 
izboru najboljših fotografij smo organizirali podelitev nagrad in razstavo. Nagrajene fotografije 
potujejo v obliki razstave tudi po drugih knjižnicah, kasneje bodo krasile stene KOŽ. 

- Sprejeli in reševali smo ogromno število e-naročil in e-rezervacij gradiva; e-naročil je bilo 8.084,  
rezervacij izposojenega gradiva pa je bilo 5.699.  

- Posebno uspešni smo bili v antikvarni prodaji odpisanega gradiva, ki je dosegla v letu 2010 7.105 
enot ali 32% več kot v letu 2009. Prav tako smo zbirali in urejali darovane knjige, v tem času smo 
pridobili in pregledali nekaj manj kot 10.000 enot različnega gradiva. 

- V Mediateki smo z uvedbo abecednega razvrščanja preuredili največji skupini v gradivu na DVD 
nosilcih (drama, komedija). Za ta namen smo pridobili nove police. Uspešno smo nadaljevali s 
promocijo DVD-jev z oblikovanjem lestvic  ''najboljših deset'' ter ''36 veličastnih''. O tem je bila 
pripravljena tudi razstava. Nadaljujemo z oblikovanjem arhivske zbirke najpomembnejših filmskih 
stvaritev. Mediateka je ustvarjalno sodelovala s festivalom Druga godba, z  Animateko ter 
Društvom za promocijo glasbe.  

- V letu 2010 smo izvedli skupaj 245 prireditev (64 literarnih dogodkov, 28 razstav (4 razstave z 
otvoritvami), 60 strokovnih in poljudnih predavanj, 3 potopisna predavanja, 9 glasbenih prireditev, 
13 filmskih in video projekcij ter 28 delavnic). Z izvedbo prireditev smo želeli doseči naslednje cilje: 
spodbujanje bralne kulture pri mladih in odraslih; krepitev in poudarjanje medkulturnega dialoga; 
spoznavanje lastnega jezika s spoznavanjem tujih jezikov; spoznavanje ter osveščanje s 
pomembnostjo lastne pisne kulturne dediščine; predstavitev modernejših znanj; poudarjanje 
socialne vloge knjižnice; seznanitev vseh udeležencev z dejavnostmi, ki jih izvajamo v knjižnici; 
povečanje članstva v knjižnici; popestritev knjižnične ponudbe. 

- S ciklusom literarno-ustvarjalnih dogodkov, z naslovom V KOŽi besede, s katerimi smo pričeli 
jeseni 2009, smo nadaljevali tudi v preteklem letu. Osnovni koncept dogodkov V KOŽi besede je 
namreč ta, da literaturo povezujemo in prepletamo z drugimi zvrstmi umetnosti in ustvarjalnosti.  

- V sklopu literarnih večerov s Študentsko založbo in založbami Knjige.itd – Grlica Meander, Tuma 
in Graffit smo izvedli več literarnih dogodkov. 

- V okviru Irskih dni v KOŽu  smo predstavili sodobno irsko poezijo.  
- Pripravili smo predavanja o fotografiranju, popotniški fotografiji in delu fotoreporterjev.  
- Pripravili smo cikel predavanj s področja čustvene inteligence, zdravja, osebnostne in duhovne 

rasti in cikel strokovnih predavanj s področja arheologije. 
- V sodelovanju z Afriškim centrom smo pripravili predstavitev afriških jezikov ter dokumentarnega 

filma v Race - The Power of an Illusion in ob njem  organizirali pogovor o rasnem razlikovanju. 
- Organizirali smo številne glasbene dogodke in odmevne koncerte.  
- V Knjižnici Kolodvor nam je med krajevnimi enotami uspelo prodati največje število knjig, ki so 

izšle v okviru Ljubljane prestolnice knjige. Organizirali smo tudi 8 likovnih razstav. 
- V Knjižnici Poljane smo uspešno nadaljevali z dopolnjevanjem posebne zbirke ''Samostojni 

popotnik''. Organizirali smo nekaj zanimivih razstav v sodelovanju s Tehničnim muzejem 
Slovenije, Društvom Slovencev iz Subotice in v sodelovanju s svojimi uporabniki. Zaradi združitve 
baz smo morali na Poljanah z novimi nalepkami ponovno opremiti 4.635 enot gradiva. 

- Knjižnica Nove Poljane je doživela pravi razcvet po preureditvi in prenovi zbirke knjižničnega 
gradiva. Uredili smo tudi kotiček za gledanje filmov. Število uporabnikov se je že spomladi 
povečalo skoraj za 4 krat. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Organizirali smo dve delavnici za otroke in mladostnike v sodelovanju z mednarodnim festivalom 

Animateka, kjer so mladostniki izdelali daljšo animacijo, otroci pa kolaž krajših animacij. 
- Na otroškem oddelku smo izvedli novo postavitev mladinskega leposlovja, kar je novost na 

področju slovenskega mladinskega knjižničarstva. Postavitev ne temelji več v prvi vrsti na 
starostnih stopnjah mladih bralcev, temveč na bralnih perspektivah. Je rezultat teoretičnega dela 
Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo ter skupne praktične izvedbe z 
Oddelkom za otroke in mladino. Ob tem je nastal tudi animirani film »Knjiga te čaka. Poišči jo!«, ki 
ga vključujemo v naše bibliopedagoško delo z mladimi bralci.  

- Popoldanski bibliopedagoški program, smo poleg ur pravljic, ki jih izvajamo zaposleni na 
mladinskem oddelku, dopolnili še z dvema izobraževalnima delavnicama, to sta Zabavna 
matematika, ki jo izvaja Mathema. Poleg tega mladim obiskovalcem ponujamo vsak mesec tudi 
likovno delavnico in ustvarjalno delavnico, ki jo izvaja KUD Sredina. 
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- Sodelujemo tudi z uredništvom otroškega in mladinskega programa, v oddaji Križkraž, za rubriko 
Kulturni brlog. Prvo snemanje je bilo na Oddelku za otroke in mladino KOŽ, bobru Boru pa smo  
sugerirali s seznamom za kakovostno branje.  

- Sodelujemo tudi s programi v Trubarjevi hiši literature, zlasti z literarnimi sprehodi po Ljubljani. 
- Desetih Pogovorov ob knjigah, ki jih pripravljamo v sodelovanju s PUM BOB, se je udeležilo 100 

udeležencev. 
 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Dejavnosti za odrasle 
- V letu 2010 so vsa opravila v zvezi z nabavo serijskih publikacij potekala centralno, za vse enote 

MKL. Spremljanje dotoka revij pa še vedno poteka na vsaki posamezni enoti. Vsa opravila 
potekajo dnevno v dopoldanskem času na Viču in se beležijo za vse enote KPV centralno. Na 
osnovi tega se dnevno tiskajo črtne kode za celotno mrežo KPV. Kode se potem enkrat tedensko 
dostavljajo v posamezne knjižnice. Med letom je bilo nekaj težav zaradi nepravočasne reklamacije 
in dostave revij na posamezno enoto. Sicer se je pa tak način dela izkazal za doslej najbolj 
učinkovitega glede na trenutne kadrovske in organizacijske zmožnosti. Po podatkih z 
avtomatskega števca v čitalnici se je obisk v primerjavi z letom 2009 povečal za približno 2%. 
Enak porast beleži tudi izposoja revij v čitalnico. V knjižnici Dobrova smo  preuredili čitalnico tako 
da je bolj dostopna in bolj pregledna in  zato dobro obiskana.  V knjižnici Frana Levstika je 
čitalnica obiskana zelo dobro. Starši, ki čakajo, da otroci zaključijo s popoldanskimi dejavnostmi ali 
uricami pravljic, radi posegajo po revijah. Preurejena je tudi čitalnica na Rudniku, kjer se 
uporabniki radi zadržujejo, dokončno bo urejena, ko bodo nabavljeni novi regali. Sedanji so slabo 
funkcionalni, so pa tudi že zastareli. Čitalniški kotički so dobro urejeni tudi v knjižnicah  Ig, 
Škofljica in Brezovica, ki privabljajo številne uporabnike. 

- Na Oddelku za glasbo in film smo izpeljali spremembe v postavitvi, zalogi neknjižnega gradiva, 
opremi gradiva, opremi prostora in komunikacijski opremi. Na oddelek smo prestavili knjige s 
področja glasbe, filma in gledališča, odpisali smo celotno zalogo filmov za odrasle na 
videokasetah, trenutno poteka prekodiranje DVD filmov iz slovenskih naslovov na izvirne.  

- V sistem administracije uporabniških računalnikov »My PC« sta bila vključena še računalnika na 
mladinskem oddelku  in v čitalnici.  

- Likovne in fotografske razstave so pomembna prireditvena dejavnost v enoti Vič, kjer so razstave 
že dvajsetletna tradicija, pomemben kulturni utrip pa dajejo tudi knjižnicam na Škofljici, Igu in 
Velikih Laščah. Galerija Vič, ki je uveljavljeno galerijsko ime med slovenskimi razstavljavci, je tudi 
v letu 2010 nadaljevala z izborom kakovostnih ustvarjalcev in beleži veliko zanimanje in obisk 
razstav.  

- V Škofljici in na Igu razstave potekajo predvsem  v sodelovanju z lokalnimi fotografskimi in 
kulturnimi društvi, v Velikih Laščah pa so z razstavami pričeli prav z letom 2010 in doživljajo zelo 
pozitiven odziv obiskovalcev knjižnice. 

- Poleg likovnih in fotografskih razstav pripravljamo v naših enotah tudi številne uspešne knjižne 
razstave za odrasle in otroke, s katerimi želimo predstaviti zlasti gradivo, ki se ne izposoja veliko 
in tako opozoriti na kvalitetno branje tako s starejšo kot novejšo letnico, izpostaviti kakšen 
pomemben dogodek, ki ga obeležujemo v določenem mesecu, oz. spodbuditi k izposoji gradiva na 
določeno tematiko. 

- V knjižnicah Vič, Grba in Škofljica uspešno potekajo literarna srečanja, ki jih vodijo knjižničarji ali 
pa zunanji sodelavci. Takšna oblika širjenja bralne kulture se je izkazala za zelo dobro sprejeto. 

- Marca 2010 smo v Knjižnici Rudnik vzpostavili Točko vseživljenjskega učenja, ki se je na Rudnik 
preselila iz enote Nove Poljane, kjer zanimanje za to obliko učenja ni bilo dovolj veliko. Točka 
obiskovalcem omogoča samostojno učenje ali pa učenje z mentorjem. Beležimo zelo velik obisk, 
tako da so bili termini, ko je bilo mentorstvo na razpolago, ves čas zasedeni. Največ je bilo 
zanimanja za računalniško izpopolnjevanje in tečaje jezikov. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Robinzonijada v informacijski džungli je zabavno - izobraževalno tekmovanje, v katerem 

sodelujejo mladi bralci od 5-9. razreda. Skozi ustvarjalne in spretnostne naloge se na neprisiljen in 
zanimiv način seznanijo z različnimi storitvami in ponudbami knjižnice. Tekmovalci rešujejo kviz v 
obliki vprašanj, pri katerem uporabljajo tako knjižnično gradivo kot tudi sodobno tehnologijo. V letu 
2010 je pri Robinzonijadi sodelovalo 52 tekmovalcev.  

- Palček Bralček je v letu 2010 nagradil za pridno branje, poslušanje in pripovedovanje pesmic in 
zgodbic 1.158 predšolskih otrok in povabil k izvedbi kulturnih programov ob slavnostni podelitvi 
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priznanj  kar 98 osnovnošolcev. Palček Bralček je projekt, ki poteka v Knjižnici Prežihov Voranc že 
13. leto in vsako leto so to srečevanja predšolskih in šolskih otrok, vzgojiteljev, učiteljev, staršev, 
skrbnikov in   knjižničarjev v skupnem veselju do branja in pripovedovanja pesmic in zgodb. 
Palček Bralček živi ravno zaradi vseh naštetih dejavnikov, pravzaprav vseh nas, ki znamo 
sodelovati, ki razumemo pomen knjižnice in nenazadnje ohranjati dobro voljo. Izpeljali smo kar 17 
prireditev, sodelovali smo s 14 vrtci in Zavodom za slepo in slabovidno mladino. Podelili smo 
1.158 priznanj, predšolsko bralno značko smo izpeljali skupaj z 22 koordinatoricami projekta v 
posameznih vrtcih oziroma enotah vrtcev.  

- Od novembra 2010 vsak ponedeljek špansko govoreči govorci v Knjižnici Vič pripovedujejo tudi 
pravljice v španskem jeziku. Tudi to smo uvrstili med stalne dejavnosti knjižnice. Glede na porast 
zanimanja za španski jezik in kulturo špansko govorečih držav smo prepričani, da imajo tudi te 
pravljične ure pred seboj dolgo prihodnost. 

 
 
Knjižnica Šiška 
Dejavnosti za odrasle 
- V letu 2010 smo redno organizirali prireditve v Knjižnici Šiška, v Knjižnici Šentvid, Knjižnici 

Gameljne in Knjižnici Vodice. Do sedaj smo imeli prireditve skoraj izključno v matični enoti, to leto 
pa smo jih sistematično vpeljali tudi v ponudbo ostalih enot. V Šentvidu in v Gameljnah je bil odziv 
uporabnikov zelo dober. Praviloma smo izvedli eno do dve prireditvi tedensko. Izjema sta bila 
meseca julij in avgust, ko prireditev, z izjemo ene razstave ni bilo. Skušali smo pripraviti čimbolj 
raznovrsten program. 

- S tremi predavanji in poljudnoznanstveno razstavo smo obeležili Mednarodno leto biotske 
raznovrstnosti. MKL je bila tudi med soorganizatorji Leta biotske raznovrstnosti.  

- Slovenski kulturni praznik smo proslavili z literarnim večerom z Marjano Likar Bajželj. Predstavili 
smo njeno knjigo Sobotne zgodbe. 

- Na dan slovenskih splošnih knjižnic smo gostili Andreja Rozmana Rozo, ki je predstavil svojo 
knjigo »Passion de Presheren«. 

- Ob Tem veselem dnevu kulture smo postavili razstavo slovenskih tradicionalnih izdelkov. Dušica 
Kunaver je v predavanju »Pripovedi od Ljubljanskega zmaja do vrhniškega Lintverna« govorila o 
slovenskem ljudskem izročilu, ki se nanaša na konec leta. 

- Vrhunec prireditev v Knjižnici Šiška je predstavljal Teden MKL, saj se je prav tu odvijala večina 
prireditev povezanih s Tednom. Rdeča nit Tedna MKL je bilo udejstvovanje mnogih knjižničarjev iz 
vseh enot MKL, ki so z veliko domiselnosti in predanosti predstavili uporabnikom. Tako se je 
predstavilo Središče za samostojno učenje, Slovanska knjižnica z domoznansko dejavnostjo in 
kotičkom »pozabljenih knjig«, Borza znanja z ustvarjalno delavnico risanja miniatur, Pionirska – 
center za mladinsko književnost s predvajanjem animiranega filma o postavitvi gradiva »Knjiga te 
čaka, poišči jo!«, Borza dela s ponudbo svetovanja pri iskanju dela in zaposlitve, Potujoča 
knjižnica z bibliobusom ter storitev MKL za bolne, ostarele in invalidne: Knjiga na dom. Za otroke 
so bile vsak dan vodene pravljične in ustvarjalne ure, kinološka urica, računalniška delavnica, 
predstavitev igrač iz Igroteke in filma o knjižnici »Šiška, dober dan.«Organizirali smo dva literarna 
večera z pisateljicama, zaposlenima v MKL: Marjano Moškrič in Ido Mlakar ter slavnostni večer, ki 
se ga je udeležil tudi župan Zoran Jankovič in je s koncertoma skupine Jazzy.si in Gala Gjurina 
prijetno zaokrožil Teden MKL. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Moj prvi italijanski besednjak – mini tečaj italijanskega jezika za otroke je nova izobraževalna 

dejavnost, kjer  se otroci od 7. leta starosti dalje učijo italijanski jezik. Delavnica  poteka 1 x 
mesečno, vodi jo zunanja sodelavka Italijanka Monica Caltran. Delavnica je zastavljena tako, da je 
vsaka učna ura celota zase. Enkrat se  učimo barve, drugič sadje, zelenjavo, živali, vozila, 
oblačila. Tak sistem učenja ne pogojuje skupine istih slušateljev na vseh urah, ampak omogoča 
učenje italijanskega jezika tudi naključnim obiskovalcem.  Da pa je učenje tudi bolj zabavno in 
zanimivo, si pomagamo z učnimi listi. 

- Za vse ljubitelje psov enkrat mesečno prirejamo »Kinološke urice«.  Namen je seznaniti otroke s 
kinologijo, kinološko kulturo (izbira pravilne pasme, različni vedenjski vzorci v odnosu človek - 
otrok - pes, največkrat s pomočjo ustrezne kratke zgodbice), predstaviti različne pasme psov in 
pokazati in opozoriti mlade bralce na pomembnost pravočasnega prebiranja kinološke literature iz 
kinološkega kotička Knjižnice Šiška. Otroci si knjige tudi ogledajo in si jih lahko izposodijo na dom. 
Kinološko urico vodi knjižničarka, ki se v prostem času ukvarja s kinologijo in je specialistka na 
tem področju. 
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- Ustvarjalne delavnice so namenjene vsem, ki imajo radi ročne spretnosti in ustvarjalnost. 
Ustvarjamo najrazličnejše izdelke, ki so uporabni oz. dekorativni. Tema delavnice je največkrat 
vezana na letni čas ali bližnji praznik oz. običaj.  Pri naših obiskovalcih so zelo priljubljene. Ker je 
število obiskovalcev na njih omejeno, so potrebne predhodne prijave. Zelo radi jih obiskujejo tudi 
odrasli. Delavnice v celoti pripravijo in izvajajo knjižničarke same in s ponosom ugotavljamo, da po 
kakovosti in zadovoljstvu uporabnikov velikokrat presegajo delavnice, ki jih občasno vodijo zunanji 
izvajalci. 

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

 
 
Potujoča knjižnica 
- V letu 2010 je Potujoča knjižnica dotedanjim 44 postajališčem dodala še eno – Center starejših 

Trnovo. S spremljajočo dokumentarno razstavo ob 37 letnici svojega delovanja je potrdila temeljna 
načela poslanstva in vlogo Potujoče knjižnice - omogočanje knjižnično informacijske dejavnosti v 
okoljih, ki so oddaljena od središča mesta in kljub vsesplošnemu tehničnemu napredku 
depriviligirana. 

- V okviru bibliopedagoške dejavnosti smo skozi celo leto predstavljali bibliobus in njegovo 
delovanje odraslim in predvsem najmlajšim: obiskovanje vrtcev, celodnevno sodelovanje na 4. 
Luninem festivalu »Luna bere«, dogodivščine s Primožem Suhadolčanom na 14. srečanju 
Potujočih knjižnic Slovenije – Ravne na Koroškem, predstavitev bibliobusa in dela Potujoče 
knjižnice v okviru  Tedna MKL pred knjižnico Šiška. 

- Promocijsko osrednji dogodek je bil projekt Filmobus - potujoči literarni kino. Kot del projekta 
»Ljubljana svetovna prestolnica knjige« smo na štirih lokacijah predstavili bibliobus, imeli 
popoldansko projekcijo risanih filmov za otroke in večerno projekcijo filmov za odrasle. 

- Potujoča knjižnica je tudi v tem letu aktivno sodelovala v ZBDS – v sekciji za potujoče knjižnice in 
pri vsebinskem urejanju Potujočih novic – glasilu slovenskih potujočih knjižničarjev. 

 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Prireditve za odrasle 
- V okviru domoznanstva smo uspešno izvedli cikel štirih razstav na temo »Ljubljana med nostalgijo 

in sanjami«, s katerim smo prehodili pot od mestne operne hiše, preko kolodvora in prvega 
pravega mestnega stadiona do stičišča mnogih mestnih zgodovinskih dogodkov, Kongresnega 
trga. Razstave so terjale veliko truda in strokovnega dela, pripravljali smo jih v veliki meri iz 
knjižnega fonda SLK, ki smo ga popestrili s pridobljenimi muzejskimi eksponati. Vsako od razstav 
je spremljalo predvajanje ustreznih avdio – vizualnih posnetkov. Ob otvoritvi razstav smo pripravili 
vsebinsko bogate spremljevalne zgibanke, oblikovane skladno z vabili in plakati. Prikazanim 
vsebinam smo z enournim predavanjem na vsakokratno temo ponudili širši vsebinski okvir. 
Razstave so bile deležne ugodnega odziva uporabnikov in so bile dobro obiskane, nekatere od 
njih so doživele tudi nekaj medijskih odzivov.  

- Da bi oživili dejavno predstavljanje literarnih ustvarjalcev našega domoznanskega območja, smo k 
sodelovanju povabili dr. Ireno Avsenik Nabergoj. Predavateljica je  tako doma kot tudi v tujini 
uveljavljena strokovnjakinja za dela Ivana Cankarja. Pripravila je dve poljudni predavanji v sredini 
leta 2010, s katerimi je na svež način predstavila njegovo osebnost in literarna dela, ki jih je oživilo 
umetniško doživeto branje dramskega igralca Damjana Malalana. Ob sicer slabše obiskanih 
literarnih prireditvah pa je opaziti veliko zanimanje in udeležbo s strani starejših obiskovalcev, 
čemur dobro sledi sodelovanje z društvom Ex libris Sloveniae. 

- Cikel štirih originalnih ruskih filmov s slovenskimi podnapisi, ki jih prispeva društvo Ruslo, so 
uporabniki zelo toplo pozdravili in projekcije so bile dobro obiskane, tako da bomo ta projekt 
obdržali v enaki obliki tudi v naslednjem letu. Tudi za vsakoletni Slovanski večer je upati, da bo 
postal tradicionalen, saj je namenjen predstavljanju celoletnega dela različnih lektoratov za 
slovanske jezike, na katerem sodelujejo profesorji, mentorji in študentje. Slovanski večer je 
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vsakokrat namenjen eni povezovalni temi (v letu 2010 je to bila slovanska mitologija), ki jo vsak 
lektorat predstavi na svoj način.  

- V letu 2010 smo tudi prejeli dve pomembni obogatitvi knjižnične zbirke, namreč veliko donacijo 
knjig v ruskem jeziku, ki smo jo tudi primerno slovesno obeležili, ter ob koncu leta 2010 dragoceno 
zasebno zbirko okoli 3000 miniaturnih knjig dr. Martina Žnideršiča, ki je predstavlja eno 
najpomembnejših tovrstnih zbirk v Evropi. 

 
 
Pionirska - Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
V letu 2010 posebej izpostavljamo kot pomembne dosežke strokovnega dela Pionirske: 
- Priročnik za branje kakovostnih knjig 2010: Ozvezdje knjiga – prelomna izdaja prvič objavlja tudi 

negativne ocene založniških mladinskih izdelkov. 
- Zlata hruška, projekt promocije najboljših mladinskih knjig leta po izboru uredniškega odbora 

Priročnika, javno predstavljen na knjižnem sejmu v CD. Obsega nalepko za knjigo, plakat, 
razglednico in kazalko. Priznanje zlata hruška – priznanja za najboljše založniške dosežke na 
področju izvirne slovenske mladinske leposlovne knjige, prevedene mladinske leposlovne knjige 
ter izvirne slovenske poučne mladinske knjige, prvič podeljena 8. 12. 2010. 

- Nova postavitev mladinskega leposlovja – zamenjava sistema starostnih stopenj (CPM) s 
sistemom bralnih perspektiv. Celostna (od kataloga do izvoda na polici) zamenjava izvedena 
januarja 2010 vključuje: ureditev zapisov v katalogu, oprema vseh izvodov z novimi nalepkami, 
postavitev dodatnih polic, oprema prostora z novo signalizacijo, priprava promocijskega gradiva in 
izobraževalnih aktivnosti, pri tem tudi začetki izvajanja evalvacije nove postavitve, ki se bo 
nadaljevala še v prvi polovici 2011 leta. 

- Animirani film Knjiga te čaka. Poišči jo! – avtorska pripovedna risanka o knjižnici in njeni vsebini, 
nastala v okviru promocije nove postavitve. Zaradi spodbudnega odziva mentorjev, smo pripravili 
gradivo za izdajo DVD s podnapisi v 9 jezikih, ki bo v prvi polovici 2011 leta izšel pri ZKP RTV 
Slovenija. 

Ostali projekti: 
- Strokovne srede / 9 sred v letu; skupaj 596 udeležencev: Razsežnosti alternativ linearnega branja, 

kot osrednja, vodilna tema Strokovnih sred od januarja –marca 2010.  
- Mala knjižnica / orodje za izdelavo Priročnika / baza za internetno glasovanje Moja najljubša 

knjiga 
- Moja najljubša knjiga / priznanje po izboru otrok / organizacija, podelitev 
- Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz / priprava vsebinskih sklopov, slikovnega in video 

gradiva, internetna postavitev, sodelovanje pri TV oddaji Enajsta šola: oddaja za mlade 
radovedneže, sodelovanje z RTV, Dokumentacijo, pri pridobivanju arhivskega video gradiva 

- Bukla / redne predstavitve novejših mladinskih knjig, tematik  v reviji 
- Interaktivni modeli za otroke v knjižnici (v realizaciji Kosovirjeva žlica) / uvajanje nove tehnologije 

za spodbujanje branja in obisk knjižnice 
- Sodobnost / redne predstavitve novejših mladinskih knjig v reviji, tudi kritika s področja mladinske 

književnosti 
 
 
Center za vseživljenjsko učenje: 

 
Borza znanja 
- Osrednja Borza znanja v Mestni knjižnici Ljubljana ima dve temeljni področji dela: izvajanje 

dejavnosti Borze znanja v Mestni knjižnici Ljubljana ter koordinacijo Mreže devetih slovenskih 
Borz znanja. 

- V Borzi znanja v Mestni knjižnici Ljubljana smo v letu 2010 zabeležili 297 novo vpisanih 
udeležencev, od tega 157 ponudnikov in 230 iskalcev znanja. Med vsemi udeleženci Borze 
znanja (med novovpisanimi in tistimi, ki so bili člani že pred 2010) smo zbrali 362 učnih 
ponudb in 514 povpraševanj ter med njimi ustvarili 1.170 učnih povezav. Med novo vpisanimi 
udeleženci so prevladovale ženske (72 %). Večina udeležencev prihaja iz širše ljubljanske 
regije. Največ udeležencev se uvršča v starostno skupno od 25 do 49 let (68 %). Med 
udeleženci je bilo 38 % zaposlenih, manj kot tretjina je šolajoče se populacije (17 %). 
Nezaposlene uporabnike predstavlja 25 % udeležencev. Izobrazbena struktura udeležencev 
je nadpovprečno visoka, saj ima kar 38 % udeležencev srednješolsko izobrazbo. Najbolj 
iskana, so znanja ročnih spretnosti, pri ponudbah pa so na prvem mestu jezikovna znanja.  
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- Dejavnost Borze znanja in znanje članov Borze znanja smo promovirali predvsem z 
delavnicami in razstavami. Organizirali smo 14 delavnic (158 udeležencev), kjer so člani in 
članice Borze znanja posredovali svoje znanje udeležencem delavnic in 18 razstav izdelkov  
članov BZ. Borza znanja je organizirala tudi 3 potopisna predavanja, 1 predstavitev knjige in 2 
večja dogodka (Sejem znanja in konferenco RISI). Predstavili smo se na sejmu Študentska 
arena ter v tednu MKL in na 20-ih predstavitvah (328 udeležencev) v knjižnici udeležencem 
predstavili dejavnost Borze znanja. V letu 2010 smo svojo dejavnost prvič predstavljali tudi v 
drugih knjižnicah Mestne knjižnice Ljubljana – tako smo organizirali dve ustvarjalni delavnici v 
Knjižnici Šiška in eno v Knjižnici Bežigrad. 

- Borza znanja Ljubljana je Osrednja Borza znanja v Sloveniji in skrbi za koordinacijo mreže 
devetih Borz znanja. V okviru nalog koordinacije Mreže BZ redno svetujemo zaposlenim v 
ostalih borzah, skrbimo za pravilno delovanje skupne spletne aplikacije za spremljanje 
delovanja Mreže BZ, pripravljamo poročila o delovanju Mreže BZ in dvodnevna redna letna 
delovna srečanja. Meseca novembra smo izvedli dvodnevno izobraževanje sodelavcev mreže 
BZ z naslovom »Odnosi in komuniciranje z mediji in najpogostejša orodja v odnosih z 
javnostjo ter Osnovna komunikacija z mediji«. V maju 2010 smo na novo oblikovali zloženko 
za mrežo slovenskih BZ ter brošuro Borze znanja. 

- Mreža slovenskih borz znanja je v času Tedna vseživljenjskega učenja organizirala Sejem 
znanja, ki je bil 20. maja 2010 pred Ljudsko univerzo Ptuj. Sejem znanja je bil dogodek vseh 
slovenskih borz znanja, na katerem so predstavljali brezplačno izmenjavo znanj vsem, ki 
neformalnih oblik izobraževanja ne poznajo. Na stojnicah so se predstavili člani vseh desetih 
borz znanja v Sloveniji. Mimoidoči so pred mestno občino Ptuj tako pobližje spoznali: 
kaligrafijo, pisanje z bambusom, trstiko ter gosjim peresom; bojevanje z različnimi 
srednjeveškimi orožji; poslikavo slovenske narodne motivike; igranje na bršljanov list, stara 
zvočila in glasbila z območja Reške doline in še veliko drugega. Praznovanje so s svojo 
prisotnostjo in nagovori obogatili: mag. Katja Dovžak z Ministrstva za šolstvo in šport, mag. 
Klavdija Markež, direktorica Ljudske univerze Ptuj, ter mag. Jelka Gazvoda, direktorica 
Mestne knjižnice Ljubljana. 

- V l. 2010 smo v okolje, v katerem deluje Osrednja Borza znanja Ljubljana, vnesli nove, 
aktualne vsebine, po katerih so borzni iskalci znanj sami povpraševali, ponudnikom znanj pa 
smo omogočili, da je njihovo znanje našlo nadaljnje uporabnike. Predvsem smo vseskozi 
dokazovali, da se dandanes veliko ljudi uči zaradi osebnega zadovoljstva ob učenju, zaradi 
učenja samega, zaradi osebnostne rasti in lastnega razvoja. To dokazujejo skupine ljudi, ki 
precej svojega prostega časa kakovostno preživijo na predavanjih in delavnicah Borze znanja 
in tako utrjujejo in nadgrajujejo že obstoječe znanje ter predvsem pridobivajo novo znanje.  

 
Središče za samostojno učenje 
- Središče za samostojno učenje je v letu 2010 obiskalo 262 udeležencev, ki so se aktivno 

samostojno učili. Skupaj so Središče obiskali 4.087-krat, kar je za 6,4 % več kot leto prej. Od 
tega je bilo 166 udeležencev, ki so Središče obiskali prvič. Udeleženci so se v Središču učili 
9.099,25 ur, kar je v primerjavi z letom 2009 za 5,9 % več. Povečan obisk in število ur 
samostojnega učenja smo dosegli z obogateno dejavnostjo Središča. 

- Organizirali smo delavnice računalniškega opismenjevanja z naslovom Prvi digi koraki 
namenjene starejšim, ki se učijo osnov uporabe tipkovnice, miške, ustvarjanja map, priprave 
enostavnega dokumenta in oblikovanja besedila ter enostavne obdelave fotografij, ki jih 
prenesemo z digitalnega fotoaparata. V avgustu smo izvedli tudi tridnevno različico delavnice, 
Poletni digi koraki. Izvajali smo tudi jezikovne delavnice, namenjene vsem, ki želijo osvojiti, 
obnoviti ali nadgraditi znanje tujega jezika - delavnice angleškega jezika Step by step (English 
for beginners) ter delavnice Slovenščina za tujke in tujce v SSU MKL, na katerih so se 
udeleženci spoznali z osnovnimi jezikovnimi strukturami in besediščem v slovenskem jeziku. 
Delavnice dajejo dodatno vrednost tudi knjižnici, saj veliko udeležencev pred udeležbo na 
delavnici ni bilo članov knjižice, ob prijavi na delavnico pa se je večina vpisala v knjižnico. Vse 
delavnice so zastavljene tako, da udeležence navajamo na samostojno učenje. Večina 
udeležencev delavnic nadaljuje svoje učenje v Središču. 

- V letu 2010 smo v izdali tri številke spletnega glasila OSU (Organizirano samostojno učenje), 
v katerem objavljamo novosti v našem Središču in izkušnje naših udeležencev. V ospredju so 
bile naslednje tematike – prosti čas, vrednotenje neformalno pridobljenega znanja ter 
medgeneracijsko učenje.  

- V prostorih Središča za samostojno učenje smo za obiskovalce Središča pripravili t. i. Stojalo 
znanja, na katerem zbiramo gradivo z različnimi informacijami o možnostih vseživljenjskega 
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učenja (zgibanke, programe, napovednike) in tako udeležence obveščamo o možnosti 
dodatnega izobraževanja in učenja. 

- Mesečno izbiramo udeleženca/udeleženko meseca, ki se je v določenem obdobju v našem 
Središču učil/-a največje število ur in ga/jo nagradimo s priložnostnim darilom. Ob koncu leta 
izbiramo udeleženca/ko leta - osebo, ki se je v celem koledarskem letu učila največje število 
ur in ga/jo primerno nagradimo. Vsak mesec v prostorih Središča objavljamo tudi uganko 
meseca, kjer z žrebom izberemo zmagovalca, ki prejme knjižno nagrado. 

- V mesecu septembru smo začeli z izvajanjem neformalna srečanja poimenovana Čajanka. 
Namenjena so promociji in predstavitvi samostojnega učenja ter druženju in izmenjavi 
izkušenj med tistimi, ki se v Središču že samostojno učijo in tistimi, ki jih tovrstna oblika učenja 
zanima. 

- Redno skrbimo tudi za promocijo organiziranega samostojnega učenja. Najpogosteje 
samostojno učenje predstavljamo organiziranim skupinam na obisku v knjižnici (skupinam iz 
zaposlitvenega kotička, prostovoljcem, študentom bibliotekarstva). V letu 2010 smo Središče 
predstavili 411 obiskovalcem (28 različnim skupinam).  

 
Središče za mlade 
- V Središču za mlade smo v letu 2010 kot del Ljubljanske mreže infotočk (L´mit), z Infocentrom 

ŠKUC, koordinatorjem mreže, organizirali 2 ustvarjalni delavnici, sodelovali pri natečaju »Kaj 
me osreči« in v sodelovanju z ostalim članicami mreže oblikovali zasnovo in postavitev nove 
spletne strani, informativnega portala za mlade ter sodelovali pri projektu Ljubljanska mobilna 
infotočka.  

- V sodelovanju z društvom popotnikov Lama smo organizirali 9 zelo dobro obiskanih potopisnih 
predavanj.  

- V sodelovanju s skupino  Free4U smo organizirali predavanji Sočutje ali antipatija v 
partnerskem odnosu in Pripadnost v partnerskem odnosu ter organizirali cikel predavanj o 
iskanju zaposlitve s predavanji: Soočanje z izzivi iskanja zaposlitve, Europas življenjepis in  
Kako se pripraviti na razgovor za delo.  

- Organizirali smo tradicionalni božični koncert pevskega zbora Bee Geesus. 
 

Borza dela 
- Na mednarodni ravni Borza dela (BD) sodeluje v projektu Academia ZRSZZ, CS, Služba za 

poklicno orientacijo, NCIPS-a z organizirano vodeno predstavitvijo servisov MKL in enote KOŽ 
tujim zaposlitvenim svetovalcem.  

- V letu 2010 smo koordinirali dva servisa BD in sicer v Mariborski knjižnici in v Knjižnici 
Velenje. Poleg tega koordiniramo delo Infotočke BD v Knjižnici Kolodvor in v letu 2010 na 
novo ustanovljeni Infotočki BD v Knjižnici Bežigrad. Prijavili smo se na razpis za Nacionalni 
projekt javnih del za leto 2011 vendar zaradi drastičnega zmanjšanja sredstev nismo bili 
izbrani. 

- Na lokalni ravni sodelujemo z Zaposlitvenim kotičkom v CIPS-u, z Zavodom Papilot v projektu 
izobraževanja dolgotrajno brezposelnih oseb, ZRSZZ Območna enota Ljubljana Urad za delo 
v projektu zaposlovanja invalidov. Organiziramo vodene predstavitve servisov MKL in enote 
Knjižnice Otona Zupančiča ter tako pridobivamo nove člane knjižnice in servisov. Povezali 
smo se z Uradom za intelektualno lastnino in z Zavodom za zaposlovanje OE Urad za delo 
Sevnica v sodelovanju z Knjižnico Sevnica. S središčem za mlade je BD sodelovala pri izvedi 
izobraževalne delavnice za Društvo študentov FREE4U. BD je sodelovala pri organizaciji prve 
mednarodne Konference kariernih coachev, katere pokrovitelj je bil Državni svet RS. 

- V letu 2010 je bil obisk točk Borze dela v celotni Mestni knjižnici Ljubljana bil 4.717: v KOŽ  
3.513,  v Knjižnici Kolodvor  762 in  v Knjižnici Bežigrad  439. 

- V letu 2010 je BD v sodelovanju z zunanjimi sodelavci organizirala in izvedla tri predstavitve in 
dve izobraževalni delavnici. Urad za intelektualno lastnino je pripravil eno predstavitev o 
intelektualni lastnini, podjetje Dota izvaja v okviru točke VEM registracijo samostojnih 
podjetnikov in je predstavilo način registracije SP. Delavnici Osebni zaposlitveni načrt in 
Osebni brend sta bili izvedeni z zunanjima sodelavkama. BD je samostojno  organizirala in 
izvedla enajst izobraževalnih delavnic na temo zaposlovanja v KOŽ, tri delavnice v Knjižnici 
Bežigrad, tri v Knjižnici Sevnica in eno v Mariborski knjižnici. Izvedli smo 20 izobraževalnih 
delavnic na katerih je sodelovalo 207 iskalcev zaposlitve. 

- V okviru vodenih predstavitev nas je obiskalo 19 skupin brezposelnih oseb iz Zaposlitvenega 
kotička, Zavoda Papilot in tuji zaposlitveni svetovalci v okviru projekta Academija, skupaj 307 
brezposelnih uporabnikov.    
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Točke vseživljenjskega učenja 
- Na točkah vseživljenjskega učenja se odvijata dve vrsti dejavnosti, mentorstvo in organizirana 

izobraževanja. Pri mentorstvu skupaj z udeleženci 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 tujih 
jezikov. Poleg mentorstva v sodelovanju s knjižnicami organiziramo jezikovne in računalniške 
tečaje, ustvarjalne delavnice ter strokovna in potopisna predavanja. 

- Po enem letu delovanja smo analizirali obisk in zanimanje za učenje na točkah v Knjižnici 
Jožeta Mazovca, Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Šiška in v Knjižnici Nove Poljane. Na podlagi 
rezultatov analize in odzivov udeležencev smo preselili točko iz Novih Poljan v Knjižnico 
Rudnik, kjer se je kmalu pokazalo zanimanje lokalnih prebivalcev. Otvoritev točke v začetku 
marca je popestrila predstavitev istrskih pesmi, kulinarike in rokodelskih spretnosti. V ostalih 
knjižnicah so bili udeleženci zelo zadovoljni tako s pomočjo mentorice kot s predavanji, tečaji 
in delavnicami, zato smo se odločili za nadaljevanje najbolj obiskanih tudi v letu 2010. 

- V Knjižnici Jožeta Mazovca sta potekala začetni in nadaljevalni tečaj angleščine in predavanja 
na temo zdravja. V Knjižnici Bežigrad so se odvijali začetni in nadaljevalni tečaji španščine in 
francoščine. Knjižnica Rudnik je organizirala mnogo dobro obiskanih strokovnih in potopisnih 
predavanj ter tečaje kaligrafije. Knjižnica Šiška je obiskovalcem ponudila začetni in 
nadaljevalni tečaj italijanščine ter strokovna in potopisna predavanja. 

 
 

5.5 Izobraževanje 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju izobraževanja 
 
Konec leta 2010 smo vzpostavili in kadrovsko okrepili Center za vseživljenjsko učenje MKL, ki ga 
sestavljata izobraževanje uporabnikov z informacijskimi servisi (Borza dela, Borza znanja, Središče za 
samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja) in programi izobraževanja uporabnikov v enotah 
MKL ter Učni center, ki je namenjen izobraževanju zaposlenih ter knjižničarjev osrednjeslovenske 
regije in Slovenije.  
 
Izobraževanje uporabnikov 
- Izobraževalna vloga  je poleg kulturne, informacijske in socialne ena od štirih vlog, ki jih ima  

splošna knjižnica v lokalnem okolju. Naša pozornost je še posebej namenjena premagovanju 
izključenosti najbolj ranljivih skupin prebivalcev: mladih, ki so opustili šolanje, brezposelnih, 
starejših, narodnostnih skupnosti, ljudi s posebnimi potrebami itd. S svojo ponudbo postaja 
knjižnica pomemben dejavnik na področju neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja. 
Poleg tečajev in delavnic, ki jih organizirajo posamezne knjižnice in jih nemalokrat vodijo 
zaposleni, nosi pri izobraževanju v Mestni knjižnici Ljubljana velik delež Center za vseživljenjsko 
učenje s Točkami vseživljenjskega učenja, Središčem za samostojno učenje, Borzo znanja in 
Borzo dela. 

- V letu 2010 smo oblikovali program računalniškega opismenjevanja »S klikom v družbo znanja«, 
ki je namenjen starejšim uporabnikom MKL. Delavnica vključuje 8 udeležencev ter traja 5 dni v 
dopoldanskem času. Izobraževanje je zastavljeno po principu 1+4. Prvi dan se izvaja v območni 
enoti MKL, ki to delavnico razpiše, ker predvidevamo, da se uporabniki ob prvem srečanju bolje 
počutijo v »domačem« okolju. Ostale štiri dni pa poteka tečaj v računalniški učilnici KOŽ, ki nudi 
prave pogoje za res kvalitetno izvedbo delavnice, kar potrjujejo tudi pozitivni odzivi udeležencev. 
Povprečna starost udeležencev je nekaj nad 50 let. Večina jih izve za izobraževanje v svoji enoti 
knjižnice. Po končani delavnici udeleženci pogosto nadaljujejo izobraževanje v Središču za 
samostojno učenje. 

 
Izobraževanje zaposlenih in izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in študentov 
bibliotekarstva 
- V letu 2010 se je v MKL izobraževalo 212 (128 v letu 2009) zaposlenih v skupnem številu 3196 

(1983 v letu 2009) ur (tečaji, delavnice, strokovna posvetovanja).  
- Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,40 % celotnega proračuna, kar je manj od 

IFLA smernic, ki priporočajo višino sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih med 
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0,5 in 1 % celotnega letnega proračuna knjižnice.1 Kljub povečanju števila zaposlenih, ki so se 
izobraževali in števila ur izobraževanja, je bila knjižnica primorana varčevati tudi na tem področju. 

- S strokovnimi sredami v prvi vrsti širimo znanja s področja mladinske književnosti in knjižničarstva 
med ostale mladinske in šolske  knjižničarje.  

- Z organizacijo izobraževanj za knjižničarje osrednjeslovenske regije še dodatno vzpodbujamo 
uvajanje novosti in razvoj v knjižnicah regije.  

- Mentorski program za študente  smo izvajali v skladu z Mentorskim programom MKL. 
- V okviru usposabljanja prostovoljcev, ki sodelujejo v MKL, so mentorji organizirali predstavitve 

dejavnosti v knjižnici, obisk služb in servisov ter usposabljanje za uporabo COBISSa in e-virov, ki 
jih nudi knjižnica. 

 

5.5.1 Izobraževanje uporabnikov 

 

Izobraževanje uporabnikov 

mladina odrasli SKUPAJ 
Krajevna 
knjižnica 

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 
KB 125 1.480 186 172 311 1.652
KJM 238 4.457 138 223 376 4.680
KOZ 193 2.149 150 3.182 343 5.331
KPV 263 3.068 129 459 392 3.527
KŠ 208 2.342 61 36 269 2.378
SK 0 0 23 248 23 248

Potujoča k. 25 150 32 80 57 230

CVŽU 0 0 235 790 235 790

SKUPAJ 1.052 13.646 954 5.190 2.006 18.836
 
 
Za odrasle: 
 

Dogodek Število izobraževanj Število ur 
Število 

udeležencev 
Bibliopedagoško delo  90 133 1.144
Računalniško opismenjevanje  48 182 257
Tečaji  12 304 161
Izobraževalne delavnice  98 298 3.443
Strokovne konference in 
simpoziji 

5 37 185

SKUPAJ 253 954 5.190
 
PRILOGA 15: Število izobraževanj za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
 
Za otroke: 
 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur Število 

udeležencev 
Bibliopedagoško delo  581 952 13.101
Računalniško opismenjevanje  33 35 125
Tečaji  5 7 45
Izobraževalne delavnice  37 58 375
SKUPAJ 656 1.052 13.646

 

                                                 
1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 
62 – 63. 
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PRILOGA 16: Število izobraževanj za otroke po krajevnih knjižnicah 
 

5.5.2 Izobraževanje zaposlenih 

 

Izobraževanja 

knjižničarji prostovoljci SKUPAJ  

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 
SKUPAJ 3.196 212 88 50 3.284 262 

 
 
Eksterna izobraževanja 
Tečajev v IBC NUK se je udeležilo 53 knjižničarjev, tečajev na IZUM-u pa 8. 
Bibliotekarski izpit je opravilo 13 zaposlenih. 
Poleg tega smo se zaposleni izobraževali pri drugih zunanjih izvajalcev (Center za pedagoško 
izobraževanje Univerze v Ljubljani,FF, Glotta nova, Andragoški center Slovenije. Lampe kadrovski 
inženiring, Akademija za psihosintezo): Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov 
po bolonjskih študijskih programih v podjetjih/zavodih; Ravnanje s težavnimi uporabniki; Učinkovita 
komunikacija – ključ do dobrih medsebojnih odnosov (treh delavnic po meri naročnika se je udeležilo 
47 knjižničarjev, izvajalec je za knjižnico pripravil tudi evalvacijo delavnice); Avtorsko pravo v 
digitalnem okolju; Osebni izobraževalni načrt za različne ciljne skupine odraslih udeležencev – OIN za 
boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo; Čudežnost besed: 
bibliopreventiva - projekt Comenius Regio; delavnica Redni letni razgovori (16 zaposlenih); 
predstavitev baz TaxFinLex in IusInfo. 
 
Zaposleni v knjižnici so se udeležili še izobraževanja s kadrovsko-pravnega področja (6 seminarjev), 
računovodskega področje (8 seminarjev), s področja vodenja (5 seminarjev) ter varstva pri delu in 
varstva pred požarom (1 seminar). 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj: Strokovno 
posvetovanje ZBDS Sekcija za splošne knjižnice »Bralna kultura in knjižnične zbirke«; ZBDS Sekcija 
za splošne knjižnice »Knjižnica po mojem okusu«; Knjižnica – središče znanja in zabave; Knjižnica – 
srce mesta; Simpozij Slovenci v španski državljanski vojni; Oko besede; Seminar »Projekt Varna 
točka«; festival mednarodne mladinske književnosti Bele vrane (München); baltiško-nordijska 
konferenca o branju (Turku); 32. Kongres IBBY (Compostela); Mednarodni simpozij »Dječja knjižnica 
danas - između teorije i prakse«: povodom 60. obljetnice Odjela za djecu i mladež Gradske knjižnice 
(Zagreb); konferenca Metlib / Sekcije za Metropolitanske knjižnice pri IFLI (Zagreb); konferenca »Od 
knjižne police do spleta – digitalizacija gradiva«, posvetovanje visokošolskih in specialnih knjižnic 
»Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov«; Literarna turneja v Reykjaviku. 
 
Obiskali smo sejem otroških knjig v Bologni, knjižni sejem v Frankfurtu,  sejem knjig Frankfurt po 
Frankfurtu in Slovenski knjižni sejem. 
 
Interna izobraževanja 
Izobraževanje za uporabo bralnikov, predstavljena je bila zgradba in uporaba intraneta in dve 
delavnici za vnos vsebin na intranet. Za knjižničarje MKL in knjižnic osrednjeslovenske regije je bila 
organizirana predstavitev elektronskih podatkovnih zbirk, zaradi velikega zanimanja so bile 
organizirane predstavitve še po posameznih območnih enotah. Pripravljeni so bile krajši tečaji za 
program prodaje knjig v okviru SPK in za dnevni dotok periodike. 
Knjižničarji redno obiskujejo Strokovne srede in vsa izobraževanja, ki so organizirana v sklopu 
izvajanja nalog območnosti. 
 

5.5.3 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in študentov bibliotekarstva 

 
Strokovne srede, izobraževanje šolskih in mladinskih knjižničarjev na nacionalni ravni v letu 
2010 
Svoj izvor imajo strokovne srede v temeljnem prizadevanju Pionirske po nenehnem izpopolnjevanju 
svojih knjižničarjev in širjenju pridobljenega znanja med ostale mladinske knjižničarje. Prvi strokovni 
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seminar je Pionirska pripravila leta 1956, redna oblika izobraževanja za mladinske knjižničarje 
splošnih in šolskih knjižnic pa poteka od leta 1972 vsako drugo sredo v mesecu (od tod ime). 
Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja mladinskih in šolskih knjižničarjev 
kot tudi širše zainteresirane strokovne in laične  javnosti, ki jih zanima promocija kakovostne 
mladinske knjige in kakovostnega branja, namenjene pa so udeležencem  iz vse Slovenije.  
Tudi v tej sezoni smo želeli s Strokovnimi sredami poudariti sodelovanje Pionirske - centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo z  različnimi akterji, ki delujejo na relaciji otrok in knjiga, 
predvsem založnike, psihologe, medije (RTV, revije), Bralno društvo Slovenije, Bralno značko, 
fakultete (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete, 
Oddelek za slovenistiko FF, Oddelek za anglistiko FF, Pedagoške fakultete v Ljubljani, Kopru in v 
Mariboru ipd.).  
Teme v letu 2010: 
13. januar: Razvoj jezika v zibelki družinskega branja 
10. februar: Razvoj jezika in branja danes, I 
10. marec: Razvoj jezika in branja danes, II 
14. april: Knjiga te čaka. Poišči jo! 
12. maj: Strokovni izlet mladinskih knjižničarjev 
08. september: Branje in kvalitetna pismenost – skrb nas vseh 
03. oktober: Poučno in zabavno branje: 5. cikel  Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza  
10. november: Ozvezdje Knjiga: Priročnik za branje kakovostnih knjig 2010 
08. december: Praznovanje zlatih hrušk 
 
Devetih sred v letu 2010 se je udeležilo 596 udeležencev. 
 
Vaje AIK in UDK 
MKL je kot osrednja območna knjižnica organizirala praktične vaje iz AIK in UDK za knjižničarje 
osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje izvaja Služba za pridobivanje in 
bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. V letu 2010 smo izvedli izobraževanji v mesecu maju in 
novembru, udeležilo se ju je 19 knjižničarjev. 
 
Za knjižničarje osrednjeslovenske regije smo pripravili: 
- Individualna izobraževanja knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega 

domoznanskega portala Kamra.si preko programa spletnega učenja (9 posameznikov). 
- V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili delavnico 

»Kako pisati za splet« za potrebe vnašalcev vsebin (14 udeležencev) na portal Kamra, izvedli 
smo jo v sodelovanju s koordinatorko posebnih nalog OOK v NUK-u  

- V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili delavnico 
»Učinkovita komunikacija« (15 udeležencev) ki jo je izvedla predavateljica iz Glotte Nove, sledilo 
ji je evalvacijsko poročilo. 

- Za knjižnice regije smo s strokovnjakinjo s področja avtorskega prava pripravili izobraževanje 
»Avtorsko pravo v digitalnem okolju« za 19 udeležencev. 

- Predavanje »Uporaba podatkovnih zbirk« smo pripravili za potrebe uspešnejše uporabe 
podatkovnih zbirk, kupljenih iz sredstev OOK. Skupno se je vseh ponovljenih predavanj udeležilo 
220 posameznikov.  

 
Različne predstavitve in izobraževanja: 
- Slovanska knjižnica je sodelovala na srečanju šolskih knjižničarjev, ki ga organizira Zavod RS za 

šolstvo – odsek za knjižničarstvo. Pripravili smo dve predavanji o domoznanskih vsebinah z 
vodenima ogledoma knjižnice (80 udeležencev). 

- Pionirska – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo je pripravila predstavitev kulturno 
vzgojnih programov ravnateljem slovenskih vrtcev in OŠ v organizaciji Ministrstva za kulturo in 
Ministrstva za šolstvo in šport.  

- V letu 2010 so bili v MKL na tritedenski obvezni praksi trije študenti bibliotekarstva. 
- Predstavitev Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo študentom primerjalne 

književnosti na FF in študentom Pedagoške fakultete.  
- Pomoč pri pripravi diplomskih nalog na FF, na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost 

in knjigarstvo: »Postavitev knjižnega gradiva na oddelku za otroke in mladino« v Pionirski – centru 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo in  »Bralniki in odnos splošne knjižnice do nove 
tehnologije« v Slovanski knjižnici – centru za domoznanstvo in specialne humanistične študije. 
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5.5.4 Mentorstvo in prostovoljstvo 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju mentorstva in prostovoljstva 
- Sprejemanje prostovoljcev in delo z njimi potekata po Pravilniku o prostovoljskem delu in 

usposabljanju na delovnem mestu, ki na ravni MKL ureja uvajanje v delo novo zaposlenih 
delavcev, študentov na študijski praksi, prostovoljcev in delo njihovih mentorjev.  

- V mentorski program so bili v letu 2010 vključeni novo zaposleni in prostovoljci, ki so opravljali 
delo v različnih enotah MKL, večinoma z namenom pristopiti k strokovnemu izpitu.  

- Knjižnica sodeluje z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in tako deluje kot partner po 
zaposlitvi njihovega rehabilitanda. 

- Kandidati za prostovoljsko delo prihajajo k nam po lastni iniciativi, nekatere napoti Zavod za 
zaposlovanje in pri nas lahko opravljajo usposabljanje na delovnem mestu. Delo s prostovoljci 
obsega izobraževanje, praktično spoznavanje z delom v knjižnici ter specifične naloge 
posameznih oddelkov in servisov. V letu 2010 je v MKL sodelovalo skupno 39 prostovoljcev (19 v 
letu 2009); 36 z namenom opraviti strokovni izpit.  

- Zaradi bolj racionalne porabe časa zaposlenih, ki vodijo skupinske predstavitve za prostovoljce, 
smo izdelali urnik, ki omogoča učinkovito načrtovanje kadrov v enotah ter hkrati omogoča, da v 
času, ko pri nas opravljajo prostovoljsko delo, vsi obiščejo različne enote, servise in službe MKL. 

 
V letu 2010 se je v KJM usposabljalo šest prostovoljcev pod vodstvom štirih mentorjev. En 
prostovoljec se je nato redno zaposlil v KJM, dva sta se konec leta vključila v program usposabljanja 
na delu preko Zavoda za zaposlovanje. Prostovoljci iz KJM so se udeležili skupinskih predstavitev 
služb in enot MKL; KJM pa smo predstavili prostovoljcem, ki delajo v drugih enotah. 2 zaposleni 
delavki sta pridobili potrdilo o usposobljenosti za mentorstvo na podlagi opravljenega izobraževanja na 
FF (24 ur) ter oddane naloge na temo refleksije mentorskega dela.  
Osem mentorjev iz KOŽ je za mentorsko delo porabilo 723,30 ur. Mentorsko delo so opravili za 27 
zaposlenih, prostovoljcev, študentov bibliotekarstva ali udeležencev javnih del. 
 
 
 

5.6 Domoznanska dejavnost 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti 
 
‐ Združevanje domoznanskih zbirk OE v Slovansko knjižnico: 

V začetku februarja smo opravili fizično združitev domoznanskih zbirk OE. Zbirke smo pregledali, 
opravili pogovor z vodjo enote in (v večini OE) tudi s tistim zaposlenim, ki bo kontaktna oseba za 
domoznanstvo še naprej, tako da se ohrani mreža znotraj MKL. Gradivo knjižnic KPV, KJM in KŠ 
smo prepeljali v SLK v februarju, v istem mesecu dogovorjeno gradivo KB smo prejeli v aprilu, del 
domoznanske zbirke KOŽ pa smo prejeli v maju. V nekaj mesecih smo vse gradivo selekcionirali, 
obdelali in uvrstili v zbirko SLK, tako da je ta projekt zaključen. Gradiva več knjižnic smo najprej 
sortirali, nato pa začeli s prelokacijo monografskih publikacij in jo zaključili v juliju. Izvodi so tako 
dobili novo signaturo in nalepko s črtno kodo ter postali del temeljne knjižne zaloge SLK z oznako 
domoznanstvo. Pri serijskih publikacijah smo opravili selekcijo in prelokacijo.  

‐ Vzpostavitev skupine za domoznanstvo iz vseh OE in anketa o domoznanstvu v vseh enotah 
MKL: 
Skupina, sestavljena iz kontaktnih oseb za domoznanstvo se je prvič sestala 15.10.2010, zastavila 
nadaljnje smernice in prejela navodila o pretoku domoznanskih informacij med Centrom, OE in 
krajevnimi knjižnicami. Pripravili smo anketni vprašalnik in anketo izvedli v novembru v vseh 
enotah MKL. Anketni vprašalnik je spremljal promocijski letak, ki je uporabnike obveščal o 
namenu in dejavnostih Centra za domoznanstvo in humanistične zbirke. V decembru smo vnesli 
podatke v program za obdelavo anket – skupno smo prejeli 667 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, 
ki pomenijo vsebinska izhodišča glede potreb uporabnikov knjižnic na področju domoznanstva.  

‐ Pripravljena je baza ponudnikov za neformalno pridobivanje domoznanskega gradiva na podlagi 
selekcije Ajpesovih seznamov in spletnega poizvedovanja. Baza ponudnikov predstavlja osnovo 
za nadaljnje komuniciranje s ponudniki, šolami, fakultetami, kulturnimi ustanovami, itd.  

‐ Vzpostavitev domoznanske spletne podstrani je potekala skozi celo leto, vendar še ni pripeljana 
do faze, ko bi stran bila pripravljena za testiranje, tako da tu ciljev nismo dosegli. Pripravljeni so 



 46 

osnutki, vsebine razdelkov, logotip in spletna domena (podrobneje v sklopu Projekti). Kot eden od 
elementov podstrani je izdelana začetna domoznanska bibliografija, ki zajema 1500 enot gradiva 
razvrščenih po UDK skupinah ter dodatek z naslovnim in  predmetnim kazalom. Bibliografija je 
oblikovana kot html dokument (preko COBISS-ID omogoča povezavo z vzajemnim katalogom) in 
je v sedanji začetni fazi uporabnikom na voljo na računalnikih v knjižnici ter v tiskani obliki.  

‐ Za potrebe nabavnega oddelka smo pripravili osnovne kriterije nabave tako za domoznanski kot 
za humanistični del nabave ter za gradiva v slovanskih jezikih. V letu 2009 pripravljen elaborat o 
organizaciji domoznanske dejavnosti v SLK smo v februarju dopolnili in ponovno predstavili v 
skladu s predlogi sveta knjižnice in 7.5.2010 je bil elaborat potrjen s stani sveta knjižnice in 
strokovnega sveta. 

‐ Načrt glede prireditvene dejavnosti smo izpolnili v celoti in uspešno. Cikel štirih razstav na temo 
»Ljubljana med nostalgijo in sanjami«, posvečen ljubljanskim kulturnim točkam, ki se v tem času 
poleg bogate zgodovine ponašajo z načrti prenove, smo pripravljali iz knjižnega fonda SLK. Zaradi 
velike količine gradiva so razstave »Ljubljanska opera«, »Glavni kolodvor« »Plečnikov stadion« in 
»Kongresni trg« obsegale tri razstavne prostore – pritlično vhodno preddverje, razstavne 
kapacitete v drugem nadstropju in v kletni etaži v predprostoru dvorane.  Zaradi pestrosti smo 
pridobili tudi nekaj muzejskih eksponatov ter dodali avdio-vizualno dimenzijo s predvajanjem 
ustreznih zvočnih in video posnetkov. Cikel tako obsega štiri korpuse zbranih gradiv in ilustrativnih 
elementov, štiri vsebinsko bogate zgibanke ter štiri otvoritvena predavanja znanih strokovnjakov 
(dr. Vlada Kotnika, dr. Mladena Bogiča, dr. Boga Zupančiča ter Damijana Sove) K sodelovanju 
smo povabili dr. Ireno Avsenik Nabergoj, da bi oživili dejavno predstavljanje literarnih ustvarjalcev 
našega domoznanskega območja.  Predavateljica je že uveljavljena strokovnjakinja za dela Ivana 
Cankarja, pripravila je dve poljudni predavanji 13.5. in 17.6., s katerimi je na svež način 
predstavila njegovo osebnost in literarna dela, ki jih je oživilo umetniško doživeto branje 
dramskega igralca Damjana Malalana. 

‐ Načrtovano pripravo vsebin za zbornik kot predstavitev dragocenih gradiv in promocijo 
domoznanstva smo prestavili, saj se na nivoju MKL že pripravlja zbornik ob 100-letnici Mestne 
knjižnice in 30-letnici Knjižnice Otona Župančiča. 

‐ Pripravili smo začetni osnutek hranjenja in promocije zbirke miniaturnih knjig kot corpus 
separatum in ga predstavili donatorju dr. Žnideršiču, z delom in izobraževanjem na tem področju 
je začel en zaposleni SLK kot kurator zbirke. 

‐ Sodelovali smo pri vnosu vsebin na portal Kamra, za kar sta se dodatno izobrazila dva sodelavca 
SLK.   

‐ Projekt »Moja ulica«: pripravili smo natančen pregled gradiva in obširen razvid virov za historični 
prikaz Tavčarjeve ulice. Sodelovali smo pri pripravi zgodbe o ulici Pot na Hreše, skupno srečanje 
v marcu v knjižnici Zalog in intervju z informatorji, načrtovano skupno beleženje dogajanja v 
avgustu, ko sosedje te ulice pripravljajo skupne aktivnosti 

‐ Brošura »Spoznajmo bližino«: pripravili smo predstavitev dejavnosti SLK. 
‐ Osnovno sodelovanje pri digitalizaciji gradiva SLK iz naslova OOK - Letopis slovenske matice, 40 

zvezkov serijske publikacije. 
‐ Aktivno smo delovali v sekciji za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS. 
Ostala sodelovanja znotraj MKL: 
‐ Ob aprilski slikarski razstavi v Knjižnici Prežihov Voranc smo se dogovarjali s skrbnikom 

zapuščine družine Šantlovih za nadaljnje sodelovanje na področju domoznanstva. 
‐ Sodelovali smo pri natečaju za mladinski Exlibris na temo Kristine Brenk s Knjižnico Bežigrad ter z 

društvom Exlibris Sloveniae. 
‐ Predstavili smo se ob tednu MKL v knjižnici Šiška v septembru 2010 s power point prezentacijo in 

razstavo redkih in dragocenih tiskov. Da bi na zanimiv način promovirali stare knjige kvalitetnih 
vsebin smo pripravili vizualno zanimiv kotiček pozabljenih knjig, v katerem so skozi cel teden 
obiskovalci knjižnice lahko posedeli in prebirali ponujene knjige. 
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Domoznanske dejavnosti v drugih OE: 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
‐ Ob sodelovanju Službe za razvoj in območnost ter knjižničarja Matjaža Roliha iz Knjižnice Zalog je 

bil izdelan prvi filmski prispevek za projekt »Moja ulica« z naslovom »Ulica sonca«, objavljen na 
portalu Kamra. 

‐ Bibliotekarka Andrejka Novakovič je aktivno sodelovala na znanstvenem simpoziju in pri zborniku 
Slovenci v španski državljanski vojni. 

 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Na področju domoznanstva so se v Knjižnici Prežihov Voranc in njenih krajevnih knjižnicah v letu 2010 
odvijale naslednje prireditve in dejavnosti: 
- Literarna razstava Prežihov Voranc v prevodih in priredbah v OE KPV. 
- Slikarska razstava likovne kolonije (koliščarski dnevi) »Ljubljansko barje nekoč in danes«  v 

Knjižnici Ig. 
- Vzpostavitev »Barjanskega kotička«, ki je nastal v sodelovanju Knjižnice Podpeč in Krajinskega 

parka Ljubljane ter ponuja med drugim tudi informativno gradivo o Ljubljanskem barju. 
 
 
 

5.7 Projekti 
 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
V letu 2010 smo izpeljali večino v programu dela načrtovanih projektov, ki so podpirali tudi glavna 
izhodišča Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti.  
- Od načrtovanih 27 projektov v Programu dela MKL 2010 smo popolnoma ali deloma izvedli 18 

projektov, dodali pa smo 8 novih, tako smo v letu 2010 izpeljali skupno 26 projektov. 
- V okviru Svetovne prestolnice knjige smo izvedli vse načrtovane projekte. 
Na različne razpise smo prijavili 19 projektov:  
- Razpis JAK (KNJIGA-2010) za promocijo branja: prijavljeno sedem projektov in potrjeni štirje 

projekti. 
- Razpis MK za izbor kulturnih projektov ter projektov nakupa informacijske in komunikacijske 

opreme za potrebe splošnih knjižnic: prijavljeni štirje projekti, potrjeni štirje projekti. 
- Neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih nalog 

OOK za leto 2010: načrt je prejel 100% vseh prijavljenih sredstev. 
- Projektni razpis MK za nakup knjižničnega gradiva: na razpisu smo bili uspešni. 
- Razpis MŠŠ za izobraževanje odraslih: uspešno smo prijavili prireditve v Tednu vseživljenjskega 

učenja in koordinacijo projektov v TVU. 
- Na razpis MOL smo prijavili tri projekte, dva sta bila potrjena. 
- Na razpis Bill & Melinda Gates Foundation smo v sodelovanju z Banko Slovenije prijavili projekt 

finančnega opismenjevanja mladih »Financially Smart / FIS«: projekt se je uvrstil med najboljših 
30 (okrog 300 prijav iz celega sveta), v finalni izbor top 10 pa se ni prebil. 

 
 
Projekti za poenotenje organiziranosti MKL: 
 
1. Izgradnja Informacijskega sistema MKL 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V letu 2010 smo opravili nakup strojne, mrežne in programske opreme za izgradnjo informacijskega 
sistema: 
- nakup routerjev za povezavo enot v enotno omrežje 
- nakup avtomatizirane knjižnice za varnostno kopiranje in arhiviranje 
- nakup programske opreme za arhiviranje 
- nakup sistema za neprekinjeno napajanje 
- nakup licenc za požarni zid in poštni strežnik 
- nakup licenc za nadzor uporabniških računalnikov 
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Vzpostavili smo nov informacijski sistem (požarni zid, poštni strežnik, nadzorne strežnike, strežnik za 
varnostno arhiviranje podatkov). V nov informacijski sistem smo vnesli vse uporabnike in vzpostavili 
strukturo aktivnega imenika. Pričeli smo s testiranjem sistema in se začeli pripravljati na selitev 
uporabnikov na nov informacijski sistem. Pričeli smo s nastavljanjem novih routerjev na enotah in 
priklopom enot na novo omrežje. 
Doseženi cilji: 
Z izgradnjo novega informacijskega sistema smo poenotiti poslovanje knjižnic znotraj Mestne knjižnice 
Ljubljana tudi na tem področju. Pričakujemo, da bo z izgradnjo IS olajšana komunikacija med 
zaposlenimi knjižnice, zaposleni bodo imeli olajšan dostop do lastnih dokumentov iz kateregakoli 
računalnika v knjižnici, poskrbljeno bo za varnostno arhiviranje vseh podatkov knjižnice. Za 
uporabnike smo vzpostavili poenoten servis za nadzor uporabniških računalnikov, tiskanja, dostopa do 
brezžičnega omrežja, omogočili smo dostop do spletnih podatkovnih zbirk in digitaliziranih knjižničnih 
vsebin za vse člane Mestne knjižnice Ljubljana in knjižnic osrednjeslovenske regije. Vzdrževalci 
informacijskega sistema imajo olajšan dostop do vseh računalnikov v knjižnici in bodo v primeru težav 
hitreje ter bolj učinkovito pomagali uporabnikom in zaposlenim prek oddaljenega dostopa. 
 
 
2. Vzpostavitev domoznanske spletne podstrani 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Za izvedbo projekta je bila delovna skupina, do konca februarja je vodja  skupine pripravila vsebinsko 
opredelitev in terminski plan izdelave spletne podstrani, ki je predvideval: 
- Do konca marca dodelavo vsebinskih sklopov, razvijanje grafične podobe do osnutka ter 

dokončno določitev imena.  
- Do konca junija tehnično obravnavo izdelanih vsebinskih sklopov, vključitev domoznanskega 

kataloga oz. bibliografije ter izdelavo testne inačice celotne podstrani,  
- V juliju vnos vsebin in urejanje strani. 
- Do konca oktobra testiranje in odpravljanje napak, stran bi morala biti odprta 20.11.2010 na Dan 

slovenskih splošnih knjižnic. 
Skupina je pripravila vsebine ter ideje, kako bo stran zgrajena, vendar se je sama realizacija 
dogovorjenega zaustavila pri izdelavi grafične podobe oz. pri konkretnih postopkih za izgradnjo strani. 
Grafična podoba je ostala na nivoju testne inačice in ni bila do konca izdelana, prav tako ni določeno 
končno ime podstrani. 
Doseženi cilji: 
Projekt ni bil docela realiziran, do sedaj opravljeno delo pa je: 
- Sklopa Domov in O nas (z razdelkoma Kaj je domoznanstvo in SLK- Center za domoznanstvo in 

specialne humanistične zbirke) -  besedila in vsebine so zaključene. 
- Sklop Prireditve (najave in poročila v obliki vrtljivega displeja) – v fazi grafične obdelave. 
- Virtualne razstave (zemljevid Ljubljane, s klikom na določene obarvane točke se uporabnik 

poveže z vsebinami razstav, najprej štiri iz cikla Ljubljana med nostalgijo in sanjami, cikli nadaljnjih 
let bodo verjetno vključevali znamenite Ljubljančane s klikom na bivališče; zemljevid bo omogočal 
vključevanje vseh prireditev v mreži MKL, ki bodo imele domoznansko obeležje) - v fazi obdelave. 

- Elektronska domoznanska bibilografija 1.500 enot - zaključeno. 
- Digitalni spomin Ljubljane: iz preteklosti za prihodnost  - v fazi obdelave. 
- Registracija domene - opravljena. 
- Logotip podstrani - izdelan. 
 
3. Angleška verzija www.mklj.si 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V Strateškem načrtu MKL 2010 – 2012 smo si v okviru aktivnosti cilja »Gradnja, vzdrževanje in 
uporaba spletne strani knjižnice www.mklj.si« za leto 2010 zastavili prevod določenih sklopov spletne 
strani MKL v angleški  jezik. V pričetku leta 2010 je bila pripravljena struktura vsebin, ki smo jih vključili 
v okvir angleške spletne strani. Kot orodje izgradnje smo uporabili CMS orodje Joomla 1.5. Vsebinske 
sklope smo večinoma prevedli v okviru MKL, manjši del smo prevedli s pomočjo zunanje strokovne 
pomoči. Angleška verzija spletne strani MKL je pričela z delovanjem 1. julija 2010. 
Doseženi cilji:  
Informiranje uporabnikov o storitvah MKL v angleškem jeziku, promocija knjižnice v mednarodnem 
(strokovnem) okolju, osebna izkaznica knjižnice v elektronski obliki za potrebe sodelovanja s tujimi 
partnerji. 
 
 

http://www.mklj.si/�
http://www.mklj.si/�
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4. Intranet 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V decembru 2010 smo uvedli intranetno spletno stran »Intranet MKL, http://intranet.mklj.si, 
katere cilj je izboljšati obveščanje zaposlenih, notranjo organizacijo ter centralizirati dostopnost do 
vseh dokumentov in obrazcev v elektronski obliki.  
Vsi zaposleni so prejeli uporabniško ime in geslo za dostop do intranetne spletne strani MKL, ki smo jo  
namestili kot privzeto spletno stran na vseh računalnikih za zaposlene. Dnevno prebiranje intraneta se 
bo po koncu poskusnega delovanja štelo kot redna delovna obveznost. 
Intranet je oblikovala delovna skupina, ki je določila vsebino in strukturo intraneta, koncept pa je bil 
predstavljen in sprejet na kolegiju MKL, vodi pa ga uredniški odbor sestavljen iz predstavnikov 
različnih služb. 
Doseženi cilji:  
Prednosti intraneta so v tem, da so vsi zaposleni informirani na enak način (hitro in enostavno), 
omogočen je stalen dostop do informacij in dokumentov na enem mestu, možen je dostop iz drugih 
lokacij – delo od doma, podatki se ažurirajo centralno, delovni procesi in dokumentacija je dostopna 
na enem mestu, možna je izmenjava izkušenj in mnenj ter spremljanje servisnih zahtev (helpdesk). 
 
5. FB, profil MKL na socialnem omrežju Facebook  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Profil na spletnem socialnem omrežju Facebook je Mestna knjižnica Ljubljana vzpostavila januarja 
2009 z namenom povezovanja, promoviranja, komuniciranja in druženja na spletu. Oktobra leta 2010 
smo poskrbeli za oživitev profila, na način rednega ažurnega objavljanja na profilu MKL. Pri tem 
projektu sodeluje šest zaposlenih, ki dnevno vnašajo vsebine, odgovarjajo na vprašanja in skrbijo za 
odzivnost in aktualnost.  
FB je kot spletno socialno omrežje trenutno eden najbolj prodornih medijev, ki ga uporabljajo vse 
starostne skupine in je odlično orodje tako za posameznike kot za javne zavode v smislu informiranja 
in promoviranja. 
Doseženi cilji: 
V treh mesecih, od oktobra 2010 do decembra 2010, v času intenzivnega ukvarjanja z MKL profilom 
na FB, se je članstvo oziroma število prijateljev povečalo za 50% in vsak dan narašča. 
 
6. Knjiga na dom 
Poročilo o izvajanju projekta:  
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. 
Februarja 2010 je bil izveden pregled tovrstnih storitev v vseh enotah Mestne knjižnice Ljubljana, kjer 
se je izkazalo, da so storitev do sedaj izvajale štiri knjižnice, v vsaki ena knjižničarka, ki so z gradivom 
enkrat mesečno oskrbovale člane na domu. 
Zaradi poenotenja dela v MKL je bilo tako uvedeno centralizirano izvajanje knjižnične storitve dostave 
gradiva na domu, ki jo je prevzel knjižničar iz Knjižnice Šiška. Prvi obisk je opravil maja 2010. Storitev 
je bila in je promovirana s posebej za to pripravljenimi letaki in plakati, ki so uporabnikom ves čas 
dosegljivi v naših knjižnicah, v dnevnih centrih za starejše, v župnijah in drugih ustanovah ter 
organizacijah, ki skrbijo za upokojence in invalide na območju mesta Ljubljane. Storitev Knjiga na dom 
je objavljena tudi na spletni strani MKL ter na dveh spletnih straneh, namenjenih starejšim. Storitev je 
bila posredno predstavljena in promovirana tudi v jesenski oddaji Turbulenca na RTV Slovenija in s 
posebno instalacijo v Knjižnici Šiška tudi v Tednu MKL, septembra 2010. 
Doseženi cilji:  
Od maja do decembra 2010 so štirje knjižničarji obiskali 13 oseb v skupnem številu 74 obiskov. S 
sedanjimi uporabniki smo dogovorjeni, da storitev tudi sami promovirajo svojim znancem, sorodnikom 
in prijateljem. Ključna težava, ki ciljni skupini storitev oddaljuje so zdravstvene težave, zato je potrebno 
izvajati storitev in njeno promocijo potrpežljivo, a vztrajno. Dejstvo je, da je v Ljubljani veliko oseb, ki bi 
uporabljalo to storitev, vendar se zanjo ne odločajo iz številnih razlogov: ne vedo za storitev, imajo 
zadržke ob vstopu knjižničarja kot tuje osebe v svoj dom, imajo težave z vidom in s tem posledično z 
branjem in podobno.  
 
7. Sistem signalizacije in notranjega označevanja v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Dokument Signalizacija MKL obravnava elemente za orientacijo v prostorih knjižnice in označevanje 
knjižničnega gradiva za uporabnike.  

http://intranet.mklj.si/�
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Signalizacija v knjižnici je namenjena uporabnikom za samostojno uporabo knjižničnih storitev in 
samostojno orientacijo v prostoru.  
Signalizacija je konsistentna: oblikovni in vsebinski principi so povsod isti, kjerkoli se ponovijo ali 
aplicirajo. 
Dokument je izdelan z namenom, da bo oblika in izvedba signalizacije načrtno usklajena s celostno 
podobo in opremo  knjižnic. 
Doseženi cilji: 
S sistemom signalizacije in notranjega označevanja v MKL bomo postopoma poenotili oba elementa v 
vseh knjižnicah v mreži MKL in tako olajšali uporabnikom uporabo knjižnic, zaposlenim pa prehajanje 
med knjižnicami. 
 
 
8. Raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mestna knjižnica Ljubljana je kot fizični prostor srečevanj in demokratičnih izmenjav točka identifikacije 
mesta, s storitvami virtualnega prostora pa se vzpostavlja tudi kot točka socializacije in komunikacije v 
mestu in je kot zaupanja vreden in varen javni prostor, pomembna za razvoj mesta in njegove okolice. 
Čim večjemu številu prebivalstva streže knjižnica, tem bolj številčne in raznolike so njene storitve. 
Mestna knjižnica Ljubljana mora vseskozi upoštevati uravnoteženost med naseljenostjo in mobilnostjo, 
med stalnimi prebivalci ter dnevnimi migranti in prišleki.  
Mestna knjižnica Ljubljana je usmerjena k izvajanju treh strategij: integracija storitev knjižnice v 
vsakodnevno življenje prebivalcev mesta, oblikovanje novih storitev tako v fizičnem kot virtualnem 
okolju knjižnice, ki bodo služile uporabnikom  kot navdih za lastno ustvarjalnost in oblikovanje takšne 
ponudbe knjižnice, ki bo relevantna za celotno populacijo v mestu. 
Za učinkovito izvajanje storitev knjižnica redno izvaja raziskave lokalnega okolja, v katerem deluje in 
analize uporabnikov.  
Glede na raznolikost lokalnih okolij v katerih delujejo območne enote in krajevne knjižnice, ni možno 
izdelati enovite analize za celotno mrežo MKL. 
Doseženi cilji: 
Raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov MKL zagotavljata knjižnici pravočasno in 
hitro reagiranje na spremembe, prilagajanje novim zahtevam in izbor pravilne strategije. 
Z raziskavo zunanjega okolja in segmentiranjem uporabnikov pripravi knjižnica dobro osnovo za 
načrtovanje svojih storitev: razvoj mreže in prenova knjižnic, oblikovanje knjižnične zbirke in novih 
storitev za uporabnike v fizičnem in virtualnem okolju ter uvedbo napredne informacijsko-
komunikacijske opreme. 
 
 
9. Priročnik za zaposlene 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Priročnik za zaposlene je posebna publikacija, ki je namenjena zaposlenim MKL. Sodelavka za 
odnose z javnostmi in kadrovska služba sta izbrali in pripravili vsebine, priročnik je oblikovan in bo šel 
v tisk marca 2011.  
Doseženi cilji: 
Glavni cilj priročnika je, da so na enem mestu zbrane ključne informacije za zaposlene ( o knjižnici, 
organiziranosti, o pravicah in delovnih obveznostih zaposlenih, o izobraževanju, o osnovah uspešnega 
komuniciranja, itd.) in predvsem tiste informacije, po katerih zaposleni najbolj povprašujejo. Namenjen 
je vsem zaposlenim v MKL, ter tudi novo zaposlenim in prostovoljcem.  
 
10. Nacionalni projekt javnih del – Informacijski servis Borza dela 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V okviru projekta je bilo pridobljenih šest javnih dela, štiri v Informacijskem servisu Borza dela (BD) v 
Mestni knjižnici Ljubljana, eno v Mariborski knjižnici in eno v Knjižnici Velenje  v času od 1. 1. 2010 do 
vključno 31. 12. 2010. Koordinacijo  servisov v regiji je opravljala BD v MKL.  
Na podlagi potreb in želja uporabnikov smo v mesecu aprilu 2010  odprli novo Info točko BD v 
Knjižnici Bežigrad. 
Posebna izobraževanja in usposabljanja je BD MKL opravila za  zaposlene v Mariborski knjižnici in 
Knjižnici Velenje. Vseh šest  zaposlenih prek javnih del je  opravilo program izobraževanja za pripravo 
na bibliotekarski strokovni izpit.   
Zaradi drastičnega zmanjšanja finančnih sredstev za javna dela v letu 2011  in popolnoma 
spremenjenih razpisnih pogojih nismo bili izbrani na Nacionalnem projektu javnih del za leto 2011. 
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Doseženi cilji: 
Vse zastavljene cilje smo dosegli, s  programom izobraževalnih delavnic in predvidenim obiskom 
uporabnikov v BD v MKL pa  celo presegli. V program so se poleg brezposelnih vključili invalidi, težje 
zaposljivi brezposelni, ki so že več let na Zavodu RS za zaposlovanje.  
 
11. Projekti Mestne knjižnice Ljubljana v okviru Svetovne prestolnice knjige 
 
Knjige za vsakogar 
Mestna knjižnica Ljubljana koordinira vseslovenski projekt spodbujanja branja in nakupa knjig »Knjige 
za vsakogar«. Namen projekta je, da spodbudi zavedanje o pomenu branja in knjige za razvoj 
vsakega posameznika in s tem celotne družbe. Projekt Knjige za vsakogar oziroma prodaje knjig po 
ugodnih cenah v knjižnicah spodbuja ljudi k branju in kupovanju kakovostne literature, hkrati pa 
knjižnice bogati z novimi vsebinami in novimi bralci.   
Projekt združuje in povezuje založnike, knjigarne, knjižnice, bralce in seveda knjige po vsej Sloveniji. 
Gre za prodajo kvalitetne literature po nizki in dostopni ceni. MKL v projektu koordinira prodajo knjig. 
Projektu se je pridružilo 34 splošnih knjižnic z enotami, kar pomeni 108 prodajnih enot, od tega jih je 
kar 30 v mreži Mestne knjižnice Ljubljana. V sodelovanju z MOL smo izpeljali naročilo primernih stojal 
namenjenih prodaji knjig. Poskrbeli smo za promocijo in pripravili plakate in obvestila z osnovnimi 
informacijami o projektu.  
Pri projektu MKL sodeluje s sedmimi založbami: Didakta, Cankarjeva založba, Založba Graffit, Društvo 
slovenskih pisateljev, Vodnikova založba, Slovenska matica, Kud F. Prešeren, Študentska založba. 
Ker so se splošne knjižnice pri tem projektu prvič soočile s prodajo knjig in ker sistem Cobiss, ki ga 
knjižnice v Sloveniji uporabljamo, ne podpira tovrstne prodaje, je bila potrebna izdelava posebne 
aplikacije za prodajo knjig. 
 
 
Število sodelujočih splošnih knjižnic 34 
Število prodajnih mest 108 
Število prodanih knjig na vseh prodajnih 
Mestih (23. 4. – 11. 11. 2010) 

20.635 

Število prodanih knjig v MKL (23. 4. – 31. 12. 
2010) 

10.153 

Število sodelavcev 460 
 
 
Strip ob bok knjižnim klasikom - promocija stripovske ustvarjalnosti 
Strip kot deveta umetnost je med ljubitelji risbe in tovrstne literature že dolgo več kot le lahkotno 
branje, saj vse več uporabnikov oziroma bralcev enači dober strip predvsem z izjemno zgodbo in tudi 
risbo, ki ima visoko likovno vrednost. Z delavnicami, razstavami, okroglimi mizami in promocijo mladih 
ustvarjalcev s področja stripa ponujamo udeležencem aktivno preživljanje prostega časa in 
medsebojno druženje (knjižnica 2.0) ter promoviramo svojo bogato Stripoteko v Knjižnici Otona 
Župančiča. 
V sodelovanju z Aleksandrom Buchom (Stripartnica BUCH) sta bila organizirana dva sklopa stripovsko 
obarvanih dogodkov oziroma razstav ter pogovorov s svetovno uveljavljenima hrvaškima stripovskima 
avtorjema Julesom Radilovićem in Igorjem Kordejem. Jules Radilović je imel v aprilu 2010 
predstavitev in veliko samostojno razstavo svojih del v Knjižnici Otona Župančiča. Odprtje razstave, 
pogovor in predstavitev avtorja in njegovega opusa kot tudi celotnega koncepta projekta sta vodila 
Max Modic in Aleksander Buch ter nosilci in koordinatorji projekta v MKL. V drugem sklopu projekta je 
bila v mesecu oktobru Knjižnici Prežihov Voranc predstavitev svetovno znanega avtorja stripa Igorja 
Kordeja. Igor Kordej se je predstavil z originalnimi ilustracijami naslovnic knjig, ki jih je delal za vodilne 
svetovne založnike v ZDA, Franciji, Veliki Britaniji. Ob razstavi njegovih izvirnih ilustracij je bil 
razstavljen tudi njegov obsežen stripovski, knjižni opus. Zaključek projekta »Strip ob bok knjižnim 
klasikom« bo v mesecu aprilu 2011 z otvoritvijo samostojne razstave svetovno znanega ilustratorja in 
karikaturista Ota Reisingerja.  
 
Fotografski natečaj Mesto-knjiga-ljudje 
Fotografski natečaj in razstava »Mesto-knjiga-ljudje« je trajal od 23. 4. do 10. 9. 2010. Tema natečaja 
je bila vezana na knjige, ljudi in mesto ter je želela vzbuditi razmislek in ustvarjalni potencial, kako 
vizualno prikazati prepletenost knjige, ljudi, branja in urbane kulture. K sodelovanju so bila povabljena 
tudi fotografska društva in fotografske revije.  
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Namen projekta je bil izbor kvalitetnih in sporočilno zanimivih fotografskih del, ki bi knjižnici pripomogle 
k promoviranju knjige in branja. Na fotografski natečaj je prišlo skoraj 100 fotografij. Žirijo 
fotografskega natečaja sta sestavljala poklicna fotografa Iztok Bončina in Domen Grögel. Izbrana 
fotografska dela so vizualni zapis zgodb, ki dokumentirajo čas in prostor in nosijo sporočilno-estetsko 
vrednost ter ne nazadnje promovirajo knjige, branje in mesto knjižnic v kulturnem prostoru. 
Fotografska razstava je bila na ogled v mesecu oktobru 2010 v Knjižnici Otona Župančiča.   
 
Knjižnica moj azil  
V sodelovanju z Azilnim domom poteka projekt MKL z naslovom Knjižnica moj azil. Namen projekta je 
bil vključevanje azilantov kot socialno ranljive skupine, ki jim knjižnica s prireditvami, aktivnostmi in 
knjižnim gradivom lahko pomaga pri težavah vključevanja v lokalno okolje. Dolgoročno bo zagotovljen 
fond knjig za to ranljivo skupino prebivalstva kot bodo tudi izvajane dejavnosti za njihovo socializacijo. 
Prosilci za azil se seznanjajo s slovensko kulturo, z različnimi informacijami javnega značaja s 
področja bivanja v Sloveniji, možnostmi zaposlovanja, zdravstvenega varstva, izobraževanja ipd. 
Vključene so bile tudi druge institucije, kar olajšuje medkulturni dialog.  
V okviru projekta se izvajajo številne aktivnosti kot je »Očarljivo skupinsko branje«, bralna srečanja, ki 
vzpodbujajo stik s slovensko besedo in kulturo in integracijo v okolje. Izvedene so bile lutkovne 
gledališke predstave in delavnice za otroke azilantov, jezikovni tečaji.  
Pomemben del projekta je bila  strokovna okrogla miza v Knjižnici Prežihov Voranc (4. oktober 2010) z 
naslovom »Institucionalna pomoč prosilcem za azil in beguncem ter njihova integracija v slovensko 
okolje«. Osrednja tema okrogle mize je bila problematika azilantov kot socialno ranljive skupine in 
problematika njihovega vključevanja v naše okolje. Na okrogli mizi so sodelovale sorodne ustanove in 
institucije: Azilni dom Vič, MKL, Direktorat za migracije in integracijo MNZRS, Slovenska Filantropija in 
Urad varuha človekovih pravic .  
Knjižnica je v oktobru izpolnila še en začrtan cilj projekta, saj je v Azilnem domu Vič pričela z izposojo 
knjig iz svoje premične zbirke. Izbor knjig prilagajamo povpraševanju in strukturi nastanjencev 
Azilnega doma. Projekt Knjižnica moj azil se bo v letu 2011 nadaljeval z jezikovnimi tečaji, 
delavnicami, literarni srečanji kot bo »Pesemtry« - mednarodni večer branja poezije v slovenskem 
jeziku in jezikih drugih narodov. 
 
Filmobus - potujoči literarni kino 
Potujoča knjižnica je s svojim Bibliobusom v okviru Ljubljane svetovne prestolnice knjige sodelovala s 
projektom »Filmobus – potujoči literarni kino«, kjer je med 23. in 28. avgustom 2010 organizirala 
potujoči literarni kino. Pri izboru filmov po literarnih predlogah smo sodelovali s Slovensko kinoteko. 
Na postajališčih Bibliobusa in v parkih v centru Ljubljane (Pogačarjev trg in Park slovenske 
reformacije), na postajališču Podgorica in v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča so 
bile predvajane filmske projekcije filmov posnetih po literarnih predlogah, ki jih je spremljal bogat 
program ustvarjalnih delavnic ter drugih dogodkov, povezanimi s filmom in knjigo. Šlo je za zanimivo 
obliko promocije in vzpodbujanja branja ter prikaz delovanja Potujoče knjižnice in s tem dejavnosti 
Mestne Knjižnice Ljubljana. 
Sama izvedba projekta je bila organizacijsko zahtevna saj so bila za izvedbo dogodkov na javnem 
prostoru potrebna dovoljenja in dobro logistično načrtovanje. Dogodki kot so bile filmske projekcije in 
ustvarjalne delavnice v parkih, v samem središču mesta Ljubljane so bili dobro obiskani  in dober 
primer širitve našega delovanja oziroma približevanja naše ponudbe na alternativne načine.  
 
Plešem s knjigo 
Mestna knjižnica Ljubljana in Plesna šola Kazina sta s projektom Plešem s knjigo združili moči in 
izkušnje na področju pisane besede in giba in organizirali glasbeno plesne delavnice, namenjene 
najmlajšim (od 3. do 7 let starosti). Plešem s knjigo je plesni projekt v okviru aktivnosti Ljubljana – 
svetovna prestolnica knjige, s katerim smo našim uporabnikom oziroma udeležencem glasbeno 
plesnih delavnic s plesom približali vsebino knjige in z vsebino knjige približali ples. Izkazalo se je da 
je združevanje besede, giba in glasbe zelo učinkovit pristop za približevanje te starostne skupine otrok  
svetu bralne kulture in s tem tudi celovitem razvoju mladostnika. Plesne delavnice so bile namenjene 
predšolskim otrokom in mlajšim osnovnošolcem. 
Glasbeno plesne delavnice so bile izvedene v vseh naših večjih enotah (KOŽ, KB, KPV, KJM, KŠ) in 
tudi v tednu Mestne knjižnice Ljubljana na našem gostovanju v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. Do konca 
leta 2010 je bilo izvedenih 13 glasbeno plesnih delavnic. Za namen promocije dogodkov projekta so 
bile izdelane zloženke, plakati itd. Glasbeno plesne delavnice so oglaševali tudi številni mediji. 
Glasbeno plesne delavnice smo organizirali v sodelovanju z VVZ in OŠ, tako, da se je posameznih 
delavnic udeležilo tudi do 30 otrok. 
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Knjižnica, srce mesta: med tradicijo in prihodnostjo – 8. november 2010 
Z enodnevnim mednarodnim strokovnim posvetovanjem z okroglo mizo »Knjižnica, srce mesta: med 
tradicijo in prihodnostjo« smo odprli poligon za izmenjavo mnenj, idej in strokovnih pobud za nadaljnji 
kakovostni razvoj Ljubljane na področjih knjige, branja, znanja in kulture. V okviru posvetovanja smo 
pripravili tri vsebinske sklope predavanj: 1. Pomen knjižnice v urbanem tkivu mesta; 2. Vloga in 
perspektive knjige kot množičnega medija v družbi digitalnih medijev; 3. Dileme razvoja kakovostne 
ponudbe sodobnih knjižnic. V tem okviru smo organizirali tudi okroglo mizo o aktualnih vprašanjih 
vsakodnevnega dialoga med knjižnico in mestom, posameznikom in knjižnico ter knjižnico in okoljem – 
in izpostavili različne vidike vloge knjižnic pri promociji branja, znanja, kritične misli, ustvarjalnosti in 
kulture v mestu. S prispevki in referati na enodnevnem strokovnem posvetu smo želeli poiskati 
odgovore na odprta vprašanja, s katerimi se soočamo knjižnice danes, in skušali poiskali odgovor na 
vprašanje, kako poteka dialog in kakšni so komunikacijskih tokovih med akterji v trikotniku 
posameznik-knjižnica-mesto.  
Strokovnega posveta so se udeležili vabljeni predavatelji s področja bibliotekarskih znanosti in širšega 
področja humanističnih znanosti, publicistike, založništva in kulture. Na posvetovanju so aktivno 
sodelovali naslednji predavatelji: dr. Uroš Grilc, Simona Resman, dr. Miran Hladnik, mag. Marijan 
Špoljar, dr. Polona Vilar, Lenart J. Kučič, Dragica Turjak, Jasmina Ninkov in Mladen Masar. 
Posvetovanje je povezovala Breda Karun, Narodna in univerzitetna knjižnica. 
Okrogle mize, ki jo je povezovala Tanja Jaklič iz časopisne hiše Delo, so se udeležili še dr. Miha 
Kovač,  dr. Maja Breznik, mag. Jelka Gazvoda, direktorica Mestne knjižnice Ljubljana in dr. Stojan 
Pelko z Ministrstva za kulturo. 
S strokovnimi predavanji in pogovorom o aktualnih vprašanjih na okrogli mizi se je Mestna knjižnica 
aktivno vključila tudi v iskanje kakovostnih rešitev na področju knjige in bralne kulture v mestu tudi v 
okviru projekta Ljubljana, Svetovna prestolnica knjige. Ocenjujemo, da smo z organizacijo strokovnega 
posvetovanja in pogovorom o aktualnih temah s strokovnega področja prispevali k večji 
prepoznavnosti vloge knjižnice v mestu.  
 
 
Trubarjeva hiša literature 
MKL se je odzvala povabilu MOL in v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane in 
Oddelkom za kulturo MOL pripravila izhodišča programskih vsebin za novoustanovljen kulturni prostor, 
Trubarjevo hišo literature. V MKL smo pripravili tudi okvirni nabor serijskih publikacij za čitalniški del 
hiše. V vsebinska izhodišča sodelovanja MKL v programih THL smo vključili pregled prireditvenih 
sklopov, aktivnosti, ciljnih skupin, časovnih okvirov izvajanja aktivnosti in predvidenega števila 
prireditev v THL za obdobje od aprila do decembra 2010.   
Za javnost je hiša odprta od septembra 2010, za otvoritveno priložnost smo v MKL pripravili 
celodnevni program uličnih dogodkov, ki so se odvijali na Stritarjevi ulici med 10. in 19. uro ter 
sodelovali pri oblikovanju svečanega uradnega dela otvoritve prostorov.  
V vsebinski program THL smo vključili devet programskih sklopov: literarne dogodke, predstavitve 
knjig, branja, pogovore o umetnosti in družbi, predstavitve digitaliziranih zgodb, dejavnosti za otroke, 
kreativne delavnice, razstave, dogodke na prostem  ter gostovanja izbranih prireditev v okviru projekta 
Ljubljana, svetovna prestolnica knjige 2010-2011. Pri skupni pripravi izhodišč programa se je MKL 
osredotočila predvsem na iskanje možnosti sodelovanja z že obstoječimi programi v okviru MKL, med 
njimi Literarni sprehodi po Ljubljani. V mesecu juniju smo začeli z izvajanjem prvega projekta v sklopu 
dogodkov v hiši literatura in promocijo kakovostnega branja – s programom Zgodbe iz cekarja na 
Stritarjevi ulici, med vhodom v THL in informacijsko pisarno Ljubljane, svetovne prestolnice knjige. V 
prvih štirih mesecih je MKL sodelovala s 15 dogodki od 130 po programu.  
 
Doseženi skupni cilji projektov v sklopu SPK: 
- Popularizacija bralne kulture in promocija kakovostne literature ter poudarjanje pomembnosti 

knjige v življenju posameznika, družbe, mesta in urbane kulture.   
- Opozoriti širšo javnost na pomen kulturne in izobraževalne vloge knjižnic v mestu in družbi 

nasploh ter predstavitev knjižnice kot enega pomembnih akterjev družbenih in miselnih tokov v 
življenju mesta. Poudariti pomembnost umeščenosti knjig med ljudmi in pokazati njihovo vzajemno 
prepletenost in soodvisnost.  

- Promocija branja in knjige ter skrb za razvoj posameznika skozi alternativne pristope in dogodke, 
ki niso neposredno povezani s knjigo (razstave, delavnice, ples, itd).  
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12. Teden Mestne knjižnice Ljubljana 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Mestna knjižnica Ljubljana je med 20. in 24. septembrom 2010 v knjižnici Šiška organizirala 
predstavitveni Teden MKL v katerem je svojim uporabnikom želela približati širok spekter dejavnosti in 
dogodkov, ki zaznamujejo naše osnovno poslanstvo ter vpetost v kulturno ponudbo in življenja 
občanov Ljubljane in njene okolice.  
Hkrati pa smo želeli opozoriti tudi na številne kulturne dejavnosti s katerimi se ukvarjajo zaposleni MKL 
in jih predstaviti našim uporabnikom. V tednu dni je bilo predstavljeno 18 prireditev s 23 dogodki (dve 
razstavi, dva literarna in trije glasbeni dogodki ter 6 predstavitev enot in dejavnosti) kot tudi številni 
dogodki za otroke. Odmeven je bil tudi dogodek predstavitve delovanja in gostovanje MKL v 
Cankarjevi knjižnici na Vrhniki.  
Začetek tedna MKL je obeležila Slovanska knjižnica s predstavitvijo svoje dejavnosti in zgodovine 
njenega razvoja ter predstavitvijo domoznanske dejavnosti in posebnih zbirk. Predstavljeni so bili 
zvezki dragocene zbirke Iconotece Valvasoriane, Dizmove kronike in druga pomembna domoznanska 
gradiva. 
Svoje dejavnost in poslanstvo sta predstavili Potujoča knjižnica in Pionirska, center za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo. Predstavili so se tudi naši servisi Borza znanja, Središče za samostojno 
učenje, Točke vseživljenjskega učenja in Borza dela ter seznanili naše uporabnike o svojem 
poslanstvu in načinih dela, podajanju informacij in možnostih, ki jih nudijo.  
Osrednji, slavnostni večer tedna MKL se je odvijal 23. septembra v Knjižnici Šiška. Odprla sta ga 
direktorica MKL Jelka Gazvoda in župan MOL Zoran Jankovič. V sodelovanju z Mestnim muzejem 
Ljubljana je bila pripravljena razstava z naslovom »Legendarni ljubljanski župan Ivan Hribar«. 
Predstavljena je bila tudi razstava fotografij enot Mestne knjižnice Ljubljana. Ogledom razstav je sledil  
glasbeni nastop vokalne skupine jazzy.si in koncert glasbenika Gala Gjurina z njegovimi gosti 
V okviru dogodka »MKL na obisku«  smo obiskali Cankarjevo knjižnico Vrhnika (23. september). 
MKL kot območna knjižnica za osrednjeslovensko regijo je svojo dejavnost in naloge predstavila v 
Cankarjevi knjižnica Vrhnika. V celodnevnem program so se predstavili servisi MKL (Središče za 
samostojno učenje, Borza dela, Borza znanja in Točke vseživljenjskega učenja), obiskovalci pa so se 
lahko tudi seznanili s projektom Knjige za vsakogar. 
V popoldanskem času je MKL pripravila strokovno predavanje o uporabi elektronskih podatkovnih 
zbirk in oddaljenemu dostopu do njih za člane knjižnic regije ter predstavitev elektronskih bralnikov. V 
zadnjem delu celodnevne predstavitve MKL je bil program namenjen predstavitvi lokalnih vsebin, ki jih 
je Cankarjeva knjižnica Vrhnika objavila na portalu Kamra in dLib.si. Obiskovalci so se seznanili tudi z 
digitalnimi zgodbami o vrhniških ulicah na domoznanskem portalu Kamra in s samim iskanjem po 
portalu. Skozi pretekle objavljene spomine pa so odkrivali lokalno glasilo Naš časopis. 
Ker pa je Teden MKL namenjen tudi zaposlenim MKL, smo se v soboto, 18. septembra (na dan 
stoletnih vod v Ljubljani) zbrali na pikniku pod šotorom. 
Doseženi cilji: 
- Krepitev prepoznavnosti in povezanosti enot in služb Mestne knjižnice Ljubljana. 
- Predstavitev široke ponudbe in programa Mestne knjižnice Ljubljana.  
- Medijska promocija MKL. 
- Tesnejše povezovanje z lokalnim okoljem. 
 
 
Projekti za otroke: 
 
13. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MEGA kviz strokovno pripravlja in organizira MKL, Pionirska - center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije , izvajajo pa ga 
splošne knjižnice v Sloveniji v sodelovanju z osnovnimi šolami ter Skupnost muzejev Slovenije v 
sodelovanju z muzeji in galerijami. Cilji projekta so: sodobne oblike učenja in poučevanja, spodbujanje 
ustvarjalnosti in inovativnosti; spoznavanje kulturne dediščine; informacijsko opismenjevanje; branje; 
virtualni in dejanski obiski kulturnih ustanov.  
Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, namenjen je predvsem učencem 2. in 3. triletja 
devetletke. Cikel v vsakem šolskem letu obsega pet sklopov, ki obravnavajo znamenite Slovenke in 
Slovence z različnih področij znanja in umetnosti in iz različnih slovenskih kulturnih krajin, ki jih 
spoznavamo prek njihovih spominskih hiš.  
Kviz je dostopen na spletni strani www.megakviz.si. Poleg vprašalnika (kviza v ožjem pomenu) so na 
spletu dostopne tudi nadaljnje spodbude »Potepuh« ter »Radovednež«. 

http://www.megakviz.si/�
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Informacija o sprotnem sklopu je objavljena tudi v reviji PIL in na TV Slovenija (v sklopu Enajste šole - 
Oddaje za radovedneže).  
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2009/2010 je potekal peti cikel, s katerim smo zbrali 9.054 rešitev (od tega 5.793 
rešitev neposredno prek spleta in 3.261 rešitev z vprašalniki, ki so si jih reševalci kopirali s spleta).  
Peti cikel, ki poteka v šol. letu 2010/2011, je do 31. 12. prek spleta okrog reševalo 2.000 reševalcev 
(podoben rezultat kot v istem obdobju lani). Novo pri petem ciklu je to, da smo registrirali profil MEGA 
kviza v Facebooku, kjer smo zbrali do 31. 12.  okrog 600 prijateljev. 
 
14. Moja naj knjiga 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Moja najljubša knjiga, priznanje po izboru mladih bralcev, se podeljuje vsako leto od 1998, in sicer v 
dveh kategorijah: za najljubšo slovensko mladinsko knjigo in za najljubšo v slovenščino prevedeno 
mladinsko knjigo. Priznanje so osnovali Knjižnica Otona Župančiča, Slovenska sekcija IBBY in Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije, da bi med mladimi bralci spodbujali branje in zanimanje za 
mladinsko književnost. Zato naj bi bilo glasovanje povezano z bibliopedagoškimi dejavnostmi oz. z 
najrazličnejšimi oblikami knjižne vzgoje mladih bralcev. 
Glasujejo lahko vsi otroci, ki knjigo sami preberejo, pri čemer smejo glasovati za katerokoli delo, ne 
glede na letnico njegove izdaje, glavna pozornost pa velja leposlovni knjigi. Knjiga, ki že peto leto dobi 
največ glasov mladih bralcev, prejme zlato priznanje, nato pa je izločena iz nadaljnjega glasovanja. 
Glasovanje poteka prek spleta www.naj-knjiga.si ; glasove mladih bralcev (za enkrat) lahko oddajajo le 
registrirani mentorji. Glasovanje poteka vsako šolsko leto, od 15. oktobra do 15. marca. Priznanja 
ustvarjalcem nagrajenih knjig so podeljena 2. aprila, na mednarodni dan knjig za otroke, v MKL, 
Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani. Sprotno glasovanje po posameznih slovenskih pokrajinah in 
rezultati iz preteklih let so dostopni na http://www.naj-knjiga.si.  
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2009/2010 je glasovanje potekalo v 49 splošnih knjižnicah in v šolskih knjižnicah na 
njihovem področju; sodelovali pa so tudi slovenski otroci izven Slovenije.  Glasovalo je 22.306 mladih 
bralcev, od tega smo jih 784 prejeli od slovenskih mladih bralcev izven Slovenije.   
V šolskem  letu 2010/2011 nam je pred začetkom glasovanja uspelo nadgraditi stran s povezavo s 
Priporočilnimi seznami mladinskih knjig Pionirske, s čimer nam je omogočeno spodbujanje k branju 
bolj kakovostnih knjig. Do 31. 12. se je zbralo okrog 7.000 glasov mladih bralcev iz 47 slovenskih 
splošnih in njihovih šolskih knjižnic (podoben rezultat kot v istem obdobju lani). 
 
15. Rastem s knjigo za OŠ in SŠ 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Nosilec obeh projektov je Javna agencija za knjigo: v sodelovanju s splošnimi knjižnicami in OŠ ter SŠ 
podeli vsem učencem 7. razredov OŠ in dijakom 1. letnikov SŠ knjigo, projekt vsebuje obvezen obisk 
splošne knjižnice. Splošne knjižnice sprejemamo učence in dijake na obisk, jim predstavimo knjižnico 
in njene dejavnosti, s poudarkom na KIZ in motivaciji za branje, ter izročimo knjige.  JAK pripravi tudi 
nekaj promocijskega gradiva in spodbude za delo, tako splošnim knjižnicam, kot mentorjem, 
spremljevalcem skupin iz OŠ in SŠ. 
V šolskem letu 2010/2011 je JAK razširil projekt tudi na srednje šole, kar za MKL ob predvidenem 
številu 6.366 šolarjev in dijakov, ki so oziroma bodo obiskali knjižnice MKL, predstavlja velik kadrovski 
in finančni problem, ki odločitev izvajanja projekta v prihodnje v MKL postavlja pred dilemo. 
Doseženi cilji: 
Do konca šolskega leta 2009/2010 nas je obiskalo130 skupin iz 7. razredov, 2.645 učencev.  
 
16. Dajmo jim vetra 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Izhodišče je bila 110. obletnica rojstva slovenskega pisatelja Toneta Seliškarja, aktualizacija knjižnične 
zbirke in spodbujanje branja kakovostnega leposlovja, predvsem za počitniško branje. Na izhodiščno 
temo smo pripravili razstavo, ki ja vključevala predstavitev avtorja, njegovih del ter transformacij 
besedil v druge medije ali literarne vrste ter žanre (radijske igre, filmske priredbe, dramatizacije 
besedil). Izhodiščna tema je bila hkrati tudi moto počitniške ustvarjalne delavnice, ki smo jo organizirali 
na začetku poletnih šolskih počitnic. 
Štiridnevno poletno ustvarjalno delavnico je obiskovala stalna skupina otrok, nekaj pa jih je prišlo 
naključno. Delavnica je bila temu že predhodno prilagojena. Tako so nekateri štiri dni izdelovali eno 
jadrnico od začetka do konca, jo opremili z napisi, zastavami, posadko in dodali še prebivalce morja, 
narejene iz origamija, drugim pa smo ladjo predhodno pripravili sami, otroci pa so jo prebarvali, 

http://www.naj-knjiga.si/�
http://www.naj-knjiga.si/�
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okrasili, delali origami. Največ zanimanja je bilo za barvanje teh več kot meter dolgih jadrnic, saj so 
lahko otroci  izživeli svojo umetniško žilico. 
Doseženi cilji: 
- Obiskalo nas je 42 otrok, enkrat so se udeležili delavnice tudi otroci iz Zveze prijateljev mladine. 
‐ Zelo koristna izraba prostega časa.  
‐ Širjenje ekološke zavesti z uporabo odpadnih materialov. 
‐ Prek razstava jadrnic s predlogi za branje so bili otroci aktivno vključeni v proces širjenja bralne 

kulture. 
‐ Okrasitev mladinskega oddelka. 

 
Projekti za mladostnike: 
 
17. Oddelek za mladostnike 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V MKL se kaže potreba po novi organizaciji oddelkov za uporabnike. Starostne skupine so veliko bolj 
profilirane kot včasih in imajo specifične potrebe in zahteve: mladostniki, mladi odrasli, starostniki v 
tretjem življenjskem obdobju.  
Glede na specifiko mladostnikov predlagamo nov oddelek: Oddelek za mladostnike (za starostno 
skupino med 13. in 19. letom). V novih in prenovljenih knjižnicah v mreži MKL bomo temu oddelku 
namenili še posebno pozornost kot most med otroštvom (oddelek za otroke) in odraslostjo (oddelek za 
odrasle).  
V dokumentu iz maja 2010 »Da bodo še naprej obiskovali knjižnico: Oddelek za mladostnike v Mestni 
knjižnici Ljubljana« so podani ključni elementi za oblikovanje oddelka za mladostnike: opredelitev 
ciljne skupine, segmentiranje uporabnikov, prostor in oprema ter knjižnična dejavnost in posebne 
storitve (postavitev gradiva, promocija gradiva, promocija branja, informiranje, ustvarjalnost, 
prireditve). Za promocijo knjižnične dejavnosti in posebnih storitev bomo v letu 2011 oblikovali spletno 
podstran za mladostnike.  
V letu 2011 načrtujemo postavitev oddelka za mladostnike v OE: Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici 
Otona Župančiča in Knjižnici Prežihov Voranc. 
Doseženi cilji: 
Z oblikovanjem koncepta oddelka za mladostnike nagovarjamo ciljno skupino uporabnikov, ki je v 
knjižnici že dolgo zelo prepoznavna. Zavedati se moramo, da so uporabniki oddelkov za mladostnike 
tudi bodoči mnenjski voditelji in nosilci odločanja v slovenski družbi, torej ljudje, ki bodo odločali o 
naših knjižnicah. Z oblikovanjem OM jim skušamo čim bolj približati knjižnico in jih v njej tudi zadržati.  
 
18. (Ne)zaslišana literatura 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Na javni razpis MOL, za sofinanciranje mladinskih aktivnosti za leto 2010, smo prijavili projekt 
(Ne)zaslišana literatura in zanj prejeli sredstva. Jedro projekta so bile pogovorne delavnice z 
mladostniki, kjer smo analizirali mladinske romane, ki so nam služili kot izhodišče za družbeno kritične 
razmisleke, povezane z odraščanjem in širšim družbenim okoljem. Poleg stalnih vodij Maše Ogrizek in 
Gaje Kos so se vsakokratni delavnici pridružili sodelavci iz različnih nevladnih organizacij (Ženska 
svetovalnica, CSD Moste, Društvo za nenasilno komunikacijo idr.). 
Doseženi cilji: 
Mladi so imeli priložnost - na petih srečanjih - osvojiti nekaj pomembnih znanj in veščin: interpretacijo 
literarnih vsebin, kritično branje, pisanje recenzij, rabo različnih virov (internet, sekundarna literatura) 
in medsebojno komuniciranje. 
 
19. Novoletka 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V soboto, 18. 12. 2010, se je v organizaciji MKL in društva SloAnime.org zgodila Novoletka 2010, 
družabni in predstavitveni dogodek japonskih animiranih filmov, literature, stripov in mladostniške 
kulture. Dogodek je potekal v 3. nadstropju Knjižnice Otona Župančiča, od 12.00 do 19.30, in je kljub 
majhni promociji presegel pričakovanja, saj nas je obiskalo več kot 300 obiskovalcev.  
Organizirali smo likovne delavnice, priložnostno knjigarno, bralne kotičke, razstavo, CosPlay 
(oblačenje in glasovanje za fantazijske kostume), tri predavanja o japonski kulturi, plesni podij, 
karaoke, namizne igre, ipd. Sodelovala je še trgovina Črna Luknja, ki je prispevala namizne igre in del 
razstave. Dogodek smo zabeleži tudi z video posnetki. 
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Novoletka se v različnih oblikah izvaja 9 let, naslednja bo jubilejna. Ob podpori statistik obiska, 
fotografij in videoposnetkov, nam tako sponzorjev kot reklame zagotovo ne bo umanjkalo, da o 
obiskovalcih ne govorimo. 
Doseženi cilji: 
Namen družabnega dneva je bil v spoznavanju in prepoznavanju knjižnice kot tretjega prostora, kjer 
lahko otroci, mladi in odrasli koristno preživijo dobršen del dneva ob priložnostnem in neformalnem 
učenju prek predavanj, razstav, literature, likovnih delavnic, plesu, druženju z  enako mislečimi, ipd.  
Sodelovanje s kulturno-umetniškimi društvi omogoča vzpostavitev novih partnerstev. 
Vsi zadani cilji - promocija knjižnice, iskanje novih prijemov za privabljanje novih uporabnikov in 
članov, ne-virtualno socializiranje, omogočanje sodelovanj z društvi ipd, so bili doseženi, v nekaterih 
primerih tudi preseženi. Z Novoletko se vzpostavlja tudi sobota kot pomemben dan za preživljanje 
prostega časa v knjižnici. 
 
Projekti za odrasle: 
 
20. Bralni krog 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Bralni krog je redna mesečna prireditev za starejše bralce, ki zdaj poteka le še v MKL, KOŽ (nasledila 
je Knjižne čajanke), toda z istimi cilji: predstaviti starejšim nove mladinske knjige, da bi jih spodbudili k 
branju otrokom, jih ohranjali v stiku z mladimi (medgeneracijsko povezovanje), jih spodbujali k branju 
na splošno in k obiskom knjižnice (promocija branja). 
Vsakič predstavimo po tri otroške, tri mladinske in tri knjige za odrasle, in vsakič so izbrane na neko 
osrednjo temo, povezano z aktualnim dogajanjem na področju branja. 
Doseženi cilji:   
V letu 2010 je bilo: 8 rednih prireditev, okrog 180 obiskovalcev; Bralni krog na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje, 30.9., 10 udeležencev; predstavitev na Tednu MKL (»posledica« je Srečanje 
starejših bralcev v Knjižnici Medvode).  
Mreženje Bralnega kroga po MKL ni bilo uspešno, opaziti pa je, da se ne le po MKL, ampak tudi po 
drugih knjižnicah v Sloveniji dogaja vrsta podobnih prireditev za starejše, kar pa lahko delno 
razumemo kot posledico knjižnih čajank, ki so 8 let potekale v 12 slovenskih splošnih knjižnicah v 
sodelovanju z Mladinsko knjigo. 
 
21. Med revščino in bogastvom - Dnevi evropske kulturne dediščine  
(25. 9. – 2. 10. 2010) 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V Knjižnici Prežihov Voranc, Knjižnici Otona Župančiča, Knjižnjici Bežigrad in Knjižnici Šiška  so bile  
izvedene ustvarjalne delavnice »Recikliranje«, ki se jih je udeležilo 24 obiskovalcev (upokojenci, 
zaposleni, mladostniki in šolski ter predšolski otroci). Del ustvarjenih recikliranih izdelkov so 
udeleženci delavnic podarili Društvu Humanitas (Društvo za človekove pravice in človeku prijazne 
dejavnosti). Njihovi prostovoljci so jih zamenjali za donacije namenjene za Humanitasov program 
slovenskega botrstva, katerega namen je pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin v Sloveniji. 
Celotedenske dejavnosti so v območnih enotah spremljale priložnostne knjižne razstave strokovne 
literature o aktualnem času družbenih sprememb, ki jih definirajo pojmi globalizacije, pasti tržnega 
sistema in socialne neenakosti. 
Doseženi cilji:   
Pri projektu smo sledili skupnim ciljem letošnjih dni  Evropske kulturne dediščine, ki jih je koordiniral 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: 
- ustvarjalnost v času revščine in pomanjkanja, 
- vrednote v času revščine in pomanjkanja. 
 
22. Teden vseživljenjskega učenja v MKL (maj- junij 2010) 
Poročilo o izvajanju projekta  
Mestna knjižnica Ljubljana s svojimi zbirkami gradiv in prireditvami omogoča in zagotavlja 
permanentno neformalno izobraževane in priložnostno učenje vsem starostnim skupinam 
obiskovalcev in se je s to dejavnostjo priključila krovni temi lanskoletnega Tedna vseživljenjskega 
učenja – Evropskemu letu boja proti revščini in socialni izključenosti. Prijavili smo 91 prireditev, ki se 
jih je udeležilo 12.668 obiskovalcev. Posebej so se na izvajanja projekta s svojimi programi pripravili 
servisi znotraj Centra za vseživljenjsko učenje v MKL. 
Doseženi cilji: 
- spodbujanje bralne kulture, 



 58 

- širjenje kulture učenja, 
- razvijanje kompetenc sporazumevanja v maternem in tujih jezikih, 
- razvijanje digitalne pismenosti, 
- dvig ravni vseh vrst komunikacije, 
- strpnost do kulturne raznolikosti, 
- ohranjanje biotske raznovrstnosti 
- povečanje profesionalnih znanj, možnosti in priložnosti, 
- kvalitetno preživljanje prostega časa, 
- samoiniciativnost in ustvarjalnost. 
 
23. Filmska šola (filmski krožek za odrasle ) v Knjižnici Jarše 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2010 smo se z vrtčevsko skupino Mojce Bavdek dobili petnajstkrat:  od tega osemkrat v 
knjižnici, dvakrat v vrtcu, štirikrat v Kinodvoru  in enkrat na razstavi ilustracij Lile Prap in njene 
(japonske) risanke. 
V skupini odraslih smo se srečevali mesečno, v skupini je običajno 10-12 obiskovalcev. Spoznavali 
smo zgodnje obdobje razvoja filma in kinematografije: od bratov Lumiere do Sergeja Eisensteina. 
Doseženi cilji: 
Skupina odraslih obiskovalcev je dokaj stalna in kaže zanimanje za tematiko. 
Z mladostniki pa ne gre. Nikakor se ne formira skupina, ki bi redno obiskovala krožek. Zato namerava 
vodja projekta predlagati staršem predšolske skupine, ki gredo letos v šolo, da bi z njimi nadaljevali 
delavnico filmske vzgoje za mlajše osnovnošolce v knjižnici. 
 
24. Vsebinska prenova Knjižnice Nove Poljane 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Spomladi 2010 smo spremenili koncept knjižnične zbirke v Knjižnici Nove Poljane.  V dveh letih 
izvajanja izposoje smo namreč ugotovili, da ima knjižnica premajhno število članov in vzporedno s tem 
tudi premalo obiska zaradi izposoje gradiva. Zato smo spremenili knjižno ponudbo in dodali večje 
število neknjižnega gradiva, predvsem DVD-jev. Spremembo zbirke smo promovirali tako, da smo 
pripravili zgibanke, ki smo jih raznosili po vseh okoliških blokih in lokalih.  
Doseženi cilji: 
V Knjižnici smo s konceptualno prenovo dosegli, da je bila uspešnost naših odločitev in akcij vidna že 
v prvih mesecih, ko se je vpis članov in obisk izposoje povečal skoraj za štirikrat. 
 
25. Kavarna 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V Knjižnici Otona Župančiča smo se z veseljem lotili priprav za vzpostavitev dejavnosti kavarne v 
prostorih, kjer je kavarna nekoč že bila. Pridobili smo dovoljenje župana, opravili cenitev prostorov z 
uradnim cenilcem, pripravili vzorec pogodbe in določili cene. 
Prvi pogovori so stekli z Društvom za pravično trgovino, ki naj bi izvajalo dejavnost pravične kavarne. 
Vendar se je kasneje izkazalo, da je najem naše kavarne za morebitne najemnike predrag.  
Žal se na objavljeno javno povabilo ni odzval nihče. Povabilo bomo morali nekajkrat ponoviti, preden 
bomo smeli znižati ceno najemnine. 
Doseženi cilji: 
Postavljeni cilji niso bili doseženi, vendar bomo objave ponovili in upamo, da bomo cilje dosegli v letu 
2011. 
 
26. Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije / CVŽU LUR 
Poročilo o izvajanju projekta:  
MKL je konzorcijski partner v projektu CVŽU LUR, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport v 
okviru Evropskih socialnih skladov za obdobje 2008-2013. Prijavitelj in nosilec projekta v LUR je CDI 
Univerzum. MKL koordinira mrežo in izvaja mentorstvo za 8 Točk vseživljenjskega učenja v splošnih 
knjižnicah LUR: MKL (Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Šiška in Knjižnica 
Prežihov Voranc – v marcu preseljena na lokacijo Knjižnice Rudnik), Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Matična knjižnica Kamnik, Knjižnica Domžale in Knjižnica Litija.  
Po uspešni vzpostavitvi delovanja točk VŽU v letu 2009 smo pregledali kazalnike obiska izobraževanj, 
ki smo jih organizirali za udeležence. Na podlagi analize delovanja točke VŽU v Knjižnici Otona 
Župančiča /enota Nove Poljane smo točko prenesli v Knjižnico Rudnik (TVŽU smo na lokaciji odprli 
11. marca). Kmalu se je pokazalo zanimanje lokalnega okolja za udeležbo pri aktivnostih točke. V 
ostalih knjižnicah so bili udeleženci zelo zadovoljni z vsemi oblikami izobraževanja, zato smo se 
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odločili za nadaljevanje najbolj obiskanih tudi v letu 2010. Starejšim in brezposelnim udeležencem so 
prilagojeni tečaji za osnove računalništva in tečaji tujih jezikov za začetnike. 
Za aktivnosti v Tednu vseživljenjskega učenja smo koordinirali in zbirali podatke o prireditvah na 
točkah. Na predavanjih so se obiskovalci seznanili z zdravim načinom prehranjevanja, razvojem in 
dogajanjem v družini skozi čas, cilj razstav pa je bil osveščanje javnosti in opozarjanje na ekološko 
problematiko in problematiko revščine. 
Pomanjkanje učnega gradiva na točkah smo rešili prek sodelovanja s Cene Štupar – Centrom za 
permanentno izobraževanje. Na točkah VŽU v Kamniku, Litiji, Vrhniki in Domžalah so dostopne 
elektronske lupe, ki jih je MKL posodila knjižnicam regije v okviru izvajanj nalog osrednje območne 
knjižnice. 
Vseživljenjsko učenje smo promovirali tako z objavami novic in izobraževanj na spletnem portalu 
www.cvzu-lur.si kot tudi s predstavitvijo projekta CVŽU LUR na angleški verziji spletne strani MKL 
www.mklj.si/eng. 
V okviru Tedna MKL / Knjižnica na obisku smo točke in možnosti učenja predstavili  na stojnici pred 
Cankarjevo knjižnico Vrhnika. V Knjižnici Jožeta Mazovca smo pripravili razstave izdelkov z 
ustvarjalnih delavnic, ki so potekale na točkah.  
 
OBISK NA TOČKAH VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

ORGANIZACIJA število udeležencev število ur 
MKL Knjižnica Jožeta Mazovca 981 327 
MKL Knjižnica Bežigrad 971 244 
MKL KPV Knjižnica Rudnik (od 1.3.2010 dalje) 552 190 
MKL Knjižnica Šiška 564 254 
MKL KOŽ Enota Nove Poljane (1. 1. do 28. 2. 2010) 7 24 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 918 265 
Matična knjižnica Kamnik 1378 490 
Knjižnica Domžale 629 305 
Knjižnica Litija 270 190 

Načrtovano na vsaki TVŽU 240 288 
 
Prednosti projekta so vključevanje velikega števila predstavnikov ranljivih skupin prebivalstva v mnoge 
brezplačne oblike izobraževanja. Udeležujejo se jih posamezniki, ki bi sicer težje dostopali do 
izobraževanj in bili manj vključeni v družbo, ker so geografsko odmaknjeni, imajo pomanjkljiva ali 
zastarela znanja in spretnosti v komunikaciji, iskanju in izbiri informacij, učnih tehnikah, so manj 
motivirani za izobraževanje, imajo slab gmotni položaj in so pomanjkljivo obveščeni o možnostih za 
izobraževanje in zaposlovanje. Na tak način se promovirajo ostale dejavnosti knjižnice, udeleženci se 
tudi vpišejo v knjižnico in si izposojajo gradivo. Za promocijo knjižnice je poskrbljeno z objavami v 
medijih in na spletnem portalu projekta www.cvzu-lur.si. 
Kot pomanjkljivost se je izkazal načrt dela mentorice na 8 točkah, saj se mentorstvo izvaja na vsaki 
točki le na 14 dni, kar je premalo za kontinuirano učenje. V vmesnem času se lahko udeleženci na 
točkah učijo samostojno, kar pa jih počne le malo, saj potrebujejo več pomoči, motiviranja in so manj 
samostojni pri učenju. Glede na obseg dela mentorice, ki skrbi tudi za pripravo, zbiranje in urejanje 
dokumentacije za vsa izobraževanja, ki jih izvajajo predavatelji na točkah v času njene odsotnosti, 
smo financerju Ministrstvu za šolstvo in šport predlagali, da bi s prerazporeditvijo zagotovljenih 
sredstev projekta zaposlili dodatnega mentorja in s tem zagotovili odprtost najbolj obiskanih točk vsak 
teden. MŠŠ je naložilo koordinatorju projekta CDI Univerzum spremembo finančnega načrta celotnega 
konzorcija. 
Doseženi cilji: 
- Izboljšani so pogoji za dostopnost izobraževanja predvsem ranljivim ciljnim skupinam. V letu 2010 

je točke obiskalo za 12 odstotkov več udeležencev kot v letu 2009. 
- Mrežno sodelovanje v lokalnem okolju s povezovanjem z  Uradi za delo, Domovi  starejših 

občanov, Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Litiji.  
-  Točke VŽU delujejo v okoljih z neustrezno oziroma nezadostno ponudbo različnih oblik 

vseživljenjskega učenja in samostojnega učenja ter na geografsko in socialno odmaknjenih 
območjih, štiri točke so izven Ljubljane. 

- Udeleženci učinkovito izboljšujejo svoja funkcionalna znanja, znanja za samostojno življenje, 
znanja za izboljšanje kvalitete življenja. 

- Vzpodbujanje novih oblik izobraževanja z uporabo računalniških programov za učenje tujih 
jezikov, uporabo svetovnega spleta za učenje in iskanje informacij, učenje novih oblik 
komunikacije s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

http://www.cvzu-lur.si/�
http://www.mklj.si/eng�
http://www.cvzu-lur.si/�
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- S pridobivanjem novih znanj se veča socialna vključenost in povezovanje državljanov. 
- Točke predstavljajo tudi odlično priložnost za promocijo vseživljenjskega učenja ter povezovanje 

ponudnikov in uporabnikov različnih oblik neformalnega učenja. Pri tem gre za sodelovanje vseh 
partnerjev v projektu, za sodelovanje na nivoju mreže 16 točk VŽU v Ljubljanski urbani regiji, nova 
priložnost sodelovanja pa je nastala tudi z ustanovitvijo Centra za vseživljenjsko učenje MKL, s 
katerim so se Točke VŽU vpele v širšo mrežo izobraževalnih dejavnosti za uporabnike knjižnice. 

 
 
27. Easy to join education - Inclusion for all! [www.projecteasy.eu] 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mestna knjižnica Ljubljana se je konec leta 2008 vključila v mednarodni projekt EASY, ki ga je deset 
partnerskih organizacij iz petih držav (Nemčija, Finska, Bolgarija, Turčija in Slovenija) prijavilo v 
Program vseživljenjskega učenja. 
Iz vsake od držav prihajata dve organizaciji: organizacija, namenjena izobraževanju izobraževalcev, 
ter nevladna ali nepridobitna organizacija, ponudnica neformalnega izobraževanja in priložnostnega 
učenja za različne ciljne skupine.  
Mestna knjižnica Ljubljana je v drugi polovici leta 2009 začela testirati uporabnost pridobljenih 
kompetenc izobraževalcev prek različnih izobraževalnih dejavnosti za uporabnike. 
Za promocijo projekta smo v aprilu 2010 pripravili DVD, na katerem so s kratkimi filmi predstavljeni 
primeri dobrih praks spodbujanja neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja. DVD je 
dostopen na spletni strani MKL www.mklj.si/eng. 
Poskusno uvajanje modela in njegove učinke na kakovost izobraževalne ponudbe spremljajo 
valorizacijska srečanja, ki sta jih skupaj organizirala oba slovenska partnerja. Udeleženci 
valorizacijskih srečanj prihajajo iz različnih neprofitnih in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z 
neformalnim izobraževanjem in priložnostnim učenjem. Do konca leta 2010 je MKL v sodelovanju s 
partnersko organizacijo Glotta Nova pripravila 17 valorizacijskih srečanj. 
Partnerji v projektu smo se junija in septembra virtualno sestali na video konferenci. Tretje srečanje 
partnerjev je potekalo v Düsseldorfu od 4. do 6. oktobra, 7. oktobra pa je potekal mednarodni festival 
učenja (The International Learning Festival). Kot udeleženka panela se je festivala na povabilo MKL 
udeležila dr. Nevenka Bogataj iz ACS. Partnerske organizacije smo predstavile nekaj primerov 
aktivnosti priložnostnega učenja – MKL se je predstavila z jezikovnim puzzlom »Flowering words). 
V decembru je bilo pripravljeno zaključno vsebinsko in finančno poročilo. 
Doseženi cilji: 
S sodelovanjem v projektu Easy je knjižnica s konceptom izobraževanja podpornikov učenja pridobila 
dobro orodje za nadgradnjo stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih na področju 
neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja za končne uporabnike v knjižnici. Primere dobre 
prakse iz partnerskih organizacij bomo uporabili pri različnih dogodkih v knjižnici (Strokovne srede).  
 
 
 

5.8 Sodelovanje in promocija 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju sodelovanja in promocije: 
- MKL je sodelovala z ustanoviteljem MOL in občinami pogodbenimi partnericami, s partnerji na 

področju promocije branja in s slovenskimi in tujimi knjižnicami in knjižnično stroko ter kulturnimi, 
vzgojnoizobraževalnimi in socialnimi ustanovami.Posebej gre izpostaviti sodelovanje z 
ustanovami, ki skrbijo za ranljive skupine prebivalcev. 

- V letu 2010 beležimo 19 prijav na razpise,  prek različnih projektov knjižnica vstopa v različna 
partnerstva, in sicer tako, da v že obstoječa partnerstva vključuje svoje vrednote in poslanstvo ali 
pa da sama sistematično gradi nova partnerstva. Povečuje se število zaposlenih, ki sodelujejo v 
slovenskih in mednarodnih projektih. 

- Promocija knjižnice prek medijev je bila v letu 2010 zelo uspešna (233 objav in prispevkov, 131 
objav in prispevkov v letu 2009). Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi 
odmevnimi prireditvami, za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki smo vzpostavili 
novo spletno stran, prek elektronskega naslova info@lj.sik.si smo uporabnikom posredovali 290 
odgovorov. 

 
 
 

http://www.projecteasy.eu/�
http://www.mklj.si/eng�
mailto:info@lj.sik.si�
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Sodelovanje  
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 20010 vzpostavila različne oblike sodelovanja (podroben pregled 
sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov je podan v PRILOGI 17): 
‐ Sodelovanje s Centrom za razvoj knjižničarstva pri NUK, Ministrstvom za kulturo in JAK, s 

knjižnicami v Ljubljani in drugod po Sloveniji, z Zvezo SK Slovenije, DBL, ZBDS, Sekcijami pri 
ZBDS in Bralnim društvom Slovenije, Pedagoško in Filozofsko fakulteto (Oddelkom za 
biblikotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ). 

‐ Strokovno sodelovanje s šolskimi knjižničarji s področja MOL, kot tudi z ostalimi v knjižničnem 
informacijskem  sistemu v Sloveniji. S šolskimi knjižnicami in šolami ter splošnimi knjižnicami 
sodelujemo še posebej v sklopu Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza. 

‐ Sodelovanje z vzojnoizobraževalnimi ustanovami: vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. 
‐ Sodelovanje na področju promocije branja: v projektu Svetovna prestolnica branja in Trubarjeva 

hiša literature, sodelovanje z British Council Ljubljana. 
‐ Sodelovanje s številnimi ustanovami, ki deluejo na prodročju kulture: muzeji, galerije, glasbenimi 

ustanovami, arhivi, društvi.  
‐ Sodelovanje knjižnic in servisov (Borza dela, Borza znanja, Središče za mlade, Središče za 

samostojno učenje, Točke vseživljenjskega učenja) z različnimi dejavniki na lokalni in nacionalni 
ravni, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem in priložnostnim učenjem odraslih.  

‐ Sodelovanje z ustanovami, ki skrbijo za seniorje in sodelovanje z ustanovami, ki so namenjene 
ljudem s posebnimi potrebami. 

‐ Sodelovanje na različnih sejmih, festivalih, bazarjih: Kulturni bazar na GR 2010 (april), Informativa 
na GR (januar), Otroški bazar na GR (september), Festival za tretje življenjsko obdobje v CD 
(september), Študentska arena na GR (november), Knjižni sejem v CD (november); v okviru 
svetovne prestolnice knjige: otvoritev v Križankah (april), otvoritev THL (september). 

‐ Sodelovanje območnih enot in krajevnih knjižnic s četrtnimi skupnosti MOL in občinami 
ustanoviteljicami. 

‐ Sodelovanje krajevnih knjižnic in občinskih kulturnih, turističnih in športnih društev ter sodelovanje 
na lokalnih prireditvah. 

 
Mednarodno sodelovanje 
‐ MKL je v letu 2010 sodelovala kot partnerica v mednarodnem projektu Easy. 
‐ Slovanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi 

(Slovanska knihovna). 
‐ Sodelovanje z Veleposlaništvom Ruske federacije v Sloveniji pri donaciji ruskih knjig. 
‐ Sodelovanje z raziskovalcem Instituta Roberta Musila iz Celovca glede rokopisa Ernestine 

Jelovšek.  
‐ Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS) je slovenski predstavnik v mreži 

Euroguidance, ki povezuje različne sisteme poklicnega svetovanja v evropsko mrežo svetovalnih 
centrov. V okviru študijskega obiska Academia je NCIPS vključil v projekt tudi Borzo dela, ki 
organizira vodeno predstavitev servisov MKL in enote KOŽ za tuje poklicne svetovalce.  

‐ Sodelovanje Borze dela pri pripravi 1. konference o kariernem coachingu, 11. in 12. 11. 2010, ki 
sta jo organizirala državni svet in Glotta Nova. 

‐ Mestna knjižnica Ljubljana je članica IFLA. 
 
 
Promocija knjižnice 
V letu 2010 sta bila izpeljana dva projekta namenjena boljši komunikaciji z zaposlenimi, in sicer smo z 
delovno skupino vsebinsko in organizacijsko postavili intranetno spletno stran, ki je zaživela konec 
decembra in Priročnik za zaposlene, ki je že oblikovan in tik pred natisom. V letu 2010 sta bila 
organizirana dva dogodka za zaposlene: Piknik zaposlenih v okviru Tedna MKL in novoletno srečanje 
MOL.  
Največji obseg dela predstavlja komuniciranje z novinarji, bodisi preko redne, dnevne in tedenske 
promocije naših dejavnosti, bodisi preko priprav odgovorov na specifična novinarska vprašanja. V 
lanskem letu smo tako pripravili približno 50 odgovorov na vprašanja novinarjev, nekaj člankov za 
lokalne časnike (Ljubljana, Mostiščar, Urban) in obveščali uporabnike preko spletne strani MKL in 
spletnega omrežja Facebook.  
S Službo za delo z uporabniki in posebne zbirke je potekalo sodelovanje pri vseh večjih promocijskih 
projektih in prireditvah MKL ( 8. februar, Teden MKL, 2. april, simpozij Knjižnica, srce mesta, podelitev 
nagrad Zlata hruška, projektov v okviru Ljubljane – svetovne prestolnice knjige, itd.). 
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Ostalo strokovno delo je obsegalo sodelovanje pri pripravi poročil in delovnih načrtov, organizacijo sej 
in priprav gradiv za Svet in Strokovni svet ter sodelovanje na sejah kolegija MKL.  
 
27. januarja 2010 smo pripravili zelo odmevno tiskovno konferenco, ki so se je udeležili novinarji vseh 
pomembnejših medijev: Dela, Dnevnika, Žurnal24, Slovenske tiskovne agencije STA, Večera, Vala 
202, TV Slovenija, Radia Kaos in drugih. Osrednja tema konference so bili e-bralniki, ter predstavitev 
projektov, ki smo jih pripravili v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010. 
 
Prav tako so bile medijsko zelo odmevne naslednje prireditve:  
- 2. april- mednarodni dan knjig za otroke in Moja naj knjiga (aktivno sodelovanje s Pionirsko pri 

pripravi in pošiljanju vabil, scenariju prireditve, usklajevanju s protokolom MOL in MŠŠ, 
sodelovanju z mediji). 

- Enodnevno posvetovanje Knjižnica, srce mesta: med tradicijo in prihodnostjo (sodelovanje pri 
organizaciji ter obveščanju medijev). 

- Podelitev priznanj Zlata hruška 2010 (priprava vabila za Ministrstva za kulturo in Javno agencijo 
za knjigo ob podelitvi zlatih hrušk, obveščanje medijev). 

 
Zelo odmevni so bili tudi predstavitve projektov v okviru projekta Svetovne prestolnice knjige (Glasilo 
MOL Ljubljana, Pogledi) v lanskem letu smo pričeli tudi s posebno prireditvijo Teden MKL, ki je 
namenjena tako zaposlenim kot tudi našim uporabnikom in jo bomo pripravljali vsako leto, da bo 
postala medijsko opažena. 
MKL s svojo ponudbo in številnimi dejavnostmi sodeluje na številnih sejmih in festivalih: Študentska 
arena, Otroški bazar, Kulturni bazar, Festival za tretje življenjsko obdobje, in v Tednu MKL tudi na 
obisku v drugih splošnih knjižnicah.  
Glede na to, da je MKL največja knjižnica v Sloveniji smo posledično postali tudi referenčni in 
prepoznavni v svojem okolju za številne medije, ki se obračajo na nas z najrazličnejšimi vprašanji. V 
lanskem letu smo tako zabeležili veliko število medijskih objav (glej Knjižnica v medijih). 
 
Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice 
Redno smo obveščali uporabnike o prireditvah, in strokovnih novostih in dejavnostih preko portala 
MKL, s plakati, z zloženkami, na blagajniških izpiskih, z obvestili preko spletne storitve Moja knjižnica, 
preko bibliofona, etc. Pričeli smo z redno promocijo tudi preko socialnega omrežja Facebook. Prav 
tako delimo mesečnike prireditev po lokalih v ožjem središču Ljubljane s pomočjo Društva za 
promocijo glasbe. 
Obveščanje o prireditvah poteka redno v vseh pomembnejših časnikih  in internetnih medijih (Delo-
Deloskop, Dnevnik–Scena, Žurnal 24, Nedelo, Večer, www.Eljubljana.si, www.napovednik.com, MMC 
RTV Slovenija-Prireditve.info, www.ventilatorbesed.com, www.airbeletrina.si, otroške prireditve na 
portalu Lumpi klub (www.mercator.si) in Otroški portal RTV, www.senior.info, www.pozitivke.net, Svet 
in ljudje (v tiskani izdaji in na spletni strani www.svetinljudje.si). V Kam v Ljubljani redno objavljamo 
članke in napovedi prireditev knjižnic v lokalnih občinskih glasilih: Ljubljana – glasilo MOL, Turistične 
vesti (Četrtna skupnost Moste), Mostiščar (občina Ig), Glasnik (občina Škofljica), Naš časopis (občina 
Vrhnika), Kopitarjev glas (občina Vodice), Trobla (občina Velike Lašče) ter Bukli, kjer ima 
MKL/Pionirska svojo redno mesečno rubriko. 
Redno pripravljamo izbor prireditev za otroško oddajo Križ Kraž, ki je na sporedu vsako soboto na 1. 
programu TV Slovenija.  
Najave dogodkov so objavljeni tudi na displejih mestnih avtobusov LPP, ki predvajajo različne vsebine 
in novice s področja kulture in znanosti. Ti brezplačno objavljajo izbor 10 najbolj zanimivih prireditev 
MKL v mesecu v rubrikah Ne prezrite in Dogodki, ter različna obvestila. Na avtobusih smo oglaševali 
tudi dva večja dogodka v okviru SPK in sicer vabilo na otvoritev razstave stripov Julesa Radilovića (od 
6.- 12.4.) ter obvestilo o foto natečaju Knjiga-mesto-ljudje (od 24.-30.4.) 
 

5.9 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih 
 
 
Leja Borovnjak 

• članica častnega razsodišča DBL 
Marisa Čebular 

• članica področne delovne skupine za film in avdiovizualno kulturo Zavoda RS za 
šolstvo 

http://www.eljubljana.si/�
http://www.napovednik.com/�
http://www.ventilatorbesed.com/�
http://www.airbeletrina.si/�
http://www.mercator.si/�
http://www.senior.info/�
http://www.pozitivke.net/�
http://www.svetinljudje.si/�
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Jelka Gazvoda 
• predsednica skupščine Konzorcija Kamre 

Vanja Grabner 
• članica Strokovnega sveta MK 

Vilenka Jakac Bizjak 
• članica sveta MKL 

Tilka Jamnik 
• članica upravnega odbora Bralnega društva Slovenije 
• podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije-ZPMS 
• predsednica društva Slovenska sekcija IBBY 
• članica pripravljalnega odbora World Book Summit 2011 

Mateja Klarič 
• članica izvršnega odbora DBL 

Aleš Klemen 
• član Upravnega odbora Kalanovega sklada ZBDS 
• član nadzornega odbora DBL 
• član Strokovnega sveta MKL 

Darja Lavrenčič Vrabec 
• predsednica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
• članica žirije nagrade Izvirna slovenska slikanica 
• članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 

Mateja Ločniškar Fidler 
• članica uredniškega odbora revije Šolska knjižnica 
• članica Komisije za katalogizacijo pri NUK 

Ida Mlakar 
• članica uredništva revije Ciciban 
• članica žirije natečaja Evropa v šoli 
• članica žirije nagrade Večernica 
• članica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
• Sekcija za mladinsko književnost ZBDS 

Marjana Moškrič 
• članica Sekcije za mladinsko književnost Društva slovenskih pisateljev 
• članica žirije za nagrado Desetnica 

Lili Ozim 
• predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 

Milena Pintar 
• članica strokovnega sveta Osrednje knjižnice Kranj 

Anton Praznik 
• nadomestni član častnega razsodišča DBL 

Tatjana Pristolič 
• nadomestna članica častnega razsodišča DBL 

Simona Resman 
• članica komisije za izvedbo kulturnega programa Festivala za tretje življenjsko 

obdobje 
• članica izvršnega odbora Sekcije za izobraževanje in kadre pri ZBDS 
• članica Sveta članic COBISS 

Marijan Špoljar 
• Skupščina izvajalcev referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 

Vesna Trobec 
• članica izvršnega odbora DBL 

Jagoda Vobič 
• članica žirije natečaja Evropa v šoli 

Teja Zorko 
• članica IO sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
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Strokovni in znanstveni članki 
 

BOROVNJAK, Leja, ANTLEJ, Kaja. Avatarji že tudi v knjižnicah: 3D tehnologije v Mestni knjižnici 
Ljubljana. Knjižničarske novice, 20 (5), 18 - 19. 

CURHALEK, Tanja. Psihoanaliza in feminizem: problem histerije. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Filozofska fakulteta, interdisciplinarni program Ženske študije in feministična teorija. 

HANUŠ, Barbara, JAMNIK, Tilka. Festival Bele vrane v Mednarodni mladinski knjižnici, München, 20.-
25. julij 2010. Otrok in knjiga, 37 (78/79), 133-138. 
 
JAMNIK, Tilka, DOLENC, Mate. Kraljičin lipicanec in druge zgodbe. Sodobnost, 74 (9), 1146 - 1149. 
 
JAKAC − BIZJAK, Vilenka. Pred nami je zahtevna pot. Dnevnikov Objektiv,  20. februar 2010 
 
JAMNIK, Tilka, MIŠ SVOLJŠAK, Irena. Promocija literature v državah z višje razvito bralno kulturo. 
Otrok in knjiga, 37 (78/79), 51-57. 
 
JAMNIK, Tilka, PERKO, Manca. Bralne zmožnosti – za učenje: 2. Baltiška in 15. Nordijska konferenca 
o branju, Turku, 11. - 13. avgust 2010. Otrok in knjiga, 37 (78/79), 138-145. 

JAMNIK, Tilka, PICCO, Kristina. Nove izdaje in priredbe mladinskih knjig v letu 2009. V: Ozvezdje 
Knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010: pregled knjižne produkcije za mladino iz 
leta 2009. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar. Ljubljana: MKL, Pionirska – center za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo, 19 - 25. 

JAMNIK, Tilka, PODGORŠEK, Mojiceja. O dečku, ki se je bal vode. Sodobnost, 74 (2), 281 - 284. 

JAMNIK, Tilka, UČAKAR, Ivanka. Festival Bele vrane v Mednarodni mladinski knjižnici: München, 20. 
– 25. julij 2010. Knjižničarske novice, 20 (8), 12 - 14. 

JAMNIK, Tilka. Moč manjšin in 32. Mednarodni kongres IBBY (Santiago de Compostela, 8.-12. 
September 2010). Otrok in knjiga, 37 (78/79), 79-83. 

JAMNIK, Tilka. Nagrade 2010. Otrok in knjiga, 37 (77), 85-86. 

JAMNIK, Tilka. Danes knjižničarji celjski ...: strokovno srečanje mladinskih knjižničarjev v Celju, 12. 
maj 2010. Knjižničarske novice, 20 (5), 14. 

JAMNIK, Tilka. Moja naj knjiga 2010. Knjižničarske novice, 20 (5), 6. 

JAMNIK, Tilka. Moja naj knjiga 2010. V: V: Knjiga te čaka. Poišči jo!: mednarodni dan knjig za otroke, 
petek, 2. april 2010: predstavitev nove postavitve leposlovja za mladino, sreda, 14. april 2010. Ur. 
Darja Lavrenčič Vrabec. Ljubljana: MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 
34 - 36.  

JAMNIK, Tilka. Slovenski knjižnično-muzejski kviz, šolsko leto 2009/2010: poročilo. Knjižničarske 
novice, 20 (5), 7 - 8. 

KLEMEN, Aleš. Ustreznost vsebinskih opisov dokumentov v online dostopnem knjižničnem katalogu 
(OPAC). Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, program Informacijska znanost. 

KNJIŽNICA, srce mesta: med tradicijo in prihodnostjo. Napoved strokovnega posvetovanja z okroglo 
mizo. Knjižničarske novice, 20 (6-7), 40 - 41. 

KNJIŽNICA, srce mesta: med tradicijo in prihodnostjo. Napoved strokovnega posvetovanja z okroglo 
mizo, program posvetovanja in prijavnica. Knjižničarske novice, 20 (8), 27 - 31. 

KOŠIČ HUMAR, Kristina. Knjižnični marketing relevantnega mirujočega gradiva humanističnega tipa. 
Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, program Bibliotekarstvo. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja,  JAMNIK, Tilka. »Rastem s knjigo«, 2010/ 2011: strokovno gradivo za 
učence 7. razredov in dijake 1. letnika srednjih šol. Ljubljana, Mestna knjižnica Ljubljana. 
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LAVRENČIČ VRABEC, Darja,  MLAKAR, Ida, ZADRAVEC, Vojko. Novi namještaj beletristike na 
policama Odjela za djecu i mladež: koncept razmještaja prema čitalačkim perspektivama / New Shelf 
Arrangement of Fiction in the Department for Children and Youth. V: Međunarudni stručni skup 
»Dječja knjižnica danas- između teorije i prakse«: povodom 60. obljetnice Odjela za djecu i mladež 
Gradske knjižnice = Children's Library Today: Between Theory and Practice. Zagreb: Knjižnice grada 
Zagreba. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR, Ida, ZADRAVEC, Vojko. Pod Ozvezdjem Knjiga. V: Ozvezdje 
Knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010: pregled knjižne produkcije za mladino iz 
leta 2009. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar. Ljubljana: MKL, Pionirska – center za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo, 8 - 9. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Strokovne srede v Pionirski- centru za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo v letu 2010. Otrok in knjiga, 37 (77), 124 -126. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Knjiga te čaka. Poišči jo!: Strokovne srede v Pionirski - centru za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo v letu 2010. Knjižničarske novice, 20 (5), 12 - 13. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci. V: Ozvezdje Knjiga: priročnik 
za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2009. Ur. 
Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar. Ljubljana: MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, 30 - 34. 

MLAKAR, Ida, KODRIČ, Neli. Punčka in velikan. Sodobnost, 7-8 (74), 918 - 920. 

NOVA postavitev leposlovja na Oddelku za otroke in mladino KOŽ, pri MKL. V: Knjiga te čaka. Poišči 
jo!: mednarodni dan knjig za otroke, petek, 2. april 2010: predstavitev nove postavitve leposlovja za 
mladino, sreda, 14. april 2010. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec. Ljubljana: MKL, Pionirska – center za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo, 6 - 11.  

NOVAKOVIČ, Andrejka. Slovenci v španski državljanski vojni in po njej v domovini. Simpozij Slovenci 
v španski državljanski vojni (Koper, 12.2.2010). Koper, Združenje borcev NOB za vrednote NOB, 51 - 
70. 

RESMAN, Simona. Učite se lahko kjerkoli in kadarkoli. Ne verjamete? Knjižničarske novice, 6-20 (7), 
34 - 35. 

ROŽIĆ, Anamarija, TRŽAN-HERMAN, Nada, JAKAC-BIZJAK, Vilenka. Zdravstveni kotiček – delo na 
projektu »Splošne knjižnice za zdravje občanov«. Knjižničarske novice, 20 (10), 11 - 15. 

ZADRAVEC, Vojko. Scenarij: Knjiga te čaka. Poišči jo! V: Knjiga te čaka. Poišči jo!: mednarodni dan 
knjig za otroke, petek, 2. april 2010: predstavitev nove postavitve leposlovja za mladino, sreda, 14. 
april 2010. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec. Ljubljana: MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, 21 - 29.  

ZADRAVEC, Vojko. Sprehod med številkami. V: Ozvezdje Knjiga: priročnik za branje kakovostnih 
mladinskih knjig 2010: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2009. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec 
in Ida Mlakar. Ljubljana: MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 10 - 18. 

 
 
Neobjavljeni referati in predstavitve 
 
BRALNA delavnica Bralne značke s Priročnikom za kakovostno branje Pionirske. Metlika, 20. 9. 2010, 
Novo mesto, 10. 11. 2010. 
 

CURHALEK, Tanja. Glej globalno, poslušaj (i)zbrano, Beri širše!: povezovanje filmske, glasbene in 
bralne kulture v Mestni knjižnici Ljubljana, Knjižnici Bežigrad. Referat. Enodnevno posvetovanje 
Knjižnica po mojem okusu: primeri dobre prakse spodbujanja bralne kulture v slovenskih splošnih 
knjižnicah. Grosuplje, 18. 11. 2010. 

DELOVNA skupina MKL za prenovo KJM. Tudi mi rastemo; Knjižnica kot navdih za celo družino: 
Prenova Knjižnice Jožeta Mazovca. Ljubljana, februar 2010. 

DELOVNA skupina MKL za vzpostavitev Knjižnice Zadvor. Na vzhodu Ljubljane nekaj novega: 
Knjižnica Zadvor. Ljubljana, maj 2010. 
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GRUBAR PRAČEK, Nataša. Kristina Brenkova v Knjižnici Bežigrad: 100. obletnica rojstva. 
Predavanje. Strokovna sreda: predstavitev 5. cikla slovenskaga knjižnično-muzejskega Mega kviza. 
Ljubljana, 13.10.2010. 

JAMNIK, Tilka, MIŠ SVOLJŠAK, Irena. Promocija branja v tujini. Simpozij Bralne značke, Ljubljana, 
15. 10. 2010. 
 
MARINČIČ, Barbara, PINTER, Milena. Dajmo jim vetra - predstavitev projekta. Posvetovanje Knjižnica 
po mojem okusu. Mestna knjižnica Grosuplje, 18. 11. 2010. 

MOŠKRIČ, Marjana. Literarni nastop na Slovenskem knjižnem sejmu, Ljubljana, 3.12.2010. 

MOŠKRIČ, Marjana. Nastop na literarni turneji v Reykjaviku  - branje islandskih avtorjev v slovenskem 
jeziku. Reykjavik, Islandija, 21.- 26. 6. 2010. 

PEKLAJ, Branka. Refleksija mentorskega dela. Ljubljana, februar 2010. 

PINTER, Milena. Nagovor ob odprtju knjižnice v Rimskih Toplicah. Rimske Toplice, 8. 10. 2010. 

PREDSTAVITEV projektov Pionirske na spletu (MEGA kviz, Moja naj, Priporočilni seznami knjig). 
Simpozij Bralne značke, Ljubljana, 15. 10. 2010 
 
PRIPRAVA seznama in predavanje “Mladinske knjige so lahko v pomoč”, seminar o biblioterapiji, 
Grosuplje, 12. 10. 2010. 
 
PRIPRAVA seznama knjig in predavanje Mladi in mediji v mladinski književnosti, mentorjem otroških 
parlamentov. Novo mesto, 17. 9. 2010, Maribor, 27. 9. 2010, Ljubljana, 28. 9. 2010, Nova Gorica, 29. 
9. 2010. 
 
RESMAN, Simona. 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. 

SEZNAM knjig z naslovom Eko branje za eko življenje. Dostopno na URL: 
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Priporoceni_seznam_knjig_za_Ekobranje.pdf.  

SODELOVANJE na debatni kavarni “Ali so knjige res dostopne vsem otrokom?” Slovenski knjižni 
sejem, 30. 11. 2010. 

ŠKRLEC, Marjetica. Refleksija mentorskega dela. Ljubljana, februar 2010. 

ŠPOLJAR, Marijan. Prostori bibliogenetike. Knjižnica, srce mesta: med tradicijo in prihodnostjo: 
enodnevno strokovno posvetovanje z okroglo mizo, 8. november 2010. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana. 

 
 
Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR, Ida. Izbrana nagrajena literarna dela otrok in utemeljitve. V: 
Prijateljstvo ne pozna starostnih meja: likovni in literarni natečaj 10. festivala za tretje življenjsko 
obdobje. Ur. Rajka Bračun Sova. Ljubljana: Inštitut Hevreka!, 19 - 24. 
 
JAMNIK, Tilka Jamnik. Ringa, ringa, raja ... ob mladinskem romanu Erica Waltersa.. V: Walters, Eric: 
11. september ... vse na tla pomeče. Dob pri Domžalah: Miš, 185 - 196. 
 
 
Uredniško delo 
 
Darja Lavrenčič Vrabec – recenzentka pri reviji Knjižnica.  
Jelka Gazvoda - recenzentka pri reviji Knjižnica. 
 
 
 
 
 

http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Priporoceni_seznam_knjig_za_Ekobranje.pdf�
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Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena besedila 
 
ANDROMAKO RIHAR, Mihaela. Kaj vse smo za vas pripravljali v letu 2009 v vaši knjižnici. Trobla - 
glasilo občine Velike Lašče, 16 (1), 22 - 23. 

ANDROMAKO RIHAR, Mihaela. Predšolska bralna značka v Knjižnici Frana Levstika. Trobla - glasilo 
občine Velike Lašče, 16 (3), 13. 

ANDROMAKO RIHAR, Mihaela. Svetovni dan knjige, 23. april 2010, v Knjižnici Frana Levstika. Trobla 
– glasilo občine Velike Lašče, 16 (3), 25. 

BOŽIČ, Jožica. Dušica Kunaver – Ljudska dediščina in mladi: predavanje. Obvestila TD Zalog, 21 (1), 
[2-3]. 

GRUDEN, Mihaela. Polžki v knjižnici. Glasnik občine Škofljica, 19 (2), 21. 

HARJAČ BRICELJ, Karolina. Eno leto knjižnice Brezovica v novih prostorih. Barjanski list, 6 (2), 5-6. 

JAMNIK, Tilka. Kakšne knjige ponuditi mladim? Bukla, 5 (48-49), 37. 

JAMNIK, Tilka. Priredbe. Bukla, 6 (51-52), [42]. 

JAMNIK, Tilka. Slovenska mladinska književnost v Santiagu de Composteli. Bukla, 6 (58), 28 - 29. 

KAVČIČ, Tadeja. 8. Govekarjev večer v Knjižnici Ig. Mostiščar - glasilo občine Ig, 15 (2), 16.        

KAVČIČ, Tadeja. V knjižnici Ig se vedno nekaj dogaja - pa še knjige imamo. Mostiščar - glasilo občine 
Ig, 15 (2), str. 18. 

KAVČIČ, Tadeja. Govekarjevi večeri v Knjižnici Ig: VII. Govekarjev večer. Mostiščar - glasilo občine Ig, 
15 (1), 16. 

KAVČIČ, Tadeja. Knjiga te čaka. Poišči jo! Mostiščar - glasilo občine Ig, 15 (3), 18. 

KOČEVAR, Dušan: Prireditve Knjižnice J. Mazovca v decembru. Turistične vesti,15 (62), 27. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Vampirske zgodbe. Bukla, 50 (6). 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. »Nagrada izvirna slovenska slikanica 2010«: 5 odličnih slikaniških 
nominirank zanjo. Bukla, 53 (6). 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. »Naročje kamenčkov« pesnice Saše Vegri. Bukla, 58 (6). 

MARINČIČ, Barbara. Knjižnica – moj azil v MKL, Knjižnici Prežihov Voranc. Ljubljana - glasilo Mestne 
občine Ljubljana, 15 (5), 23-24. 

MLAKAR, Ida. Grad. Ciciban, 4 (66). Dostopno na URL: http://www.mladinska.com/ za_starse. 

MLAKAR, Ida. Gradbišče. Ciciban, 9 (65). Dostopno na URL: http://www.mladinska.com/ za_starse. 

MLAKAR, Ida. Hendikepirani otroci/ Otrokove pravice. Ciciban, 3 (66). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse. 

MLAKAR, Ida. Igrače nekoč in danes. Ciciban, 7 (65). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse. 

MLAKAR, Ida. Kako nastane knjiga. Ciciban, 6 (65). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse. 

MLAKAR, Ida. Obisk pri zdravniku in zobozdravniku. Ciciban, 5 (65). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse. 

MLAKAR, Ida. Ozvezdje knjiga. Zlate in gnile hruške knjižne produkcije za mladino 2009. Bukla, 59 
(6). 

MLAKAR, Ida. Počitniško branje na dušek. Bukla, 55-56 (6). 

MLAKAR, Ida. Poletje. Ciciban, 10 (65). Dostopno na URL: http://www.mladinska.com/ za_starse. 

MLAKAR, Ida. Pristanišče. Ciciban, 11-12 (65). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse. 

MLAKAR, Ida. Putke in petelinčki. Ciciban, 1 (66). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse. 
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MLAKAR, Ida. Šport. Ciciban, 2 (66). Dostopno na URL: http://www.mladinska.com/ za_starse. 

MLAKAR, Ida. Voda. Ciciban, 8 (65). Dostopno na URL: http://www.mladinska.com/za_starse. 

PEČAVAR, Lijana. Knjižnica Fužine. Zeleni glas, 13(7), 4. 

PEČNIK, Barbara. Na sedmem Trubarjevem četrtku z gostjo dr. Manco Košir. Trobla – glasilo občine 
Velike Lašče, 16 (4), 22. 

PIRMAN, Sonja. 4. rojstni dan knjižnega kluba. Glasnik občine Škofljica, 19 (1), 32. 

PRAZNIK, Niko: Lahko matiraš dedka? Zeleni glas, 13(10), 4. 

ROLIH, Matjaž. 10. Podgrajski likovni teden: razstava v knjižnici. Obvestila TD Zalog, 21 (1), [2 - 3]. 

ROLIH, Matjaž. Fotografije Jožeta Kozamernika v zaloški knjižnici. Turistične vesti, 15 (60), 18. 

ROLIH, Matjaž. Glasba in ples v zaloški knjižnici. Turistične vesti, 15 (59), 17. 

ROLIH, Matjaž. Likovna dela Eve Gerkman-Scagnati. Turistične vesti, 15 (62), 21. 

ŠKRLEC, Marjetica. Bi vzeli mačka v žaklju? Zeleni glas, 13 (8), 9. 

ŠKRLEC, Marjetica. Knjiga za vsakogar in bralniki za pokušino. Turistične vesti, 15 (59), 18 – 19. 

TROBEC, Vesna. Mestna knjižnica Ljubljana v projektu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige. 
Glasnik občine Škofljica, 19 (4), 33 - 35. 

TROBEC, Vesna. Mestna knjižnica Ljubljana v projektu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige. Trobla 
- glasilo občine Velike Lašče, 16 (3), 24. 

VIDMAR-Mederal, Alma. Občina Škofljica zagotavlja pogoje za uspešno delovanje Knjižnice Škofljica. 
Glasnik občine Škofljica, 19 (2), 25 - 26. 

ZADRAVEC, Vojko. Praznični izbor. Bukla, 6 (60-61), 50 - 51. 

ZADRAVEC, Vojko. Priporočamo za branje iz »nove postavitve«. Bukla, 6 (53), [30]. 

ZADRAVEC, Vojko. Zanimivosti med poučnimi knjigami, ki so izšle v tem letu. Bukla, 6 (57), [28]. 

 
Objavljene publikacije 
 
KNJIGA te čaka, poišči jo!: mednarodni dan knjig za otroke, petek, 2. april 2010: predstavitev nove 
postavitve leposlovja za mladino, sreda, 14. april 2010. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 

KNJIŽNICA, srce mesta: med tradicijo in prihodnostjo: [enodnevno strokovno posvetovanje z okroglo 
mizo, 8. november 2010. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.  

OZVEZDJE Knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010: pregled knjižne produkcije 
za mladino iz leta 2009. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 
Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 

SPOZNATI bližino: [domoznanske in specialne zbirke v splošnih knjižnicah osrednjeslovenske regije]. 
2. predelana in dopolnjena izd. Ljubljana : Mestna knjižnica Ljubljana. 

ULICA sonca [Videoposnetek]. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 1 video DVD (ca 14 min). 

 
 

5.11 Knjižnica v medijih 
 

1. Pišek, Mojca: Zagata knjižnic: koliko Brownov šteje Brecht?.- Dnevnik (Pop/kultura), 
12.1.2010, str. 18. 

2. M.K.: Zaprto zaradi prenove. Knjižnica.- Žurnal 24, 13.1.2010, str. 5. 
3. Ferenčak, Božo: Učiti se vse življenje.- Dobro jutro, 23.1.2010, str. 16. 
4. Jesenšek, Maša: Drugi mož Lekarne tik za Pahorjem, župan končno na vrhu Magistrata.- 

Delo (Ljubljana), 21.1.2010, str. 11 
5. D.V.: O slovenskih ljudskih šegah.- Delo (Ljubljana),  26.1.2010, str. 11.  
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6. Porenta, Ana: Knjige brez papirja. Bralniki. Bevk, Cankar in Bartol v elektronski obliki.- 
Žurnal 24, (Ljubljana), 28. 1. 2010, str. 5. 

7. Jaklič, Tanja: Listamo e-desetega brata!.- Delo (Kultura), 28.1.2010, str. 15. 
8. Žist, Franja: Odslej v knjižnicah tudi elektronske knjige.- Večer (Kultura), 28.1.2010, str. 14. 
9. Žist, Franja: Večerove elektronske knjige na policah knjižnic.- www.vecer.com, 27.1.2010. 
10. Žist, Franja: Knjige za 3 evre.- Večer (Kultura), 28.1.2010, str. 14. 
11. Hvalc, Luka: prispevek o bralnikih in izjava J. Gazvoda ter Mateje Ločniškar Fidler.- Radio 

Slovenija, Val 202 ob 16.50 
12. Pišek, Mojca: 220 gramov slovenskih knjig.- Dnevnik (Kultura), 28.1.2010, str. 14. 
13. Elektronski bralniki nič več tujci ljubljanskih knjižnic.- Multimedijski portal RTV SLO, 

27.1.2010. 
14. STA: V Mestni knjižnici Ljubljana dela slovenskih avtorjev na bralnikih.- Siol Kultura, 

www.Siol.net, 27.1.2010. 
15. V Mestni knjižnici Ljubljana dela slovenskih avtorjev na bralnikih.- STA, Primorski dnevnik, 

28.1.2010. 
16. Izposoja e-knjig.- www.ljubljana.si/zivljenje-v-Ljubljani/v srediscu, 27.1.2010  
17. Pengov Bitenc, Aljaž: Mestna knjižnica uvaja bralnike.- RadioKaos, 27.1.2010 
18. V Mestni knjižnici Ljubljana dela slovenskih avtorjev na bralnikih.- STA, 27.1.2010. 
19. Namesto klasičnih e-knjige na bralnikih.- www.delo.si, 27.1.2010.  
20. Levičnik, Maša: Bralniki v knjižnicah.- TV Slovenija, oddaja Kultura po Odmevih, 27.1.2010 

ob 22.50 
21. izjava Mateje Ločniškar Fidler o bralnikih v knjižnicah.- Radio Antena, 29.1.2010, ob 12.00 
22. Igroteka v MKL. Oddaja Križ kraž (kulturni blog), TV Slovenija, prvi program, 30.1.2010 ob 

8.10. 
23. Kočar, Stane. Dorothea Lange v Knjižnici Škofljica. Glasnik občine Škofljica, 19 (1), str. 31. 
24. Andromako Rihar, Mihaela. Kaj vse smo za vas pripravljali v letu 2009 v vaši knjižnici. 

Trobla- glasilo občine Velike Lašče, let. 16 (1), str. 22-23. 
25. Pirman, Sonja. 4. rojstni dan knjižnega kluba. Glasnik občine Škofljica, 19 (1), str. 32. 
26. Kavčič, Tadeja. Govekarjevi večeri v Knjižnici Ig; VII. Govekarjev večer. Mostiščar - glasilo 

občine Ig, 15 (1), str. 16. 
27. Kavčič, Tadeja. V knjižnici Ig se vedno nekaj dogaja - pa še knjige imamo. Mostiščar - 

glasilo občine Ig, 15 (2), str. 18. 
28. Svetlo svetla tema (odprtje).- Dnevnik (Scena), 1.2.2010, str. 39. 
29. E-bralniki v MKL. www.biblioblog.si, 3.2.2010 
30. Pogovor o bralnikih z Matejo Ločniškar Fidler.- Šouvizija, 4.2.2010. 
31. Slovenski avtorji na bralnikih.- Demokracija, leto XV, št. 5, 4.2.2010, str. 55. 
32. Lavrenčič Vrabec, Darja: Vampirske zgodbe.- Bukla, leto 6/št. 50, feb. 2010, str. 24. 
33. Predstavitev poklica knjižnicar (Suzi Horvat).- Radio Aktual, 9.2.2010, ob 9.00. 
34. Enajsta šola, prispevek o Tartiniju v Mega kvizu.- TV Slovenija, 1. program,  11.2.1010 ob 

16.20. 
35. Ma. B.: Opera med bliščem in bedo. Cikel razstav.- Žurnal 24, 16. 2. 2010, str. 6. 
36. Ljubljana med nostalgijo in sanjami – Opera (odprtje).- Dnevnik (scena), 17.2.2010, str. 38. 
37. dr. Vlado Kotnik: Ljubljanska Opera med bliščem in bedo meščanske socializacije.- Dnevnik 

(Scena), 17. 2. 2010, str. 38. 
38. D.V.: Glavno mesto med nostalgijo in sanjami.- Delo (Ljubljanska), 17.2.2010, str. 11. 
39. Prispevek o Slovanski knjižnici- razstava o Operi.- TV Slovenija, Kultura po Odmevih ob 

22.50. 
40. Jakac Bizjak, Vilenka: Pred nami je zahtevna pot. Dnevnik (Dnevnikov Objektiv), 20.2.2010. 
41. Gruden, Mihaela. Polžki v knjižnici. Glasnik občine Škofljica, 19 (2), str. 21. 
42. Vidmar-Mederal, Alma. Občina Škofljica zagotavlja pogoje za uspešno delovanje Knjižnice 

Škofljica. Glasnik občine Škofljica, 19 (2), str. 25 - 26. 
43. Kavčič, Tadeja. 8. Govekarjev večer v Knjižnici Ig. Mostiščar - glasilo občine Ig, 15 (2), str. 

16. 
44. Kavčič, Tadeja. V knjižnici Ig se vedno nekaj dogaja - pa še knjige imamo. Mostiščar - 

glasilo občine Ig, 15 (2), str. 18. 
45. Harjač Bricelj, Karolina. Eno leto knjižnice Brezovica v novih prostorih. Barjanski list, 2010 

(februar), str. 5-6. 
46. Zmagovalne pravljice o mienijskih razvojnih ciljih.- Delo (Ljubljanska), 2.3.2010, str. 11. 
47. Ljubljana – svetovna prestolnica knjige »misli na bralca«.- Ljubljanske novice, 

www.ljnovice.com, 12.3.2010 
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48. Bo leto 2010 leto, ko bomo Slovenci začeli kupovati knjige? MMC RTV SLO/STA, 12.3.2010 
49. Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige »misli« na bralca. Siol.net/STA, 12.3.2010 
50. Na prestolu prestolnice bo knjiga. Dostopna knjiga. Delo, kultura, 13.3.2010, str. 15 
51. STA: Mednarodni dan knjig za otroke: Ne obotavljaj se, vzemi knjigo v roke in jo preberi.- 

Dnevnik.si (Novice/Pop/Kultura), 15.3.2010 
52. Knjiga te čaka. Poišči jo!.- Multimedijski portal RTV Slovenija,  www.rtvslo.si/zaotroke, 

17.3.2010. 
53. Jesenšek, Maša: Vodstvo Lekarne Ljubljana znova zaseda vrh najbolje plačanih. Januarske 

plače funkcionarjev Mestne občine Ljubljana.- Delo (Ljubljana), 18.3.2010, str. 11. 
54. Bratož, Igor: Memoriada. Ob prevzemu naziva Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige. 

Radio Slovenija, Val 202, 23.3.2010 
55. Škrlec, Marjetica: Knjiga za vsakogar in bralniki za pokušino.Turistične vesti,15(59), marec 

2010, str. 18-19 
56. Rolih, Matjaž: Glasba in ples v zaloški knjižnici. Turistične vesti, 15(59), marec 2010, str. 17 
57. Kavčič, Tadeja. Knjiga te čaka. Poišči jo!. Mostiščar - glasilo občine Ig, 15 (3), str. 18. 
58. Andromako Rihar, Mihaela: Predšolska bralna značka v Knjižnici Frana Levstika. Trobla – 

glasilo občine Velike Lašče, let. 16 (3), str. 13. 
59. Andromako Rihar, Mihaela: Svetovni dan knjige, 23. april 2010, v Knjižnici Frana Levstika. 

Trobla – glasilo občine Velike Lašče, let. 16 (3), str. 25. 
60. Ljubljana – svetovna prestolnica knjige.- Bukla (oglasna priloga), leto 6/št. 51-52, marec-

april 2010. 
61. Ljubljana v kraljestvu knjige. Več kot 500 načrtovanih dogodkov.- Ljubljana, glasilo MOL, 

april 2010, str. 14-18. 
62. Jaklič, Tanja: Vse te barke bodo vedno čakale na otroške oči. Mednarodni dan knjig za 

otroke in mladino.- Delo (Kultura), 2.4.2010, str. 16. 
63. Knjiga te čaka. Poišči jo!. Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke.- Večer (Kultura), 

2.4.2010, vecer.com. 
64. Porenta, Ana.: Po 40 letih so knjige postavili na novo. – Žurnal 24 (Ljubljana), 2.4.2010, str. 

5. 
65. STA: Otroci najraje berejo Primoža Suhadolčana.- multimedijski portal RTV Slovenija 

(Kultura), www.rtvslo.si, 2.4.2010. 
66. STA: Danes mednarodni dan za otroke.- Primorski dnevnik, 2.4.2010. 
67. 2. april, Mednarodni dan knjige za otroke.- www.silcportal.si/novice, 2.4.2010. 
68. Mednarodni dan za otroke.- Siol.net (Kultura), 2.4.2010. 
69. Suhadolčanove pravljice navdušujejo mlade.- www.razglej.se, 3.4.2010. 
70. Čakarić, Maja: Mesto bo doletel blag podnebni pojav. Četrkova tema: Ljubljana, svetovna 

prestolnica knjige.- Delo (Ljubljanska), 8.4.2010, str. 11. 
71. Od knjižne police do spleta. MFC.2.- Računalniške novice, 8.4. 2010, št. 7/XV, str. 31. 
72. Jaklič, Tanja: Pisateljske maršrute, videovizitke, spominski kovanci. Ljubljana – svetovna 

prestolnica knjige. V mreži svetovne prestolnice knjige.- Delo (Kultura), 9.4.2010, str. 15. 
73. Mrevlje, Neža: Dan knjige in naj knjiga.- Dobro jutro, 10.4.2010, str. 17. 
74. Blok Party v Savskem. Nedelo, 11.4.2010, str. 32 
75. Bombastični april za ljubitelje stripov.- Dnevnik, Antena, 13.4.2010, str. 6. 
76. izjava Darje Lavrenčič Vrabec, o okrogli mizi na Društvu slovenskih pisateljev. – Radio 

Slovenija, 3. program ARS, 21.4.2010 ob 16.15. 
77. Hvalc, Luka: prispevek o MKL Knjiga za vsakogar.- Radio Slovenija, Val 202, 23.4.2010 ob 

10.00. 
78. Rogelj, Živa: Izjava Jelke Gazvoda o Knjigi za vsakogar.- TV Slovenija, poročila ob 13.00 
79. Tomažič, Agata: Kraljevstvo knjig za vsakogar.- Pogledi (Delo), let. 1, št. 2, str. 24. 
80. Tomažič, Agata: V knjižnico po bralnike.- Pogledi (Delo), let. 1, št. 2, april, str. 11. 
81. Trobec, Vesna: Mestna knjižnica Ljubljana v projektu Ljubljana – svetovna prestolnica 

knjige. Knjižnica sporoča. Glasnik. Glasilo občine Škofljica (Kultura – knjižnica sporoča), let 
XIX, št. 4, maj 2010, str. 33. 

82. Pečnik, Barbara. Na sedmem Trubarjevem četrtku z gostjo dr. Manco Košir. Trobla – glasilo 
občine Velike Lašče, let. 16 (4), str.22. 

83. N.D.: Bereš lahko, kjer ti srce poželi. Karaoke branja.- Delo (Ljubljanska), 13.5.2010, str. 11. 
84. Ljubljana – svetovna prestolnica knjige.- Bukla (oglasna priloga), leto 6/št. 53, maj 2010, str. 

2. 
85. Projekti Mestne knjižnice Ljubljana.- Bukla (oglasna priloga), leto 6/št. 53, maj 2010, str. 4. 
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86. Zadravec, Vojko: Priporočamo za branje iz »nove postavitve«. - Bukla (Mestna knjižnica 
sporoča), leto 6/št. 53, maj 2010, str. 53. 

87. Knjiga na vlaku. www.biblioblog.si, 17.5.2010 
88. Borko, Manca: Na vlakih izposojanje knjig.- Žurnal24 (Ljubljana), 19. 5.2010, str.6. 
89. A.K.: Foto: Vzemi knjigo, potuj z mislimi!. Prvi bibliovlak že krenil na pot.-Multimedijski portal 

RTVSLO www.rtvslo.si/kultura/knjige, 19.5.2010. 
90. STA: Na pot je krenil prvi vlak, ki bo potnikom ponujal knjige.- novice.Dnevnik.si/pop/kultura, 

19.5.2010 
91. Izjava Jelke Gazvoda in Uroša Grilca o knjigah na vlaku.- TV Slovenija, oddaja Odmevi, 

19.5.2010 ob 22.00 (Špela Kožar) 
92. STA: Na pot je krenil prvi bibliovlak.- www.sta.si, 19.5.2010. 
93. Bibliovlak- Knjige na vlakih slovenskih železnic.- http.//preview.slo-

zeleznice.si/sl/potniki/dobro-je-vedeti/novice, 19.5.2010. 
94. Na pot je krenil prvi bibliovlak.- www.siol.net/kultura/novice, 19.5.2010 
95. Pozdravni nagovor dr. Danila Turka in Ibrahima Nouhouma ob otvoritvi Tedna Afrike v 

Knjžnici Prežihov Voranc.- MMC, www.rtvslo.si, 20.5.2010 
96. T.J.: Vzemi knjigo, potuj z mislimi!.-Delo (Kultura), 20.5.2010, str. 15. 
97. Čater, Tadej: Zaključek 4. cikla Mega kviza, TV Slovenija, prvi program, oddaja 11sta šola 

ob 16.20 in v soboto 22.5. 2010 ob 10.00 
98. D.C: Odslej bukle tudi na vlaku.- Dnevnik (Pop/Kultura), 21.5.2010, str.20 
99. Mrevlje, Neža: Kako nastane animirani film? Predstavitev produkcije kratkih animiranih 

filmov v Knjižnici Otona Župančiča.- Dobro jutro, 22.5.2010, str. 15. 
100. Delić, Anuška: Predsednik in Afričanka.-Mag, 24.5.2010, št. 20, str. 55. 
101. Borza dela v knjižnici.- Delo (Delova borza dela), 25.5.2010, str. 23. 
102. Knjige za najmlajše, knjige, ki ne lažejo. 18. Bologna po Bologni.- Multimedijski portal RTV 

SLO www.rtvslo.si, 25.5.2010. 
103. Knjige so bedne .- POP tv, oddaja Preverjeno, 25.5.2010 ob 20.00, nastop Darje Lavrenčič 

Vrabec. 
104. Trobec, Vesna: Mestna knjižnica Ljubljana v projektu Ljubljana – svetovna prestolnica 

knjige.- Trobla, glasilo občine Velike Lašče.- 6.5.2010, št. 3,  str. 24. 
105. Izjava Tilke Jamnik o Bologni po Bologni.- Radio Forma 7, 27.5.2010, ob 18.45 
106. Ambrožič, Polona: Menjaj znanje, ne sanje! Ptuj. Trgovanje z znanjem.- Štajerski tednik, 

28.5.2010. 
107. Trobec, Vesna: Mestna knjižnica Ljubljana (predstavitev).- Naš časopis, 31.5.2010, št. 372, 

str. 71 
108. Sejem znanja tudi na Ptuju.-Večer (Podravje), 28.5.2010, str. 24. 
109. Trobec, Vesna: Brati, brati in spet brati! Mestna knjižnica Ljubljana v svetovni prestolnici 

knjige.- Ljubljana, glasilo MOL, let XV, št. 4, junij 2010, str. 21. 
110. NOVAK, Maja. Nobelovci v barvah v Knjižnici Škofljica. Glasnik občine Škofljica, 19 (5), 

str.17. 
111. Trobec, Vesna: Glasila Odmevi Ljubljane.- Ljubljana, glasilo MOL, let XV, št. 4, junij 2010, 

str. 35. 
112.  Bogataj, Marjeta: Knjižnice v vlogi knjigarn. Prestolnica knjige.- Žurnal 24, 2.6.2010, str. 5. 
113.  Švica bo podarila 40 knjig Mestni knjižnici.- Delo (Ljubljanska), 4.6.2010, str. 11. 
114. Borko, Manca: Krajši zmenki s knjigo.- Žurnal 24 (Ljubljana), 19.6.2010, str. 6. 
115. Power, Lora: Spomenik nekega časa, občutka, emocije. Reportaža četrtna skupnost Moste.- 

Dnevnik (Dnevnikov objektiv), 19.6. 2010. 
116. Lavrenčič Vrabec, Darja: »Nagrada izvirna slovenska slikanica 2010« 5 odličnih slikaniških 

nominirank zanjo.- Bukla, leto 6/št. 54, junij 2010, str. 26. 
117. Porenta, Ana: Učenje zastonj tri leta. Žurnal 24 (Ljubljana), 30.6.2010, str. 6. 
118. SIMČIČ, Mina: Razstava velikonočnega pogrinjka in butaric.Turistične vesti, 15(60), junij 

2010,str. 22 
119. Knjižnica v Zadvoru. Turistične vesti, 15(60), junij 2010, str. 11 
120. Beremo, beremo: Poletno branje, Radio Ognjišče 1.7.2010 
121. Izjava V. Trobec o najbolj branih knjigah, novinarka Vida Valdhuber, Radio Center, 

12.7.2010 ob 8.00 
122. Mlakar, Ida: Počitniško branje na dušek. Bukla, 55-56/julij-avgust 2010, str. 34. 
123. Fotonatečaj na temo knjige. Žurnal24, 15.7.2010, str. 4. 
124. Bratož, Igor: Poletje, ko je dobro branje poceni. Zbirka Knjige za vsakogar. Delo (kultura), 

15.7.2010, str. 12. 
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125. Frelih, Sandi: pogovor s Tatjano Pristolič ob odprtju razstave o Ivanu Hribarju, oddaja 
»Kakšen dan je danes«., Radio Slovenija, 1. program, 30.7.2010 

126. ROLIH, Matjaž: Fotografije Jožeta Kozamernika v zaloški knjižnici. Turistične vesti, 15(60), 
junij 2010, str. 18 

127. Sejem znanja slovenskih Borz znanja. ACS novičke, avgust 2010. 
128. Lapuh, Maja: Počitniško branje, izjava Darja L. Vrabec, Radio Slovenija, 1. program, Radio 

Slovenija, 3.8.2010, ob 6.45 
129. Kozel, Suzana: Poletno branje, izjava Aleša Klemena. TV Slovenija, Slovenska kronika, 

4.8.2010 ob 17.20 
130. Radijska oddaja Prihodnost za vse, gostja Edita Flegar o spodbujanju vseživljenjskega 

učenja Borza znanja. Radio Veseljak, 14.8.2010 ob 10.00 
131. Štravs, Ana: Poletni knjižni namig. izjava Darje L. Vrabec, Radio Slovenija, Val 202, 

17.8.2010 ob 18.30 
132. Kozel, Suzana: Plačevanje sanitarij v KOŽ, izjava Jelke Gazvoda. TV Slovenija, Slovenska 

kronika, 19.8. 2010 ob 17.00 
133. Petančič, Samo: Nič več pranja, umivanja in mamil. Zaračunavanje uporabe stranišč v MKL. 

Delo (Ljubljana), 20.8.2010, str.4. 
134. Oštrbenk, Nina: Zaradi sanitarij ob 10 tisočakov. Knjižnica. WC za člane ne bo več plačljiv. 

Žurnal24 (Ljubljana), 21.8.2010, str. 7. 
135. Porenta, Ana: Filmi do konca tedna. Potujoči literarni kino. Žurnal24 (Ljubljana), 21.8.2010, 

str. 7. 
136. Marinčič, Barbara: Knjižnica – moj azil v MKL, Knjižnici Prežihov Voranc. Svetovna 

prestolnica knjige v poletnem sijaju. Ljubljana- SPK 2010. Glasilo MOL Ljubljana, julij-avgust 
2010, str. 23. 

137.  Jontez, Saša: Filmobus, potujoči literarni kino. Svetovna prestolnica knjige v poletnem 
sijaju. Ljubljana- SPK 2010. Glasilo MOL Ljubljana, julij-avgust 2010, str. 24. 

138. Pristolič, Tatjana:  Razstava o županu Ivanu Hribarju. Ljubljanske novice, Glasilo Ljubljana, 
julij – avgust 2010, str. 44. 

139. Filmobus - potujoči literarni kino. Nedelo, 22.8.2010, str.29. 
140. Napoved Filmobusa. Ona, Priloga Dela, 24.8.2010, str. 8. 
141. Žepnice se dobro prodajajo, najbolje Deseta hči. Dnevnik, 25.8.2010, str. 10. 
142. Filmobus. Finance, 25.8.2010,  št. 164, str. 24. 
143. izjava V. Trobec o Filmobusu, Radio Antena, 25.8.2010 
144. Jaklič, Tanja: Filmobus pripeljal v Ljubljano. Delo (Kultura), 25.8.2010, str. 17. 
145. Gremo v kino v avtobus! Pogledi, let 1, št. 10/11, 25.8.2010, str. 4. 
146. Knjiga – še vedno v soju žarometov. Pogledi, let 1, št. 10/11, 25.8.2010, str. 4. 
147. Prispevek o Borisu Pahorju, snemanje knjig in izjava Aleša Klemena o izposoji knjig B. 

Pahorja, Svet na Kanalu A, 26.8.2010 ob 18.00 
148. Tepina, Jure: izjava Tatjane Pristolič o razstavi Ivan Hribar, Svet na kanalu A, 30.8.2010 ob 

18.00 
149. Todorovski, Ilinka: Idealen ljubljanski župan. Finance, št. 168/2010, 31.8.10 
150. Ljubljana s Trubarjevo hišo literature ob bok kozmopolitskim mestom. Dnevnik.si/STA, 

31.8.2010 
151. Na Ribjem trgu v Ljubljani bo danes zaživela literarna Trubarjeva hiša. Dnevnik.si/STA, 

1.9.2010 
152. Otvoritev Trubarjeve hiše literature. TV Slovenija, Dnevnik, 2.9.2010 ob 19.00 
153. Trubarjeva hiša literature. Izjava Jelke Gazvoda, Radio Slovenija, Val 202, 2.9.2010 ob 

14.08 
154. Kapler, Franci: pogovor z Jelko Gazvoda o THL, Radio Europa 05, 3.9.2010 ob 15.30 
155. Tifengaber, Vlasta:  Izobraževanje za vse. Učiti se vse življenje. Dnevnik, 30. 8. 2010. 
156. Polna hiša kulture. Žurnal 24 (Ljubljana), 1.9.2010, str. 6. 
157. Literarni vrvež v hiši, kjer je nekoč bival Trubar. Multimedijski portal RTVSLO (knjige), 

3.9.2010. 
158. Zaživela je hiša mišljenja. Dnevnik (kultura), 3.9.2010. str. 18. 
159. Prva hiša literature na Slovenskem. Delo (zadnja stran), 3.9.2010, str. 20. 
160. Plečnikov stadion in druge bežigrajske zgodbe. Delo (Ljubljana), 15.9.2010, str. 11. 
161. Bojc, Saša: Orlovski stadion med nostalgijo in sanjami. V Slovanski knjižnici odpirajo 

domoznansko razstavo o bežigrajskem stadionu. Delo (Panorama), 16.9.2010, str. 19. 
162. (Ne)zaslišana literatura za mlade. Siol.net, 15.9.2010. 
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163. Grgič, Jožica: Prodali že skoraj polovico naklade. Kako se razvija projekt Knjiga za 
vsakogar. Delo (kultura), 27.9. 2010, str. 3. 

164. Žibret, Andreja: Sedem »kulturnih« direktorjev nagrajenih, štirje pa ne. Nagrade MOL za 
vodenje javnih zavodov s področja kulture. Delo (Dogodki dneva), 27.9.2010, str. 3. 

165. Stavka v kulturi: ponekod zaprto, drugje kot vsak dan. Po knjige v Mestno knjižnico, v NUK-
u izposoja ni mogoča. Multimedijski portal RTVSLO (drugo), 27.9.2010 

166. Hvalc, Luka: izjava K. Brank o stavki v MKL, Radio Slovenija, Val 202, 27.9.2010 ob 13.00 
167. Porenta, Ana, Bogataj Marjeta: Odziv na vsak klic. Stavka. Žurnal24 (Ljubljana), 28.9.2010, 

str. 4. 
168. Zorko, Mojca, Dernovšek, Igor: Prvi dan stavke: Kolone pred mejami in upravnimi okenci. 

Novice.Dnevnik.si, 28.9.2010 
169. Ivanc, Staš: Doma nikoli nimaš takšnega miru. Življenje knjižničnih čitalnic. Delo 

(Panorama), 28.9.2010, str. 19. 
170. Stavkamo tako, da bomo še bolj vaši!. Stavka javnega sektorja v kulturnih hišah. Delo, 

29.9.2010, str. 2. 
171. Pečavar, Lijana: Knjižnica Fužine. Zeleni glas, 13(7), september 2010, str. 4 
172. Svetek, Peter: Knjižnica v Zadvoru. Turistične vesti, 15(61), september 2010, str. 18 
173. Smrekar, Tanja: Kdo bo pa vam vrnil škodo zaradi stavke?. Finance, št. 192, 4.10.2010, str. 

6. 
174. Vistoropovski, Nika: Čim več poezije! Tilka Jamnik, knjižničarka. Priloga Ona (Delo), št. 39, 

5.10.2010, str. 37. 
175. Grilc, Uroš: Na prodajo knjig najbolj vpliva njena dostopnost. V soju knjigoljubja. Ljubljana- 

SPK 2010. Glasilo MOL Ljubljana, št. 7, oktober 2010, str.13. 
176. Plešem s knjigo. V soju knjigoljubja. Ljubljana- SPK 2010. Glasilo MOL Ljubljana, št. 7, 

oktober 2010, str. 14 
177. Rijavec, Veronika: (Ne)zaslišana literatura. Glasilo MOL Ljubljana, št. 7, oktober 2010, 

str.45. 
178. Jamnik, Tilka: Slovenska mladinska književnost v Santiagu de Composteli. Kongres 

mednarodne zveze za mladinsko književnost. Bukla, leto 6/št. 58, oktober 2010, str.28-29. 
179. Lavrenčič Vrabec, Darja: »Naročje kamenčkov« pesnice Saše Vegri. Bukla, leto 6/št. 58, 

oktober 2010, str. 40 
180. Igor Kordej. Delo (Kultura), 11.10.2010, str. 8. 
181. Stripovska in likovna umetnost. Nedelo, 11.10.2010, str. 29. 
182. Najbolj brane knjige in obiskovalci knjižnice. Izjava Branke Peklaj, 12.10.2010 ob 10.00, 

Pink TV 
183. Po karierni nasvet na Študentsko areno. Dnevnik, 16.10.2010 
184. Prispevek o Igorju Kordeju. TV Slovenija, 1. program, oddaja Ars 360, 17.10.2010 ob 21.50 
185. Knjiga na dom. www.posrcumlad.si, 21.10.2010 
186. Jesenšek, Maša: Najvišja plača tokrat direktorici živalskega vrta. Avgustovske plače javnih 

funkcionarjev Mestne občine Ljubljana. Delo (Ljubljana), 22.10.2010, str. 8 
187. Prešeren, Milica: Za(ka)j brati?, TV Slovenija, oddaja Turbulenca, 27.10.2010 ob 17.00 
188. Škrlec, Marjetica: Bi vzeli mačka v žaklju?. Zeleni glas, 13(8), oktober 2010, str. 9 
189. Novak, Maja. Likovno društvo 2002 postavilo na ogled celoletni opus likovnih del. Glasnik 

občine Škofljica, 19 (10), str. 20. 
190. Žibret, Andreja: Ljubljanski grad prihodnje leto bržkone že samostojni javni zavod. Strategija 

razvoja kulture v mestni občini. Delo (Ljubljana), 3.11.2010, str. 11. 
191. Knjižnica, srce mesta: med tradicijo in prihodnostjo. Multimedijski portal RTV SLO 

(prireditve), 4.11.2010 
192. Celodnevno posvetovanje in okrogla miza na temo Knjižnica, srce mesta: med tradicijo in 

prihodnostjo. Napoved kulturnih dogodkov, Primorski dnevnik, 12.11.2010 
193. Posvet o knjižnicah, ujetih med tradicijo in prihodnostjo. Biblioblog (www.biblioblog.si), 

9.11.2010 
194. V knjižnici Otona Župančiča posvet na temo Knjižnica, srce mesta. STA (kultura), 8.11.2010 
195. Bratož, Igor: Utrip mestnega »srca«. Posvet Mestne knjižnice Ljubljana. Delo (Kultura), 

9.11.2010, str. 15 
196. Knjižnica kot srce mesta. Posvet o knjižnicah, ujetih med tradicijo in prihodnostjo. 

Multimedijski portal RTV SLO/STA, 8.11.2010. 
197. Rogelj, Živa: prispevek o posvetovanju Knjižnica, srce mesta. Dnevnik, TV Slovenija, 

8.11.2010, ob 19.00, prvi program 

http://www.posrcumlad.si/�
http://www.biblioblog.si/�
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198. Breznik, Ana: prispevek o posvetovanju Knjižnica, srce mesta. Radio Slovenija, 1. program, 
Danes ob 13h, 8.11. 2010 ob 13h 

199. Bratož, Igor: V velikanskem svetu zelo majhnih knjig. V majhnem plašču besed, razstava 
miniaturnih knjig. Delo (Književni listi), 10.11.2010, str. 16. 

200. Jaklič, Tanja: Napačna odločitev Vitana Mala. Mladoletniki v literaturi z elementi 
pornografije. Delo (Književni listi), 24. 11.2010, str. 15. 

201. Tušar, Magda, Pirc, Tatjana, Železnikar, Mateja: Meje in ovire ustvarjanja v literaturi. 
Kulturni foku, Radio Slovenija, 3. program (sodelujejo: Brane Mozetič, Darja Lavrenčič 
Vrabec, Dragica Haramija, Janja Vidmar, Marko Bošnjak in Vitan Mal), 3.12.2010 ob 20.00 

202. prispevek o mladinskem oddelku KOŽ v oddaji Križ Kraž, TV Slovenija, 13.11.2010, v 
soboto dopoldne 

203. Napačna odločitev Vitana Mala. Izjava Darje L. Vrabec o knjigi, Kulturni fokus, 1. program 
Radio Slovenija ob 20.00 

204. Forstenič, Hajnšek, Melita: Najboljše, a tudi »pogrešljive« knjige. Večer, 7.12.2010, str. 14. 
205. Jaklič, Tanja: V ozvezdju knjig za mlade. Zlate hruške 2010. Delo, Književni listi, 8.12.2010, 

str. 15. 
206. Rogelj, Živa: prispevek o zlatih hruškah. RTV Slovenija, Dnevnik- informativna oddaja, 8. 12. 

2010 ob 19.00 
207. Juh, Matej: Danes ob 13h, Radio Slovenija, prvi program, 8.12.2010 
208. Juh, Matej: Poročila, Radio Slovenija, prvi program, 8.12.2010 ob 14.00 
209. Juh, Matej: Radijski dnevnik, Radio Slovenija, prvi program, 8.12.2010 ob19.00 
210. Val 202, Kulturne drobtinice, 8.12.2010 ob 14.00 
211. STA: Praznik zlatih hrušk v Mestni knjižnici Ljubljana, 8.12.2010, www.sta.si 
212. MMC/STA: Pri izbiri knjig za mlade poiščite tiste z zlato hruško!, 8.12.2010, Multimedijski 

portal RTVSLO, Kultura 
213. AIR Beletrina: Podelitev priznanj zlata hruška 5. 12. 2010, 

www.airbeletrina.si/novice/napovedujemo 
214. Medved, Damijana: Prispevek o zlatih hruškah in izjava D. Lavrenčič Vrabec o podelitvi 

zlatih hrušk. Radio Ognjišče, petek 10.12.2010 ob 9.15. 
215. Dnevnik: Zlate hruške Mladinski knjigi, Cankarjevi založbi in Založbi Miš. 10.12.2010, str. 

20. 
216. Mladinska knjiga: Zlate hruške 2010. 7.12.2010. www.mladinska.com/skupina_mk/novice 
217. Arsov forum, Radio Slovenija, 3. program (sodelujejo: dr. Milena Mileva Blažić, Darja 

Lavrenčič Vrabec in Slavica Remškar), 15.12.2010 ob 14.00 
218. Poznani vsem Ljubljančanom. Urban, interno glasilo MOL, št. 4, december 2010 
219. Žibret, Andreja: Zaposleni očitajo neetično in nestrokovno kadrovanje. Zaposlovanje 

sorodnikov v Mestni knjižnici Ljubljana. Delo (Ljubljana), 30.11.2010, str. 12. 
220. Sum nestrokovnega in neetičnega kadrovanja v MKL. www.biblioblog.si,  
221. Pogovor s Cveteržnikom, Bračkom in Krečičem v KOŽ, Pink TV, 14.12.2020 ob 16.00 
222. Pogledi Biblioteama na dogodke v MKL – »Pojasnilo direktorice Jelke Gazvoda v zvezi z 

zaposlitvami novih delavcev v letu 2010« - 1. del. www.biblioblog.si, 14.12.2010 
223. Načelna mnenja Biblioteama na dogodke v MKL in o zaposlovanju ter zahtevah 

delodajalcev na splošno – 2. del.www.biblioblog.si, 14.12.2010.        
224. Oštrbenk, Nina: »Izbrani boljši od drugih«. Mestna knjižnica Ljubljana. Zaposlili otroke treh 

vodstvenih delavcev. Žurnal24 (Ljubljana), 17.12.2010, str. 5 
225. Kočevar, Dušan: Prireditve Knjižnice J. Mazovca v decembru. Turistične vesti,15(62), 

december 2010, str. 27 
226. Praznik, Niko: Lahko matiraš dedka?. Zeleni glas, 13(10), december 2010, str.4 
227. Rolih, Matjaž: Likovna dela Eve Gerkman-Scagnati.Turistične vesti, 15(62), december 2010, 

str. 21 
228. Svetek, Edvard: Razstava Marinke Grohar Gatnik v Knjižnici Nove Fužine. Turistične 

vesti,15(62), december 2010, str. 23 
229. Priznanje za čisto in urejeno okolje. Turistične vesti, 15(62), december 2010, str. 9 
230. Božič, Jožica: Dušica Kunaver – Ljudska dediščina in mladi: predavanje. Obvestila TD 

Zalog, 2010(21) 
231. Rolih, Matjaž: 10. Podgrajski likovni teden: razstava v knjižnici. Obvestila TD Zalog, 

2010(21) 
232. Rudolf, Mojca: Ni vsaka sreda siva sreda. Jezero: Morfem, 2010 (zahvala knjižnici, str. 135) 
233. Novak, Vesna: Otroci prisluhnili zimskim pravljicam. Barjanski list, 2010 (december), str. 6. 

 

http://www.sta.si/�
http://www.airbeletrina.si/novice/napovedujemo�
http://www.mladinska.com/skupina_mk/novice�
http://www.biblioblog.si/�
http://www.biblioblog.si/�
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Oglasi 
1. Najava dogodka o stripovskem avtorju Julesu Radiloviču. Gem Interactive (displeji LPP) od 6.-

12.4.2010 
2. Najava dogodka o fotonatečaju Knjiga-mesto-ljudje. Gem Interactive (displeji LPP) od 24.- 

30.4. 2010 
3. Mestna knjižnica Ljubljana. Knjižnica Jožeta Mazovca (Oglas). Turistične vesti, 15(59), marec 

2010,str. 18  
4. Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Jožeta Mazovca (Oglas). Turistične vesti, 15(60), junij 

2010, str. 11 
5. Mestna knjižnica Ljubljana. Knjižnica Jožeta Mazovca (Oglas). Turistične vesti, 15(61), 

september 2010, str.7 
6. Mestna knjižnica Ljubljana. Knjižnica Jožeta Mazovca (Oglas). Turistične vesti, 15(62), 

december 2010, str. 25 
 
 
Snemanja v prostorih knjižnice 
 
Mediji se redno obračajo na nas s prošnjami za snemanje gradiva za pripravo tv prispevkiov ter s 
prošnjami za snemanje v prostorih knjižnic. 
 
- 13.1.2010: Snemanje potopisnega predavanja Filipini v KOŽ, Gea tv. 
- 4.2.2010: Snemanje oddaje Enajsta šola o Mega kvizu, sklop o Tartiniju, Pionirska- Center za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo 
- 9.2.2010: Snemanje koncerta Feedback v Mediateki KOŽ, TV Slovenija 
- 16.2.2010: Snemanje gradiva v KOŽ za oddajo Kultura po Odmevih (Nina Jerman) o Prežihovem 
Vorancu 
- 26.2. 2010: Snemanje oddaj Minute za jezik, Slovanska knjižnica (časopisna čitalnica) od 12. - 20.00 
- 10.3.2010: Snemanje revij o glasbi (Muska) v KOŽ, (Meta Česnik) za oddajo Kultura, TV Slovenija. 
- 16.3.2010: Snemanje gradiva o Edvardu Kocbeku v KOŽ (Andrej Peroša), oddaja Svet na Kanalu A. 
- 26.3.2010: Snemanje oddaj Minute za jezik, Slovanska knjižnica (časopisna čitalnica) od 12. -20.00 
- 12.4.2010: Snemanje predavatelja Zorana Železnika v Knjižnici Šiška za oddajo Duhovni utrip, TV 
Slovenija. 
-11.5.2010: Snemanje novinarskega prispevka tujih študentov s FDV, za predmet novinarstvo, izjava 
Vilenke Jakac Bizjak, o bralni kulturi in SPK. 
- 13. 5. 2010: Snemanje oddaje 11. šola v Prirodoslovnem muzeju, zaključek 4. cikla Mega kviza 
Pionirska- Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
- 14.5.2010: Snemanje oddaj Minute za jezik, Slovanska knjižnica (časopisna čitalnica) od 12. -20.00 
11.6.2010: Snemanje oddaj Minute za jezik, Slovanska knjižnica (časopisna čitalnica) od 12. -20.00 
 
 
 

6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 
 
Pri izvajanju organizacijskih aktivnosti, uvajanju novih internih aktov, izvedbi skupnih projektov in 
izvajanju strokovnega programa knjižnice ni prišlo do nedopustnih ali do nepričakovanih posledic ali 
napak. O nedoseženih ciljih je več v točki 10. 
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7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA 

 
 
Knjižnica je v preteklem letu na večini področij potrdila uspešno poslovanje iz prvih dveh let po 
združitvi in dosegla še boljše rezultate. Kazalniki uspešnosti pa kažejo, da je na nekaterih področjih 
prišlo do znižanja fizičnih rezultatov, ki so po naši oceni posledica tako demografskih omejitev kot 
trenutnih razmer v družbi (stavka javnih uslužbencev, poplave v Ljubljani in okolici), pa tudi nekoliko 
zmanjšane odprtosti knjižnic MKL zaradi inventurnih popisov gradiva v več enotah. 
 
V letu 2009 smo pričakovali znižanje števila članov zaradi številnih posegov v baze članov prejšnjih 
knjižnic, s katerimi smo izločili podvojene vpise in druge nepravilnosti, kar pa se ni zgodilo, ampak se 
je število povečalo celo za 7,97%, ob tem pa smo že napovedali upad članov zaradi poteka članstva 
prebivalcev Medvod, ki so bili lani še vključeni v MKL. Napoved se je uresničila, tako da smo v letu 
2010  zaznali padec članstva, in sicer za 4%. Večji padec članstva beležimo med mladimi do 15. leta, 
in sicer 5,6%, pri odraslih pa 3,6%. Notranji razlog za padec članstva je poleg izločitve ene od knjižnic 
in nekoliko zmanjšane skupne odprtosti zaradi večjega števila inventur knjižničnega gradiva možno 
iskati tudi v preusmeritvi uporabnikov na naše storitve na daljavo preko spleta. Obstajajo pa seveda 
tudi zunanji dejavniki, ki so lahko vplivali na omenjeni padec. Izpostaviti velja na primer poplave v 
Ljubljani, stavko javnih uslužbencev ter povečano brezposelnost. Med člani se je namreč zmanjšalo 
število zaposlenih ter povečalo število vpisanih brezposelnih ter upokojencev. 
 
Število novo vpisanih članov je bilo v letu 2010 za 29% manjše kot leta 2009, ko je doseglo porast 
celo za 8,13%. Upad novo vpisanih članov beležimo v vseh območnih enotah in krajevnih knjižnicah, v 
mrežo knjižnic MKL smo že s povečanim vpisom v letu 2009 očitno zajeli velik odstotek potencialnih 
uporabnikov. 
 
Število obiskov v knjižnicah MKL je bilo večje za dobrih 3,1%, ob tem pa je virtualni obisk spletne 
strani MKL dosegel 672.500 obiskov, kar pomeni povečanje za 63,2 v primerjavi s prejšnjim letom. 
Ponovno je zelo narasel dostop do naročenih elektronskih podatkovnih virov, kar za 363%, pri čemer 
že več kot polovico teh dostopov predstavlja oddaljeni dostop. Izposoja na dom se je nekoliko znižala, 
in sicer za 3,5%. Medknjižnična izposoja se je zvišala za 5%. Odprtost enot se je zmanjšala za 2,3%, 
kar je posledica že prej navedenih razlogov. 
 
MKL si zelo prizadeva tudi za stalno, kakovostno in različnim skupinam uporabnikov namenjeno 
ponudbo izobraževalnih aktivnosti ter različnih bralnih, splošno kulturnih in sprostitvenih prireditev, ki v 
sklopu knjižničnih prostorov pridobijo tudi promotivni pomen za izposojo gradiva, branje in 
izobraževanje v knjižnici. Število prireditev se je v letu 2009 izjemno povečalo, in sicer za 12 %, pri 
čemer pa smo ocenili, da je za dobro delovanje MKL pomembnejše izboljševati kakovost prireditev kot 
njihovo število. Ker so vse naše prireditve za udeležence brezplačne, predstavlja njihova izvedba tudi 
precejšnjo finančno obremenitev. Zato smo v letu 2010 število prireditev znižali za dobrih 10% ter se 
pri tem posvetili zlasti njihovi kvaliteti. Skupaj z izobraževalnimi dogodki pa še vedno dosegamo 
impozantno število 3.240 dogodkov v letu 2010! 
 
Zaloga knjižničnega gradiva oziroma knjižnična zbirka MKL se je povečala za 1,7%. Pridobili smo 
90.700 enot novega gradiva, izločili pa smo okrog 66.000 enot. Kljub temu knjižnica pri letnem prirastu 
močno presega pogoje prirasta za izvajanje javne službe po pravilniku in se približuje tudi 
priporočenemu standardu do leta 2015, ki zahteva 250 izvodov na 1000 prebivalcev – MKL je namreč 
v letu 2010 dosegla 233 enot na 1000 prebivalcev, kar je ponovno velik uspeh.  
 
Statistična povprečna cena enote gradiva v letu 2010 je narasla za 0,8%, kar je delno posledica višjih 
cen gradiva in težjega doseganja popustov pri dobaviteljih. V prihodnje bo povprečna cena gradiva 
verjetno še naraščala, saj predvidevamo širitev sodobnih oblik branja na elektronskih medijih (e-
bralnikih), ki smo jih v letu 2010 že uvedli v aktivno uporabo in nakup večjega obsega elektronskih 
publikacij, kar bo povzročilo dodatne stroške za nakup naprav in licenc za uporabo digitalnega 
gradiva. 
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Kazalniki uspešnosti 
Kazalniki uspešnosti 2009 2010 % 
Število članov 87.444 83.877 -4,08% 
Število novo vpisanih članov 15.559 11.013 -29,22% 
Število obiskov* 1.558.633 1.607.225 3,12% 
Virtualni obiski knjižnice – domača stran 412.066 672.464 63,19% 
Izposoja 4.889.162 4.716.966 -3,52% 
Medknjižnična izposoja 1.750 1.838 5,03% 
Transakcije  4.923.360 4.795.310 -2,60% 
Prireditve in izobraževanje 3.652 3.240 -11,28% 
Ure odprtosti enot 60.053 58.675 -2,29% 
Zaloga knjižničnega gradiva 1.586.480 1.613.357 1,69% 
Prirast gradiva 90.531 90.724 0,21% 
Obrat gradiva 3,08 2,92 -5,13% 
Povprečna cena 18,99 € 19,15 € 0,84% 
Število naročenih elektronskih virov  8 10 25,00% 
- od tega dostopnih na daljavo 5 6 20,00% 
Število dostopov do naročenih elektronskih virov 3.012 13.947 363,05% 
- od tega dostopov na daljavo 1.810 6.318 249,06% 
 
* Podatek izraža število vseh obiskov, ki jih dobimo z izdelavo statistike obiska za tipični delovni teden, 
kakor to omogoča COBISS. 
 
 
 
 

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 
POSLOVANJA 

 
 
Ocenjujemo, da je knjižnica poslovala gospodarno in učinkovito, saj je z razpoložljivimi sredstvi 
dosegla zastavljene cilje.  
 
Pri tem je s pomembnim deležem lastnih prihodkov v skupni višini 1.069.163 EUR, ustvarjenih s plačili 
uporabnikov za izvajanje javne službe (članarine, zamudnine, odškodnine ipd.) in tržno dejavnostjo, 
prispevala za financiranje stroškov dela 5,78% ter kar 24,13% za stroške materialov in storitev. 
 
Knjižnica je izplačala delovno uspešnost iz naslova tržne dejavnosti v višini 178.831 EUR bruto, v 
povprečju 3,74% mase bruto plač,  ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 210.697 EUR. 
 
S sredstvi, pridobljenimi na javnih razpisih in prihranjenimi sredstvi iz prejšnjih let smo izvajali 
investicijsko vzdrževanje, investicije in nakup opreme, zlasti IKT, za kar smo porabili  141.311 EUR. 
 
Zato menimo, da smo glede na zaostreno finančno situacijo, v kateri nam ustanovitelj in občine 
pogodbenice v letu 2009 niso namenile dovolj sredstev za izvajanje javne službe glede na zakonodajo 
(s strani MOL niso bili v celoti pokriti stroški plač, od večine občin nismo prejeli rednih sredstev za 
investicije in nakup opreme), tudi v letu 2010 poslovali odlično. 
 
Rezultat poslovanja nam bo omogočal, da bomo v letu 2011 lahko izvajali nekatere pomembne 
projekte investicij in investicijskega vzdrževanja, zagotavljali potrebna lastna sredstva za sodelovanje 
na projektnih razpisih in izvajali številne vsebinske projekte.  
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9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA 

 
 
Na področju notranjega finančnega nadzora bomo morali še marsikaj postoriti. Knjižnica nima lastne 
notranje revizijske službe, ki bi skrbela za sprotno spremljanje finančnega poslovanja in svetovanje 
vodstvu pri uvedbi in izvajanju ustreznih notranjih kontrol, bodisi v obliki internih aktov ali definiranja 
potrebnih postopkov. Porabo finančnih sredstev za materiale in storitve nadziramo enotno v vertikali 
vodje oddelkov - vodje služb in enot –  direktorica, in sicer z individualnim potrjevanjem posameznih 
nakupov s pomočjo ustreznih obrazcev za interno naročanje, nakup knjižničnega gradiva pa na 
podlagi dvojne kontrole porabe sredstev v sistemu COBISS in našem računovodskem sistemu Vasco. 
Javno naročanje izvajamo v skladu z internim pravilnikom, za večino večjih naročil smo že izvedli 
skupna  javna naročila za celotno knjižnico ter s tem prihranili veliko sredstev. Knjižnica je sprejela tudi 
pravila o tarifah za plačevanje avtorskega dela zunanjih izvajalcev naših programov. 
 
V letu 2010 smo imeli revizijo Računskega sodišča, ki je zajela pregled ravnanja s stvarnim 
premoženjem knjižnice v letu 2008 in urejanje tega področja do leta 2010. RS je ugotavljalo, ali je 
MKL pri ravnanju s stvarnim premoženjem upoštevala veljavne predpise in usmeritve. Presojalo je 
skladnost na področju evidentiranja, popisovanja in izkazovanja premoženja in knjižničnega gradiva v 
letu, ki je bilo revidirano (leto ustanovitve MKL kot enotnega zavoda!). Računsko sodišče nam je izdalo 
mnenje s pridržkom, v katerem so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti pri ravnanju s stvarnim 
premoženjem v letu 2008, ki pa so bile do leta revizije že odpravljene ali pa smo jih odpravili med 
samo revizijo, zato je RS ocenilo, da je MKL v vseh pomembnih pogledih ravnala s stvarnim 
premoženjem v skladu s predpisi. Naložilo pa nam je en popravljalni ukrep, in sicer, da mora MKL 
skleniti pogodbe o opravljanju knjižnične dejavnosti z občinami (izven MOL), kjer opravlja knjižnično 
dejavnost. Na podlagi predlogov pogodb o izvajanju knjižnične dejavnosti za vseh sedem 
izvenljubljanskih občin, ki smo jih občinam poslali v uskladitev in podpis, je RS knjižnici izdalo 
porevizijsko poročilo, v katerem je ugotovilo, da so predstavljeni popravljalni ukrepi MKL zadovoljivi. V 
nadaljevanju smo z občinami vzpostavili dialog v zvezi s potrebo po podpisu pogodb o izvajanju 
dejavnosti ter pripravili tudi programe dela in finančne načrte za te občine za leto 2011 že na podlagi 
izhodišč v predlaganih pogodbah. Žal občine pogodbene partnerica MKL še niso pripravljene v celoti 
slediti vsebini pogodb, zato bodo potrebna nadaljnja usklajevanja tudi v letu 2011. 
 
Ker knjižnica nima lastne notranje revizijske službe, smo izvedli notranjo revizijo za leto 2009 z 
zunanjim izvajalcem, KPMG d.o.o., ki je bil izbran preko javnega naročila. V notranjerevizijski pregled 
smo uvrstili najpomembnejše notranje akte MKL, saj smo želeli ugotoviti, ali so pripravljeni skladno z 
zakonodajo.  Pregledani so bili naslednji pravilniki: 
- pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 
- pravilnik o računovodstvu, 
- pravilnik o javnih naročilih, 
- pravilnik o delovnem času, 
- pravilnik o poslovanju, 
- pravilnik o varstvu osebnih podatkov. 
Izvajalec revizije je preveril ustreznost notranjih aktov zavoda z vidika njihove skladnosti z zunanjimi 
predpisi in dobro poslovno prakso ter pripravil priporočila in spremembe, predvsem z vidika skladnosti 
aktov s predpisi, preglednosti in uporabnosti. Izvajalec revizije v končnem poročilu ugotavlja, da ni 
ugotovil pomembnejših neskladnosti s predpisi, ki bi zahtevale takojšnje ukrepanje vodstva. 
Priporočila se nanašajo le na manjše potrebne ali svetovane dopolnitve in spremembe aktov. 
 
V letu 2010 je bil dopolnjen tudi Register tveganj, v katerem še vedno ugotavljamo, da na nekaterih 
področjih obstajajo tveganja pretežno srednje stopnje. Register tveganj nam predstavlja instrument, ki 
ga bomo v nadaljevanju upoštevali pri uvajanju nadzora nad tistimi segmenti delovanja knjižnice, kjer 
drugih kontrolnih mehanizmov še nimamo. 
 
Izdelana je bila tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je pokazala, da v vseh 
segmentih nadzora dosegamo polje »pretežni del poslovanja«, torej med 50 in 90% pričakovanega 
obsega nadzora. Menim, da je ta rezultat glede na še zmeraj kratko obdobje poslovanja knjižnice zelo 
dober. 
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10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI 
NISO BILI DOSEŽENI 

 
 
Knjižnica je v največji možni meri izpolnila zastavljene cilje za leto 2010 in bila pri tem uspešna. 
Znižanje posameznih kazalnikov (članstvo, izposoja) je bilo amortizirano z izrazitim povečanjem 
drugih, zlasti z uporabo knjižnice na daljavo, ki se bo po našem mnenju v prihodnjih letih še bistveno 
bolj okrepila. 
 
Prav tako kljub prednostnemu načrtu ni bil sprejet pravilnik o blagajniškem poslovanju, zato knjižnica 
kot pravna naslednica prejšnjih knjižnic za zdaj še vedno uporablja njihove posamezne pravilnike, tako 
da ni pravne praznine in s tem negativnega vpliva na poslovanje. Sprejem tega pravilnika bo prioriteta 
tudi v letu 2011, za njegovo pripravo pa bomo potrebovali zunanjo pomoč. 
 
V okviru strokovnega dela knjižnice so bili zastavljeni cilji doseženi, kjer pa je prišlo do znižanja fizičnih 
rezultatov, so le ti posledica že obrazloženih vzrokov in negativne posledice niso nastale. Med 
neuresničene cilje na področju strokovnega dela še vedno štejemo tudi zastoj pri uvajanju enotne 
mestne kartice Urbana kot članske izkaznice MKL. Tudi v tem primeru so vzroki za zamudo izven 
MKL, gre za usklajevanje potreb knjižnice z izdajateljem kartice in izvajalcem sistema ter za potrebo 
po dodatnih finančnih sredstvih za nakup potrebne opreme (v glavnem tiskalnikov kartic), saj knjižnica 
lastnih sredstev za ta projekt ne more zagotoviti. 
 
Knjižnica tudi ni dosegla vseh zastavljenih ciljev na področju investicijskega vzdrževanja, investicij in 
nakupa opreme, kar pa je bilo v programu dela in finančnem načrtu za leto 2010 že pričakovano, saj 
smo navedli, da bomo dela izvajali v skladu z obsegom pridobljenih sredstev za ta namen. Ustanovitelj 
nam ni mogel zagotoviti potrebnih sredstev, zato je knjižnica del ciljev na tem področju uresničila z 
lastnimi finančnimi sredstvi. Vendar je večina načrtovanih investicij in investicijskega vzdrževanja 
ostala nerealizirana, zaradi česar se predvidena dela prenašajo v leto 2011. Smo pa uspeli zagotoviti 
dovolj sredstev za pričakovani obseg nakupa računalniške opreme za vzpostavitev enotnega 
informacijskega sistema, ki se sedaj dokončno vzpostavlja. Zato rezultate tudi na tem področju 
razumemo kot velik uspeh in posledico našega celoletnega varčevanja in nadzorovanja porabe 
zaupanih nam sredstev. 
 
 
 

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE NA DRUGA 
PODROČJA 

 
 
Učinki strokovnega delovanja knjižnice se odražajo na širšem območju knjižnične mreže MKL, v 
Ljubljani in njeni okolici ter v širšem slovenskem prostoru. Ugotavljamo, da je naša prepoznavnost v 
okolju, v katerem delujemo, visoka in naše delo dobro ocenjeno med prebivalstvom pa tudi v okviru 
celotnega sistema splošnih knjižnic v Sloveniji.  V slabih treh letih po združitvi v enotno institucijo smo 
postali tudi referenčna točka za vprašanja, ki zadevajo knjižnice in njihovo financiranje, delovanje ter 
organiziranost, pa tudi za številna vprašanja s področja knjige, založništva in knjigotrštva, novih 
tehnologij in storitev ipd. Koliko se na MKL z vprašanji na navedene teme, ki zanimajo širšo javnost, 
obračajo novinarji različnih medijev in koliko pišejo o knjižnici, je razvidno iz poročila. V preteklem letu 
smo bili najbolj izpostavljeni v zvezi z uvedbo e-bralnikov v redno ponudbo knjižnice in z uspešnim 
sodelovanjem v projektih Ljubljane – svetovne prestolnice knjige, zlasti v projektu Knjige za vsakogar. 
 
Strokovni vpliv MKL sega na raven osrednje slovenske knjižnične regije preko delovanja MKL kot 
osrednje območne knjižnice, na nacionalno raven pa preko nekaterih storitev in akcij, ki zadevajo 
mladino in otroke  ter so povezane zlasti s področjem šolstva. Tako so na regionalni ravni pomembni 
zlasti skupni projekti digitalizacije kulturne dediščine, ki jo hranijo splošne knjižnice, in jih koordinira 
MKL hkrati s sodelovanjem na vseslovenskih portalih KAMRA in D-lib.si, pa tudi prenos strokovnega 
znanja med splošne knjižničarje regije in šolske knjižničarje. Že več let knjižnica realizira vseslovenske 
projekte, kot so: Slovenski knjižnično-muzejski kviz, Priporočilni seznam knjig za šolsko mladino, Moja 
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najljubša knjiga, sodelovanje v Bralni znački, projekt Rastem s knjigo, ter sodeluje na sejmih in drugih 
izobraževalnih prireditvah.  
 
Dober je tudi učinek obeh naših »borz« (borze dela in borze znanja) na populacijo, ki se nahaja v 
določenih težavah zaradi nezaposlenosti. Odločili smo se tudi za aktivno izvajanje prostovoljstva, pri 
čemer ljudem, ki v določenem trenutku ne morejo dobiti redne zaposlitve, pomagamo spoznavati naše 
delovne procese in s tem povezane odgovornosti, ter jim omogočamo pridobivanje izkušenj za 
morebitno formalno pridobivanje bibliotekarskih znanj. 
 
Uspešni so številni projekti razvoja in podpiranja bralne kulture in informacijske pismenosti, uspešno je 
tudi računalniško opismenjevanje, zlasti starejših in otrok.  
 
Knjižnica uspešno sodeluje tudi s številnimi drugimi institucijami in posamezniki v svojem okolju ter 
tako prispeva svoj delež k uveljavljanju kulture, neformalnega izobraževanja in družbe znanja.  
 
 
Knjižnica pa s svojim poslovanjem vpliva tudi na gospodarski utrip v podjetjih, s katerimi sodeluje in 
prinaša možnost dela številnim avtorjem in drugim sodelavcem, ki delujejo samostojno. 
 
Delovanje knjižnice, zlasti nakup knjižničnega gradiva, močno vpliva na različna področja založništva, 
knjigotrštva, saj se knjižnični nakup publikacij neposredno preliva v njihove poslovne rezultate. MKL je 
v letu 2010 za nakup gradiva namenila 1.447.759 EUR. 
 
Knjižnica je za svoje poslovanje in uveljavitev nove organiziranosti na trgu kupovala tudi knjižnično 
opremo in IKT ter programsko opremo in licence, s čimer je prispevala k rezultatom podjetij s tega  
področja. Za nakup IKT smo porabili 79.600 EUR, za nakup računalniških licenc 7.800 EUR, za drugo 
opremo pa 25.700 EUR. Za izboljšanje pogojev uporabe knjižnic je naročala tudi storitve 
investicijskega vzdrževanja. 
 
Večji del splošnih stroškov knjižnice predstavljajo stroški materialov in storitev ter najemnin, ki jih 
plačuje gospodarskim subjektom in javnim podjetjem v MOL, med stroške materialov in storitev, ki 
podpirajo programe knjižnice, pa štejemo zlasti računalniške in druge storitve v zvezi s servisiranjem 
opreme, materiale in storitve za zaščito in varnost knjižničnega gradiva, tiskarske storitve, informativne 
in promocijske storitve, varovanje in čiščenje prostorov itd. 
 
Knjižnica izvaja samo del prireditev z lastnimi kadri, saj je njihov obseg izjemno velik, pa tudi 
vsebinsko tako raznolik, da angažma samo notranjih kadrovskih virov ni mogoč. Pri prireditvah in 
izobraževanjih sodelujemo s številnimi posamezniki in tako pozitivno vplivamo na trg umetnikov in 
samozaposlenih, pa tudi na nevladne organizacije, kjer nam medsebojno sodelovanje prinaša številne 
sinergijske učinke. 
 
Tako kot lani torej ugotavljamo, da knjižnica s svojim delovanjem veliko prispeva k vsakdanjemu 
gospodarjenju in življenju v Ljubljani in okolici. Javna sredstva, ki so nam zaupana v uporabo za 
izvajanje knjižnične javne službe, smo tudi v letu 2010 porabili smotrno ter hkrati s porabo sredstev za 
uspešno delovanje in razvoj knjižnice tudi omogočili poslovanje delu gospodarske in zasebne sfere. 
 
 
 

12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 
 
 
Stanje kadrov v letu 2010 
- število zaposlenih na 31.12.2010: 225,5 (od tega 5 preko javnih del in 4 invalidi) razporejenih na 

217 delovnih mest po tarifnih skupinah: 
 I – IV: 5,5 
 V: 54,5 
 VI: 36 
 VII: 129,5  
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- število zaposlenih za krajši delovni čas na dan 31.12.2009: 15 (3 invalidi, 4 delavke, ki koristijo 
krajši delovni čas iz naslova starševstva, 3 delavci, s katerimi pokrivamo delavke, ki delajo krajši 
delovni čas, in 5 delavcev, ki so razporejeni na delovna mesta sistemizirana za polovični delovni 
čas oz. sta na eno sistemizirano delovno mesto zaposlena po dva delavca) 

- število upokojitev: 9 (od tega ena invalidska upokojitev)  
- število sporazumnih prekinitev delovnega razmerja: 3 
- št. novo zaposlenih: 31, od tega 12 za nedoločen čas, 5 preko javnih del za določen čas (1 pred 

iztekom zaposlen za določen čas) in 14 za določen čas, za nadomeščanje delavcev, ki so na 
daljši odsotnosti ali na krajšem delovnem času oz. delajo na projektu (1 kasneje zaposlen za 
nedoločen čas); 

- število delavk na porodniškem dopustu: 6 
- število prostovoljcev: 39 (kar 20 več kot v letu 2009), od tega 22 v KOŽ, 7 v KB, 2 v KPV, 2 v KŠ 

in 6 v KJM 
- v plačnem razredu je napredovalo 22 zaposlenih, od tega 3 za 2 plačna razreda, 19 pa za 1 plačni 

razred 
- v višji naziv je napredovalo 11 zaposlenih, ob tem so bili za 3 plačne razrede višje uvrščeni 3 

zaposleni, 7 jih je bilo uvrščeno za 2 plačna razrede višje , za 1 plačni razred višje pa sta bila ob 
tem uvrščena 2 zaposlena. 

 
Junija 2009 je bil sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici 
Ljubljana, na podlagi katerega smo za vse zaposlene pripravili nove pogodbe o zaposlitvi. Nekaj 
pogodb je bilo podpisanih v letu 2009, večina pa v letu 2010. S tem je bila realizirana nova 
organiziranost MKL. 
 
30.10.2010 je začela veljati nova Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne 
uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10), s katero so bili določeni novi, strožji kriteriji za določitev 
položajnega dodatka. Na podlagi uredbe smo zaposlenim na novo določili položajni dodatek. Ob tem 
je bil 56 zaposlenim položajni dodatek odvzet, 14 zaposlenim je bil položajni dodatek zmanjšan, pri 2 
zaposlenih pa je ostala višina položajnega dodatka nespremenjena.  
 
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09), 
zaposlenim v letu 2010 tudi ni pripadal del plače za redno delovna uspešnost. 
 
Zaposlenim smo z novimi pogodbami tako določali nove, in pogosto dodatne naloge in jih v skladu s 
Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest imenovali za vodje organizacijskih 
enot, hkrati pa smo jim morali ukiniti ali zmanjšati položajne dodatke in nadaljevati z neizplačevanjem 
dodatka za delovno uspešnost. Na tak način pa je seveda zelo težko motivirati zaposlene in graditi 
pripadnost novi skupni organizaciji, kar ostaja še naprej ena od prioritet. 
 
 
 

13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, 
INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME 

 
 
V letu 2010 nismo izvedli večjih investicijskih vzdrževanj. Sredstva za investicijsko vzdrževanje smo 
namenili za izdelavo projektov prenove Knjižnice Jožeta Mazovca in Knjžnice Zadvor. Tudi opremo 
smo kupovali v manjši meri, kar je bilo nujno potrebno. 
 
Knjižnica je tudi v preteklem letu kupila predvsem veliko računalniške in programske opreme, ki je bila 
sofinancirana s strani ustanovitelja, drugih občin, Ministrstva za kulturo ter z lastnimi sredstvi. Oprema 
je bila kupljena v skladu s postopki javnega naročanja in je večinoma namenjena vzpostavitvi 
enotnega informacijskega sistema. 
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13.1 Javna naročila  
 
V letu 2010 smo izvedli 3 javne razpisa po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (vrednost 
naročila med 40.000 in 125.000 EUR oz. med 80.000 in 274.000 EUR v primeru gradenj): 

- Izvajanje tiskarskih storitev (16.3.2010 sklenjen okvirni sporazuma za obdobje treh let) 
- Izvajanje izterjav terjatev za izposojeno gradivo (5.7.2010 sklenjen okvirni sporazum za 

obdobje štirih let) 
- Dobava in montaža opreme za Knjižnico Zadvor  

 
Po postopku javnih naročil male vrednosti smo izvedli 1 javno naročilo (vrednost naročila med 20.000 
in 40.000 EUR oz. med 40.000 in 80.000 v primeru gradenj): 

- prenova prostorov bivše gostilne v prostorih Zadružnega doma v Zadvoru (C. II. grupe 
odredov 43, 1261 Dobrunje) za namene nove knjižnice - gradbeno obrtniška dela. 

 
Po enostavnem postopku (vrednost naročila med 1.000 in 20.000 EUR oz. do 40.000 v primeru 
gradenj) smo izbrali izvajalce oz. dobavitelje za: 

- Izvajanje nadzora gradnje (prenova knjižnice Zadvor) 
- Izvedbo notranje revizije za leto 2009 
- Popravilo strehe garaže na Kersnikovi ulici 2 
- Izdelavo projektov prenove Knjižnice Jožeta Mazovca in Knjižnice Zadvor 
- Digitalizacijo Letopisa Matice Slovenske 
- Izdelavo »Kosovirjeve žlice« v okviru projekta SPK 
- Izdelavo polic in obešenk za Knjižnico Prežihov Voranc in Knjižnico Rudnik 
- Projekt Kosovirjeve žlice 
- Regale za Knjižnico Otona Župančiča 
- Izposojevalni pult za KOŽ 
- Dodatno stropno razsvetljavo v KOŽ 
- Sistem pristopa v prostore na Slovenski 
- Izposojevalni pult v mladinskem oddelku in dodelava pulta na oddelku za odrasle v Knjižnici 

Rudnik 
- Izdelavo PGD za Knjižnico Zadvor 
- Nadgradnjo video nadzornega sistema v KŠ 
- Čiščenje talne obloge v KOŽ in KB 
- Bralnike e-knjig 
- Izdelavo in dobavo oken v KŠ 
- Prenosne elektronske lupe 
- Krovska, kleparska in hidroizolacijska dela v KB  
- Generalno čiščenje fasade in stekel v KOŽ, KB in SLK 
- Elektronsko pravno bazo 
- Izobraževalno delavnico Učinkovita komunikacija 

 
 
 

13.2 Investicijsko vzdrževanje 
 
Tabela: 
Vrsta vzdrževanja Enota knjižnice 
projekt prenove KJM KJM 
Projekt prenove Knjižnice Zadvor KJM 
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13.3 Nakup opreme 
 
Tabela: 
Oprema Enota knjižnice 
miza in 2 x nihalna vratca  KŠ 

stojalo za plakate  KOŽ 

omarica  ŠENTVID 

visokotlačni čistilnik na vodo  KOŽ 

20 plakatnih letev  KOŽ 

pometalni stroj Karcher  KPV 

5 kovinskih dvojnih regalov  UPRAVA 

stol Genesis  POLJANE 

30 polic  KOLODVOR 

7 foteljev in miza  KPV 

5 stolčkov  KPV 

voziček za knjige Ergoline  KPV 

2 preprogi  KOŽ 

2 preprogi  NOVE POLJANE 

sedežna garnitura  KPV 

računski stroj Canon  UPRAVA 

5 gasilnikov  JARŠE 

5 gasilnikov  ZALOG 

5 gasilnikov  POLJE 

voziček  KJM 

sesalnik  KJM 

akumulatorski vrtalnik  KOŽ 

sesalnik, lestev  KŠ 

stojala za obleko  UPRAVA 

stojala za obleko  KOŽ 

2 gasilnika  KJM 

poštni nabiralnik  KPV 

tabla na stojalu  KPV 

6 sušilcev za roke  KOŽ 

sef  KOŽ 

električni radiator  RUDNIK 

4 plastični zaboji  KJM 

stojalo za dežnike  KPV 

radiator  KOLODVOR 

10 PVC košar za gradivo  KPV 

2 preprogi  KPV 

preproga  RUDNIK 

vrtljiva tabla  UPRAVA 

bralniki  SPK 

8 foteljev  THL 

table bela  Dahle  THL 

knjižni voziček omarica  DOBROVA 

stol ergonomic  DOBROVA 

dodelava sedežne garniture s koriti  ŠKOFLJICA 

steklena vitrina z nosilci  ŠKOFLJICA 
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13.4 Investicije v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 
 
Kupili smo strežniško strojno opremo in licenčne programe. Strežniška oprema je bila uporabljena za 
vzpostavitev novega informacijskega sistema za celotno knjižnico, ki je še vedno v izgradnji. 
 

Vrsta IKT opreme Število kosov

Podaljšanje antispam licenc 400

Podaljšanje antispam licenc 50

Antivirusne licence 80

Robotska knjižnica za arhiviranje podatkov 1

Tiskalnik HP OfficeJet PRO 8500 1

Čitalnik črtne kode Symbol LS2208 2

Termalni tiskalnik Zebra LP2844 1

Prenosni računalnik HP EliteBook 8740w 1

Prenosni računalnik HP Probook 6540b 1

Računalnik HP 8100 Elite 1

Multifunkcijska naprava Toshiba e-studio2330c 1

Sistem za neprekinjeno napajanje HP R5500 1

Licence Windows Server 2008 STD 4

Licence Microsoft TMG 2

Licence Microsoft Exchange 2010 2

Licence MYPC 100

Stikalo Cisco Catalyst 1

Požarna programa Cisco ASA5510 1

Usmerjevalnik Cisco 891 18

Programska oprema za arhiviranje 1

LCD monitor HP LA2205WG 5

Stikalo Linksys 16port 2

Zunanji trdi disk WD 320GB 1

Telefon 5

Čitalnik za inventuro Symbol 2

Elektronski bralnik Bebook 24

DVD predvajalnik 1

Tester mreže 1

Telefon Gigaset 1

Mrežni tiskalniški strežnik  1
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14 ZAKLJUČEK 
 
 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2010 poslovala zelo uspešno. Program dela je izpeljala v največji 
možni meri, prav tako je bila finančno zelo uspešna. V strateškem načrtu, ki mu bomo pri svojem 
delovanju in razvoju sledili vse do leta 2012, smo zapisali: ''Razumeti spremembe in pripraviti poti do 
storitev prihodnosti, je vizija Mestne knjižnice Ljubljana, ki bo z ambicijo svojih knjižnic postala najbolj 
inovativna slovenska splošna knjižnica.«.  
 
Tudi v preteklem letu smo ves čas usklajevali naše strokovne potrebe s finančnimi možnostmi ter 
razmišljali o tem, na katerih področjih lahko uspešno znižujemo stroške, katere ukrepe moramo še 
uporabiti za učinkovitejšo izrabo javnih sredstev, v katerih primerih se nam finančni in kadrovski 
primanjkljaji odražajo na kvaliteti poslovanja ipd. Prav tako smo razmišljali o oblikovanju nove notranje 
kulture Mestne knjižnice Ljubljana ter izvedli začetna usposabljanja vodilnih delavcev za uspešno 
vodenje njihovih podrejenih ter za razvoj skupne pripadnosti MKL. Zaradi finančnih omejitev smo 
morali preložiti izgradnjo nove knjižnice v Sostrem na letošnje proračunsko obdobje, prav tako bomo 
kasneje kot je bilo prvotno načrtovano, izpeljali obnovo Knjižnice Jožeta Mazovca. Vendar bomo kljub 
temu vztrajali pri postopnem in trajnem urejanju in izboljševanju prostorskih razmer v naših knjižnicah, 
kakor smo ga določili v strateškem načrtu. Skozi vse leto smo spremljali tako uspešnost našega 
delovanja in smotrnost porabe javnih sredstev kot tudi dosežene rezultate. 
 
Predvsem pa smo se zavedali, da moramo biti čim bolj usmerjeni k potrebam uporabnikov. Zato je 
sprejeti pravilnik o poslovanju MKL, ki sedaj enotno ureja naše odnose z bralci, eden naših večjih 
uspehov preteklega leta. Skrb za naše knjižnične zbirke je prav tako naša trajna zadolžitev, zato smo 
vse leto skrbeli za ustrezen in dovolj obsežen nakup gradiva za vse knjižnice v mreži, hkrati pa s 
popisom kar tretjine vsega gradiva celotne MKL ugotovili dejansko stanje zbirk v pregledanih 
knjižnicah ter z ustreznim odpisom povečali aktualnost našega gradiva. Vse leto smo posvetili pripravi 
posebnega dokumenta o politiki nabave gradiva, ki bo dokončno oblikovan v letu 2011. Ponosni smo 
lahko tudi na več kot 2.000 naših prireditev in izobraževanj za uporabnike, ki nas uvrščajo med 
največje ponudnike kulturnih dogodkov v Ljubljani in okolici. Naša dolgoročna usmeritev je tudi 
vseskozi izboljševati javno podobo knjižnice, zato smo v letu 2010 izpeljali tudi nekaj promocijskih 
projektov, med katerimi smo uveljavili tudi Teden MKL kot tradicionalni letni dogodek, ob katerem 
bomo vsako leto poskušali čim več meščanov na novo povabiti v naše knjižnice. 
 
Nikakor pa v tem poročilu ne moremo mimo izjemnega porasta obiska knjižnice preko svetovnega 
spleta. Obisk spletne strani MKL se je povečal za 63%, dostop do naših elektronskih podatkovnih zbirk 
pa za neverjetnih 363%, od tega od doma oziroma na daljavo za 249%. Glede na to, da se je hkrati 
število članov zmanjšalo, fizični obisk pa je ostal na približno enakem nivoju kot v preteklih letih, je 
naša naloga, da v prihodnje pozorno spremljamo morebitne spremembe navad bralcev pri uporabi 
knjižnice. Seveda tudi naša dejavnost sama po sebi take spremembe narekuje, saj uvajamo vse več 
spletnih storitev (npr. naročanje gradiva na daljavo, vse več digitaliziranega gradiva), kljub temu pa je 
glavni razlog za verjetne prihodnje spremembe vse večja odvisnost naših uporabnikov od sodobnih 
elektronskih storitev. Če bomo hoteli naprej, bomo morali v MKL navade uporabnikov v polni meri 
spoštovati in se jim prilagajati. 
 
 
 
         mag. Jelka Gazvoda 
                   direktorica 
 
Priloge: 
- kot v besedilu 
 
 
V skladu s 13. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 30/08 in 105/08) je Svet javnega zavoda na svoji 18. redni seji dne 23. 02. 2011 potrdil Letno 
poročilo Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2010. 
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PRILOGA 1: ODPRTOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC MED LETOM IN POLETI 
 
Odprtost med letom 
 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 9:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 13:00 

Knjižnica Črnuče 9:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 9:00 - 15:00 13:00 - 19:00  

Knjižnica dr. France Škerl 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 9:00 - 15:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00  

Knjižnica Glinškova pl. 13:00 - 19:00 9:00 - 15:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00   

Knjižnica Savsko naselje  13:00 - 19:00 9:00 - 15:00 13:00 - 19:00   

Knjižnica Jožeta Mazovca 8:00 - 19:30 10:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 13:00 

Knjižnica Fužine 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 13:00 

Knjižnica Jarše 12:00 - 19:00 12:00 - 19:00 12:00 - 19:00 9:00 - 16:00 12:00 - 19:00  

Knjižnica Polje 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 13:00 
Knjižnica Zalog 12:00 - 19:00 12:00 - 19:00 12:00 - 19:00 9:00 - 16:00 12:00 - 19:00  

Knjižnica Otona Župančiča 8:00 - 20:00 10:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 13:00 

Knjižnica Kolodvor 8:00 - 20:00 10:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00  

Knjižnica Nove Poljane 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00  
Knjižnica Poljane 11:00 - 19:00 11:00 - 19:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00  

Knjižnica Prežihov Voranc 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 10:00 - 19:00 8:00 - 19:00 8:00 - 13:00 

Knjižnica Brdo  13:00 - 19:00  13:00 - 19:00 8:00 - 14:00  

Knjižnica Grba 13:00 - 19:00 8:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00  

Knjižnica Rudnik 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 13:00 - 19:00 8:00 - 19:00 8:00 - 13:00 

Knjižnica Brezovica 12:00 - 14:00 14:00 - 19:30 10:00 - 14:00 14:00 - 19:30 10:00 - 14:00  

Knjižnica Podpeč  14:00 - 19:00  10:00 - 14:00 14:00 - 19:00  

Knjižnica Dobrova 8:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00  13:00 - 19:00  

Knjižnica Frana Levstika 13:00 - 18:30  9:00 - 14:00 13:00 - 18:30 13:00 - 18:30  

Knjižnica Horjul 8:00 - 14:00  13:30 - 19:30  13:00 - 19:00  

Knjižnica Ig 8:00 - 19:00  8:00 - 19:00 8:00 - 14:00 13:00 - 19:00  
Knjižnica Škofljica 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 12:00 - 19:00 8:00 - 19:00  

Knjižnica Šiška 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 10:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 13:00 

Knjižnica Gameljne 13:30 - 19:30 13:30 - 19:30 13:30 - 19:30 13:30 - 19:30 13:30 - 19:30  

Knjižnica Šentvid 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 8:00 - 19:30 10:00 - 19:30 8:00 - 19:30  

Knjižnica Vodice 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00  12:00 - 18:00  

Slovanska knjižnica 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 12:00 

Potujoča knjižnica  Potujoča knjižnica ima poseben razpored po krajih, ki jih obiskuje. 
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Poletna odprtost  28.06.2010-27.08.2010 
 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 08:00 - 13:00 

Knjižnica Črnuče 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:00  

Knjižnica dr. F. Škerl 13:00 - 19:00  08:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00  

Knjižnica Glinškova p. 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00  13:00 - 19:00   

Knjižnica Savsko n.  13:00 - 19:00 08:00 - 14:00    

Knjižnica Jožeta Mazovca 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 8:00 - 13:00 

Knjižnica Fužine 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30  

Knjižnica Jarše 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00  08:00 - 14:00 13:00 - 19:30  

Knjižnica Polje 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00  

Knjižnica Zalog 13:00 - 19:30  13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00  

Knjižnica Otona Župančiča 08:00 - 20:00 10:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 14:00 08:00 - 13:00 

Knjižnica Kolodvor 08:00 - 20:00 10:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00  

Knjižnica Nove Poljane  13:00 - 19:00 13:00 - 19:00    

Knjižnica Poljane 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00  

Knjižnica Prežihov Voranc 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:00 8:00 - 13:00 

Knjižnica Brdo  13:00 - 19:00  13:00 - 19:00   

Knjižnica Grba 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00   

Knjižnica Rudnik 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00  

Knjižnica Brezovica  14:00 - 19:30 10:00 - 14:00 14:00 - 19:30 10:00 - 14:00  

Knjižnica Podpeč   10:00 - 14:00  14:00 - 19:00  

Knjižnica Dobrova 08:00 - 14:00 13:00 - 19:00   13:00 - 19:00  

Knjižnica Frana Levstika 13:00 - 19:00   13:00 - 19:00 09:00 - 14:00  

Knjižnica Horjul 08:00 - 14:00  13:30 - 19:30  13:00 - 19:00  

Knjižnica Ig 13:00 - 19:00  13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00  

Knjižnica Škofljica 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 08:00 - 14:00  

Knjižnica Šiška 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 08:00 - 13:00 

Knjižnica Gameljne  13:30 - 19:30  13:30 - 19:30   

Knjižnica Šentvid 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 13:00 - 19:30  

Knjižnica Vodice 12:00 - 18:00  12:00 - 18:00  12:00 - 18:00  

Slovanska knjižnica 
12. 7. do 27. 8. 2010 

8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 9:00 - 17:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 12:00 

Potujoča knjižnica od 24. 06. do 27. 08. ne posluje 
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PRILOGA 2: ZALOGA GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 

gradivo 
Serijske 

publikacije 
SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 116.451 18.033 4.001 138.485 
Knjižnica Črnuče 28.075 7.459 383 35.917 
Knjižnica dr. France Škerl 26.518 5.999 450 32.967 
Knjižnica Glinškova ploščad 25.924 6.007 326 32.257 
Knjižnica Savsko naselje 21.195 1.202 243 22.640 

Knjižnica Jurija Vege 20.170 1.958 254 22.382 

KB SKUPAJ 238.333 40.658 5.657 284.648 

Knjižnica Jožeta Mazovca 77.986 8.638 1.459 88.083 
Knjižnica Fužine 34.114 3.074 677 37.865 
Knjižnica Jarše 21.188 979 461 22.628 
Knjižnica Polje 47.533 3.096 1.620 52.249 
Knjižnica Zadvor 3.453 68 33 3.554 
Knjižnica Zalog 22.176 1.543 353 24.072 

KJM SKUPAJ 206.450 17.398 4.603 228.451 

Knjižnica Otona Župančiča 264.984 27.631 11.969 304.584 
Knjižnica Kolodvor 123 43 49 215 
Knjižnica Nove Poljane 1.455 1.102 76 2.633 
Knjižnica Poljane 11.581 1.344 175 13.100 

KOŽ SKUPAJ 278.143 30.120 12.269 320.532 

Knjižnica Prežihov Voranc 97.530 14.577 1.927 114.034 
Knjižnica Brdo 15.642 1.679 112 17.433 
Knjižnica Grba 21.398 2.923 193 24.514 
Knjižnica Rudnik 39.735 4.117 395 44.247 
Knjižnica Brezovica 9.953 1.633 85 11.671 
Knjižnica Notranje Gorice 5.052 319 7 5.378 
Knjižnica Podpeč 7.984 616 96 8.696 
Knjižnica Rakitna 2.548 188 4 2.740 
Knjižnica Dobrova 18.089 2.524 283 20.896 
Knjižnica Polhov Gradec 3.322 30 7 3.359 
Knjižnica Šentjošt 2.068 40 0 2.108 
Knjižnica Frana Levstika 17.412 2.181 218 19.811 
Knjižnica Rob 1.882 10 4 1.896 
Knjižnica Horjul 10.603 1.278 98 11.979 
Knjižnica Ig 21.217 3.097 363 24.677 
Knjižnica Škofljica 22.438 3.533 469 26.440 

KPV SKUPAJ 296.873 38.745 4.261 339.879 

Knjižnica Šiška 134.786 15.899 956 151.641 
Knjižnica Gameljne 23.082 1.371 164 24.617 
Knjižnica Šentvid 51.532 5.693 294 57.519 
Knjižnica Vodice 24.210 992 197 25.399 

KŠ SKUPAJ 233.610 23.955 1.611 259.176 

Slovanska knjižnica 86.947 2.529 29.620 119.096 
e-knjižnica 0 298 18 316 
Trubarjeva hiša literature 0 0 22 22 
Potujoča knjižnica 53.177 6.489 193 59.859 
Skupne službe 815 115 392 1.322 
Drugo 56 0 0 56 

SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 140.995 9.431 30.245 180.671 

MKL SKUPAJ 1.394.404 160.307 58.646 1.613.357 
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PRILOGA 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 

gradivo 
Serijske 

publikacije 
SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 7.082 1.166 313 8.561 
Knjižnica Črnuče 1.503 582 42 2.127 
Knjižnica dr. France Škerl 1.189 409 44 1.642 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.152 373 42 1.567 
Knjižnica Savsko naselje 923 167 34 1.124 

Knjižnica Jurija Vege 1.177 173 52 1.402 

KB SKUPAJ 13.026 2.870 527 16.423 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4.625 957 159 5.741 
Knjižnica Fužine 1.763 299 81 2.143 
Knjižnica Jarše 1.122 100 56 1.278 
Knjižnica Polje 2.096 297 128 2.521 
Knjižnica Zadvor 1.071 42 9 1.122 
Knjižnica Zalog 1.101 88 52 1.241 

KJM SKUPAJ 11.778 1.783 485 14.046 

Knjižnica Otona Župančiča 12.646 2.509 1.329 16.484 
Knjižnica Kolodvor 6 0 12 18 
Knjižnica Nove Poljane 409 579 18 1.006 
Knjižnica Poljane 855 58 34 947 

KOŽ SKUPAJ 13.916 3.146 1.393 18.455 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.397 1.207 278 6.882 
Knjižnica Brdo 609 151 19 779 
Knjižnica Grba 1.669 586 50 2.305 
Knjižnica Rudnik 1.951 576 70 2.597 
Knjižnica Brezovica 985 233 24 1.242 
Knjižnica Notranje Gorice 114 11 0 125 
Knjižnica Podpeč 525 83 27 635 
Knjižnica Rakitna 124 4 0 128 
Knjižnica Dobrova 575 118 51 744 
Knjižnica Polhov Gradec 57 1 0 58 
Knjižnica Šentjošt 57 1 0 58 
Knjižnica Frana Levstika 870 162 59 1.091 
Knjižnica Rob 83 1 0 84 
Knjižnica Horjul 466 70 26 562 
Knjižnica Ig 1.113 279 55 1.447 
Knjižnica Škofljica 1.353 224 78 1.655 

KPV SKUPAJ 15.948 3.707 737 20.392 

Knjižnica Šiška 7.109 1.392 213 8.714 
Knjižnica Gameljne 1.545 99 50 1.694 
Knjižnica Šentvid 2.563 463 92 3.118 
Knjižnica Vodice 963 46 36 1.045 

KŠ SKUPAJ 12.180 2.000 391 14.571 

Slovanska knjižnica 2.861 485 516 3.862 
e-knjižnica 0 78 4 82 
Trubarjeva hiša literature 0 0 5 5 
Potujoča knjižnica 2.446 385 10 2.841 
Skupne službe 20 0 27 47 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 5.327 948 562 6.837 

MKL SKUPAJ 72.175 14.454 4.095 90.724 
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PRILOGA 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
STROKA / LEPOSLOVJE) 

 

Krajevna knjižnica Stroka Leposlovje SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 3.926 1.856 5.782 
Knjižnica Črnuče 1.050 928 1.978 
Knjižnica dr. France Škerl 813 760 1.573 
Knjižnica Glinškova ploščad 739 739 1.478 
Knjižnica Savsko naselje 486 599 1.085 

Knjižnica Jurija Vege 628 722 1.350 

KB SKUPAJ - - - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2.647 1.584 4.231 
Knjižnica Fužine 984 949 1.933 
Knjižnica Jarše 496 745 1.241 
Knjižnica Polje 1.211 1.053 2.264 
Knjižnica Zadvor 318 695 1.013 
Knjižnica Zalog 466 735 1.201 

KJM SKUPAJ - - - 

Knjižnica Otona Župančiča 5.939 2.651 8.591 
Knjižnica Kolodvor 17 0 17 
Knjižnica Nove Poljane 629 346 975 
Knjižnica Poljane 416 473 889 

KOŽ SKUPAJ - - - 

Knjižnica Prežihov Voranc 3.037 1.799 4.836 
Knjižnica Brdo 271 488 759 
Knjižnica Grba 1.118 956 2.074 
Knjižnica Rudnik 1.351 1.029 2.380 
Knjižnica Brezovica 537 667 1.204 
Knjižnica Notranje Gorice 28 95 123 
Knjižnica Podpeč 210 405 615 
Knjižnica Rakitna 27 100 127 
Knjižnica Dobrova 273 446 719 
Knjižnica Polhov Gradec 11 46 57 
Knjižnica Šentjošt 8 49 57 
Knjižnica Frana Levstika 451 600 1.051 
Knjižnica Rob 11 72 83 
Knjižnica Horjul 196 347 543 
Knjižnica Ig 675 718 1.393 
Knjižnica Škofljica 743 819 1.562 

KPV SKUPAJ - - - 

Knjižnica Šiška 3.032 1.728 4.760 
Knjižnica Gameljne 720 899 1.619 
Knjižnica Šentvid 1.430 1.084 2.514 
Knjižnica Vodice 394 610 1.004 

KŠ SKUPAJ - - - 

Slovanska knjižnica 2.153 1.205 3.358 
e-knjižnica 7 28 35 
Trubarjeva hiša literature 3 2 5 
Potujoča knjižnica 970 903 1.873 
Skupne službe 37 0 37 

SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ - - - 

MKL SKUPAJ 11.880 6.006 17.886 
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PRILOGA 5: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
MLADINA / ODRASLI) 

 

Krajevna knjižnica Mladina Odrasli SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 1.065 4.717 5.782 
Knjižnica Črnuče 739 1.239 1.978 
Knjižnica dr. France Škerl 663 910 1.573 
Knjižnica Glinškova ploščad 602 876 1.478 
Knjižnica Savsko naselje 500 585 1.085 

Knjižnica Jurija Vege 584 766 1.350 

KB SKUPAJ - - - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.053 3.178 4.231 
Knjižnica Fužine 810 1.123 1.933 
Knjižnica Jarše 621 620 1.241 
Knjižnica Polje 785 1.479 2.264 
Knjižnica Zadvor 238 775 1.013 
Knjižnica Zalog 617 584 1.201 

KJM SKUPAJ - - - 

Knjižnica Otona Župančiča 1.650 6.941 8.591 
Knjižnica Kolodvor 0 17 17 
Knjižnica Nove Poljane 409 566 975 
Knjižnica Poljane 142 747 889 

KOŽ SKUPAJ - - - 

Knjižnica Prežihov Voranc 1.266 3.570 4.836 
Knjižnica Brdo 404 355 759 
Knjižnica Grba 902 1.172 2.074 
Knjižnica Rudnik 926 1.454 2.380 
Knjižnica Brezovica 652 552 1.204 
Knjižnica Notranje Gorice 55 68 123 
Knjižnica Podpeč 340 275 615 
Knjižnica Rakitna 57 70 127 
Knjižnica Dobrova 367 352 719 
Knjižnica Polhov Gradec 24 33 57 
Knjižnica Šentjošt 25 32 57 
Knjižnica Frana Levstika 538 513 1.051 
Knjižnica Rob 32 51 83 
Knjižnica Horjul 271 272 543 
Knjižnica Ig 706 687 1.393 
Knjižnica Škofljica 758 804 1.562 

KPV SKUPAJ - - - 

Knjižnica Šiška 1.185 3.575 4.760 
Knjižnica Gameljne 725 894 1.619 
Knjižnica Šentvid 817 1.697 2.514 
Knjižnica Vodice 474 530 1.004 

KŠ SKUPAJ - - - 

Slovanska knjižnica 201 3.157 3.358 
e-knjižnica 5 30 35 
Trubarjeva hiša literature 0 5 5 
Potujoča knjižnica 766 1.107 1.873 
Skupne službe 0 37 37 

SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ - - - 

MKL SKUPAJ 3.132 14.754 17.886 
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PRILOGA 6: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (ZVODI – UDK) 
 

Krajevna knjižnica 0 1 2 3 5 6 7 8P 82L 9 SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 392 304 129 809 228 492 1.229 315 3.228 1.435 8.561 
Knjižnica Črnuče 90 58 14 88 64 103 592 53 961 104 2.127 
Knjižnica dr. France Škerl 80 51 12 73 50 100 385 37 780 74 1.642 
Knjižnica Glinškova ploščad 77 54 10 64 46 80 384 38 751 63 1.567 
Knjižnica Savsko naselje 60 43 6 47 41 61 181 33 611 41 1.124 

Knjižnica Jurija Vege 80 48 11 67 61 107 182 43 733 70 1.402 

KB SKUPAJ 779 558 182 1.148 490 943 2.953 519 7.064 1.787 16.423 

Knjižnica Jožeta Mazovca 295 220 103 432 185 358 986 266 2.537 359 5.741 
Knjižnica Fužine 125 107 25 108 74 143 314 56 1.101 90 2.143 
Knjižnica Jarše 89 43 6 56 55 67 114 36 758 54 1.278 
Knjižnica Polje 144 121 29 195 103 159 342 70 1.249 109 2.521 
Knjižnica Zadvor 14 39 10 25 32 83 48 36 765 70 1.122 
Knjižnica Zalog 93 31 5 51 50 75 97 35 750 54 1.241 

KJM SKUPAJ 760 561 178 867 499 885 1.901 499 7.160 736 14.046 

Knjižnica Otona 
Župančiča 

1.037 557 290 1.836 606 1.112 2.698 754 6.691 904 16.485 

Knjižnica Kolodvor 6 0 0 1 0 4 1 0 0 6 18 
Knjižnica Nove Poljane 38 2 1 11 10 10 577 0 352 5 1.006 
Knjižnica Poljane 44 27 9 60 26 62 80 39 503 97 947 

KOŽ SKUPAJ 1.125 586 300 1.908 642 1.188 3.356 793 7.546 1.012 18.456 

Knjižnica Prežihov Voranc 367 272 111 496 216 415 1.151 314 3.086 454 6.882 
Knjižnica Brdo 25 10 0 24 19 25 150 10 493 23 779 
Knjižnica Grba 124 75 15 90 71 149 548 65 1.085 83 2.305 
Knjižnica Rudnik 132 119 21 146 87 173 533 100 1.173 113 2.597 
Knjižnica Brezovica 68 25 4 46 37 68 242 29 674 49 1.242 
Knjižnica Notranje Gorice 6 1 0 1 2 2 13 1 97 2 125 
Knjižnica Podpeč 39 4 0 25 16 29 88 7 409 18 635 
Knjižnica Rakitna 8 0 0 1 2 9 6 0 101 1 128 
Knjižnica Dobrova 37 9 1 30 23 36 109 20 453 26 744 
Knjižnica Polhov Gradec 3 1 0 2 1 0 2 0 47 2 58 
Knjižnica Šentjošt 2 0 0 2 1 0 2 0 50 1 58 
Knjižnica Frana Levstika 62 26 2 44 33 76 173 26 605 44 1.091 
Knjižnica Rob 1 0 0 1 3 3 2 0 73 1 84 
Knjižnica Horjul 24 5 1 26 14 35 65 12 351 29 562 
Knjižnica Ig 80 31 7 58 50 98 278 42 736 67 1.447 
Knjižnica Škofljica 117 47 12 75 62 134 225 56 864 63 1.655 

KPV SKUPAJ 1.095 625 174 1.067 637 1.252 3.587 682 10.297 976 20.392 

Knjižnica Šiška 422 343 139 632 305 578 1.431 387 3.972 505 8.714 
Knjižnica Gameljne 124 73 16 93 81 128 96 81 920 82 1.694 
Knjižnica Šentvid 174 125 42 205 107 210 500 141 1.474 140 3.118 
Knjižnica Vodice 68 27 6 45 40 73 54 51 615 66 1.045 

KŠ SKUPAJ 788 568 203 975 533 989 2.081 660 6.981 793 14.571 

Slovanska knjižnica 264 137 110 594 28 70 761 195 1.265 437 3.861 
e-knjižnica 1 0 0 6 0 1 0 0 72 2 82 
Trubarjeva hiša literature 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 5 
Potujoča knjižnica 155 80 14 132 93 217 391 63 1.597 99 2.841 
Skupne službe 38 0 0 3 0 2 2 1 0 1 47 

SKUPNE SLUŽBE 
SKUPAJ 

459 217 124 736 121 290 1.155 259 2.936 539 6.836 

MKL SKUPAJ 5.006 3.115 1.161 6.701 2.922 5.547 15.033 3.412 41.984 5.843 90.724 
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PRILOGA 7: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN 
NABAVE 

 

Krajevna knjižnica Nakup Obv. izv. Zamena Dar SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 6.291 28 2 2.240 8.561 
Knjižnica Črnuče 1.939 5 0 183 2.127 
Knjižnica dr. France Škerl 1.513 1 1 127 1.642 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.470 0 0 97 1.567 
Knjižnica Savsko naselje 1.003 1 0 120 1.124 

Knjižnica Jurija Vege 1.310 0 0 92 1.402 

KB SKUPAJ 13.526 35 3 2.859 16.423 

Knjižnica Jožeta Mazovca 5.344 7 2 388 5.741 
Knjižnica Fužine 1.946 0 1 196 2.143 
Knjižnica Jarše 1.175 0 0 103 1.278 
Knjižnica Polje 2.372 14 2 133 2.521 
Knjižnica Zadvor 57 7 0 1.058 1.122 
Knjižnica Zalog 1.182 0 0 59 1.241 

KJM SKUPAJ 12.076 28 5 1.937 14.046 

Knjižnica Otona Župančiča 12.111 2.197 4 2.173 16.485 
Knjižnica Kolodvor 10 4 0 4 18 
Knjižnica Nove Poljane 948 22 0 36 1.006 
Knjižnica Poljane 876 31 0 40 947 

KOŽ SKUPAJ 13.945 2.254 4 2.253 18.456 

Knjižnica Prežihov Voranc 6.456 7 2 417 6.882 
Knjižnica Brdo 760 0 0 19 779 
Knjižnica Grba 2.224 1 0 80 2.305 
Knjižnica Rudnik 2.530 4 0 63 2.597 
Knjižnica Brezovica 1.183 0 0 59 1.242 
Knjižnica Notranje Gorice 110 0 0 15 125 
Knjižnica Podpeč 614 0 0 21 635 
Knjižnica Rakitna 120 0 0 8 128 
Knjižnica Dobrova 702 0 0 42 744 
Knjižnica Polhov Gradec 49 0 0 9 58 
Knjižnica Šentjošt 49 0 0 9 58 
Knjižnica Frana Levstika 1.040 0 0 51 1.091 
Knjižnica Rob 80 0 0 4 84 
Knjižnica Horjul 527 0 0 35 562 
Knjižnica Ig 1.384 1 0 62 1.447 
Knjižnica Škofljica 1.593 0 0 62 1.655 

KPV SKUPAJ 19.421 13 2 956 20.392 

Knjižnica Šiška 8.115 5 2 592 8.714 
Knjižnica Gameljne 1.601 0 0 93 1.694 
Knjižnica Šentvid 3.019 1 2 96 3.118 
Knjižnica Vodice 1.003 0 0 42 1.045 

KŠ SKUPAJ 13.738 6 4 823 14.571 

Slovanska knjižnica 1.400 192 25 2.244 3.861 
e-knjižnica 82 0 0 0 82 
Trubarjeva hiša literature 5 0 0 0 5 
Potujoča knjižnica 2.695 21 0 125 2.841 
Skupne službe 22 9 0 16 47 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 4.204 222 25 2.385 6.836 

MKL SKUPAJ 76.910 2.558 43 11.213 90.724 
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PRILOGA 8: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
NAČIN NABAVE) 

 

Krajevna knjižnica Nakup Obv.izv. Zamena Dar SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 4.099 22 2 1.659 5.782 
Knjižnica Črnuče 1.812 5 0 161 1.978 
Knjižnica dr. France Škerl 1.449 1 1 122 1.573 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.383 0 0 95 1.478 
Knjižnica Savsko naselje 969 1 0 115 1.085 

Knjižnica Jurija Vege 1.268 0 0 82 1.350 

KB SKUPAJ - - - - - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.873 5 2 351 4.231 
Knjižnica Fužine 1.750 0 1 182 1.933 
Knjižnica Jarše 1.142 0 0 99 1.241 
Knjižnica Polje 2.131 13 2 118 2.264 
Knjižnica Zadvor 49 7 0 957 1.013 
Knjižnica Zalog 1.148 0 0 53 1.201 

KJM SKUPAJ - - - - - 

Knjižnica Otona Župančiča 5.433 1.522 0 1.635 8.590 
Knjižnica Kolodvor 9 4 0 4 17 
Knjižnica Nove Poljane 917 22 0 36 975 
Knjižnica Poljane 821 28 0 40 889 

KOŽ SKUPAJ - - - - - 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.458 5 2 371 4.836 
Knjižnica Brdo 742 0 0 17 759 
Knjižnica Grba 1.999 1 0 74 2.074 
Knjižnica Rudnik 2.318 4 0 58 2.380 
Knjižnica Brezovica 1.147 0 0 57 1.204 
Knjižnica Notranje Gorice 109 0 0 14 123 
Knjižnica Podpeč 595 0 0 20 615 
Knjižnica Rakitna 119 0 0 8 127 
Knjižnica Dobrova 679 0 0 40 719 
Knjižnica Polhov Gradec 48 0 0 9 57 
Knjižnica Šentjošt 48 0 0 9 57 
Knjižnica Frana Levstika 1.008 0 0 43 1.051 
Knjižnica Rob 79 0 0 4 83 
Knjižnica Horjul 510 0 0 33 543 
Knjižnica Ig 1.336 1 0 56 1.393 
Knjižnica Škofljica 1.504 0 0 58 1.562 

KPV SKUPAJ - - - - - 

Knjižnica Šiška 4.237 5 2 516 4.760 
Knjižnica Gameljne 1.532 0 0 87 1.619 
Knjižnica Šentvid 2.423 1 2 88 2.514 
Knjižnica Vodice 964 0 0 40 1.004 

KŠ SKUPAJ - - - - - 

Slovanska knjižnica 1.342 186 23 1.807 3.358 
e-knjižnica 35 0 0 0 35 
Trubarjeva hiša literature 5 0 0 0 5 
Potujoča knjižnica 1.740 20 0 113 1.873 
Skupne službe 16 8 0 13 37 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ - - - - - 

MKL SKUPAJ* 8.911 2.429 22 7.444 17.886** 

* - vrstica ni seštevek iz tabele, ker se isti naslov pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah. 
** - podatek ni seštevek posameznih načinov nabave, ker se isti naslov lahko pojavi v 

vsakem načinu nabave, ampak kaže pravilni podatek o novih naslovih po vrstah 
gradiva.  
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PRILOGA 9: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Serijske 

publikacije
Neknjižno 

gradivo SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 1.662 862 69 2.593 
Knjižnica Črnuče 325 345 30 700 
Knjižnica dr. France Škerl 330 115 72 517 
Knjižnica Glinškova ploščad 743 310 28 1.081 
Knjižnica Savsko naselje 182 137 16 335 

Knjižnica Jurija Vege 215 115 0 330 

KB SKUPAJ 3.457 1.884 215 5.556 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2.869 294 508 3.671 
Knjižnica Fužine 1.303 103 58 1.464 
Knjižnica Jarše 1.013 56 12 1.081 
Knjižnica Polje 1.834 118 202 2.154 
Knjižnica Zadvor 11 0 0 11 
Knjižnica Zalog 429 70 91 590 

KJM SKUPAJ 7.459 641 871 8.971 

Knjižnica Otona Župančiča 16.483 3.139 526 20.148 
Knjižnica Kolodvor 5 7 4 16 
Knjižnica Nove Poljane 4 9 12 25 
Knjižnica Poljane 689 44 15 748 

KOŽ SKUPAJ 17.181 3.199 557 20.937 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.069 1.458 282 5.809 
Knjižnica Brdo 479 194 0 673 
Knjižnica Grba 366 250 25 641 
Knjižnica Rudnik 772 39 13 824 
Knjižnica Brezovica 78 21 2 101 
Knjižnica Notranje Gorice 2 1 0 3 
Knjižnica Podpeč 57 42 9 108 
Knjižnica Rakitna 0 0 0 0 
Knjižnica Dobrova 99 305 59 463 
Knjižnica Polhov Gradec 0 0 0 0 
Knjižnica Šentjošt 2 0 0 2 
Knjižnica Frana Levstika 274 344 67 685 
Knjižnica Rob 0 0 0 0 
Knjižnica Horjul 63 64 3 130 
Knjižnica Ig 43 20 4 67 
Knjižnica Škofljica 17 151 7 175 

KPV SKUPAJ 6.321 2.889 471 9.681 

Knjižnica Šiška 2.431 1.807 26 4.264 
Knjižnica Gameljne 1.062 455 137 1.654 
Knjižnica Šentvid 4.056 240 93 4.389 
Knjižnica Vodice 1.100 73 0 1.173 

KŠ SKUPAJ 8.649 2.575 256 11.480 

Slovanska knjižnica 2 0 1 3 
e-knjižnica 0 0 0 0 
Trubarjeva hiša literature 0 0 0 0 
Potujoča knjižnica 8.008 1.689 11 9.708 
Skupne službe 1 0 8 9 

SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 8.011 1.689 20 9.720 

MKL SKUPAJ 51.078 12.877 2.390 66.345 
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PRILOGA 10: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

Aktivni člani Novo vpisani člani Krajevna knjižnica 
mladina odrasli SKUPAJ mladina odrasli SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 1.951 12.145 14.096 171 776 947 

Knjižnica Črnuče 695 1.923 2.618 87 142 229 

Knjižnica dr. France Škerl 505 1.528 2.033 70 108 178 

Knjižnica Glinškova ploščad 414 1.436 1.850 35 72 107 

Knjižnica Savsko naselje 276 836 1.112 26 42 68 

KB SKUPAJ - - - 389 1.140 1.529 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.903 6.699 8.602 167 378 545 

Knjižnica Fužine 994 3.151 4.145 76 227 303 

Knjižnica Jarše 751 1.018 1.769 81 75 156 

Knjižnica Polje 1.316 3.098 4.414 107 210 317 

Knjižnica Zalog 726 1.025 1.751 56 44 100 

KJM SKUPAJ - - - 487 934 1.421 

Knjižnica Otona Župančiča 2.469 25.060 27.529 248 2.900 3.148 

Knjižnica Kolodvor 25 387 412 1 52 53 

Knjižnica Nove Poljane 232 320 552 43 18 61 

Knjižnica Poljane 155 1.406 1.561 17 82 99 

KOŽ SKUPAJ - - - 309 3.052 3.361 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.883 10.930 13.813 288 839 1.127 

Knjižnica Brdo 268 510 778 13 22 35 

Knjižnica Grba 734 1.552 2.286 67 83 150 

Knjižnica Rudnik 1.405 2.793 4.198 193 190 383 

Knjižnica Brezovica 537 716 1.253 86 94 180 

Knjižnica Notranje Gorice 165 135 300 - - - 

Knjižnica Podpeč 260 336 596 40 37 77 

Knjižnica Rakitna 52 40 92 - - - 

Knjižnica Dobrova 396 573 969 37 42 79 

Knjižnica Polhov Gradec 32 27 59 - - - 

Knjižnica Šentjošt 101 39 140 - - - 

Knjižnica Frana Levstika 296 387 683 18 27 45 

Knjižnica Rob 32 28 60 - - - 

Knjižnica Horjul 287 394 681 35 27 62 

Knjižnica Ig 535 795 1.330 45 82 127 

Knjižnica Škofljica 1.067 1.402 2.469 130 106 236 

KPV SKUPAJ - - - 952 1.549 2.501 

Knjižnica Šiška 2.419 12.119 14.538 338 1.106 1.444 

Knjižnica Gameljne 278 903 1.181 25 45 70 

Knjižnica Šentvid 1.099 4.152 5.251 103 243 346 

Knjižnica Vodice 248 842 1.090 18 52 70 

KŠ SKUPAJ - - - 484 1.446 1.930 

Slovanska knjižnica 36 1.759 1.795 2 150 152 

Potujoča knjižnica 466 1.054 1.520 44 74 118 

OPAC 95 1.036 1.131 1 0 1 

SKUPAJ 19.516 64.361 83.877 2.668 8.345 11.013 
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PRILOGA 11: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

Izposoja na dom 
Izposoja v 
knjižnici 

Obisk 
prireditev 

SKUPAJ Krajevna knjižnica 
mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli 

SKUPAJ

Knjižnica Bežigrad 16.251 138.090 19 57 2.401 1.381 18.671 139.528 158.199 
Knjižnica Črnuče 8.096 25.129 4 7 280 0 8.380 25.136 33.516 
Knjižnica dr. France Škerl 5.148 17.920 1 3 120 394 5.269 18.317 23.586 
Knjižnica Glinškova ploščad 4.631 15.789 1 2 346 0 4.978 15.791 20.769 
Knjižnica Savsko naselje 2.200 7.119 1 0 105 0 2.306 7.119 9.425 

KB SKUPAJ 36.326 204.047 26 69 3.252 1.775 39.604 205.891 245.495 

Knjižnica Jožeta Mazovca 16.138 66.485 6 22 1.613 1.041 17.757 67.548 85.305 
Knjižnica Fužine 8.953 36.130 2 4 1.127 1.272 10.082 37.406 47.488 
Knjižnica Jarše 8.200 10.738 14 10 612 292 8.826 11.040 19.866 
Knjižnica Polje 14.275 35.045 3 11 3.172 0 17.450 35.056 52.506 
Knjižnica Zalog 8.620 9.914 1 2 1.458 345 10.079 10.261 20.340 

KJM SKUPAJ 56.186 158.312 26 49 7.982 2.950 64.194 161.311 225.505 

Knjižnica Otona Župančiča 21.186 322.329 66 3.078 5.017 66.769 26.269 392.176 418.445 
Knjižnica Kolodvor 0 3 0 0 0 2.100 0 2.103 2.103 
Knjižnica Nove Poljane 3.060 2.469 0 0 25 0 3.085 2.469 5.554 
Knjižnica Poljane 749 9.474 0 2 0 4.375 749 13.851 14.600 

KOŽ SKUPAJ 24.995 334.275 66 3.080 5.042 73.244 30.103 410.599 440.702 

Knjižnica Prežihov Voranc 29.089 130.059 5 24 3.492 12.521 32.586 142.604 175.190 
Knjižnica Brdo 2.701 4.688 0 2 219 0 2.920 4.690 7.610 
Knjižnica Grba 10.349 22.250 2 5 496 984 10.847 23.239 34.086 
Knjižnica Rudnik 15.428 30.752 0 3 1.765 1.538 17.193 32.293 49.486 
Knjižnica Brezovica 6.748 7.763 2 2 1.171 822 7.921 8.587 16.508 
Knjižnica Notranje Gorice 518 475 0 0 0 0 518 475 993 
Knjižnica Podpeč 2.973 3.547 0 0 293 208 3.266 3.755 7.021 
Knjižnica Rakitna 459 437 0 0 0 0 459 437 896 
Knjižnica Dobrova 5.280 6.763 1 2 430 538 5.711 7.303 13.014 
Knjižnica Polhov Gradec 194 175 0 0 0 0 194 175 369 
Knjižnica Šentjošt 396 177 0 0 73 24 469 201 670 
Knjižnica Frana Levstika 5.053 6.191 0 2 1.026 1.095 6.079 7.288 13.367 
Knjižnica Rob 421 211 0 0 0 0 421 211 632 
Knjižnica Horjul 5.183 5.782 1 0 407 41 5.591 5.823 11.414 
Knjižnica Ig 6.463 9.807 0 3 1.769 2.679 8.232 12.489 20.721 
Knjižnica Škofljica 15.668 18.965 1 6 2.715 3.604 18.384 22.575 40.959 

KPV SKUPAJ 106.923 248.042 12 49 13.856 24.054 120.791 272.145 392.936 

Knjižnica Šiška 28.522 152.385 11 118 4.101 1.619 32.634 154.122 186.756 
Knjižnica Gameljne 2.732 9.153 0 0 476 145 3.208 9.298 12.506 
Knjižnica Šentvid 9.548 37.651 1 3 602 95 10.151 37.749 47.900 
Knjižnica Vodice 2.889 9.044 0 2 508 12 3.397 9.058 12.455 

KŠ SKUPAJ 43.691 208.233 12 123 5.687 1.871 49.390 210.227 259.617 

Slovanska knjižnica 58 5.860 5 2.720 0 2.266 63 10.846 10.909 
Potujoča knjižnica 2.953 7.044 0 4 290 340 3.243 7.388 10.631 
Borza dela - - - - 0 552 0 552 552 
SSU - - - - 0 318 0 318 318 
Borza znanja - - - - 0 356 0 356 356 
Središče za mlade - - - - 0 1.082 0 1.082 1.082 
OPAC 3 28 - - - - 3 28 31 

SKUPAJ 271.135 1.165.841 147 6.094 36.109 108.808 307.391 1.280.743 1.588.134 
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PRILOGA 12: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

Knjige 
Serijske 

publikacije 
Neknjižno 

gradivo 
SKUPAJ Krajevna knjižnica 

mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli 

SKUPAJ

Knjižnica Bežigrad 99954 277706 438 5820 24887 80028 125279 363554 488833 
Knjižnica Črnuče 34595 38698 253 1643 14691 20461 49539 60802 110341 
Knjižnica dr. France Škerl 27470 28176 101 1329 16367 7972 43938 37477 81415 
Knjižnica Glinškova ploščad 24364 27177 33 1214 9657 10275 34054 38666 72720 
Knjižnica Savsko naselje 11290 13850 115 976 1834 1191 13239 16017 29256 

KB SKUPAJ 197673 385607 940 10982 67436 119927 266049 516516 782565 

Knjižnica Jožeta Mazovca 68337 146939 45 1265 10268 24056 78650 172260 250910 
Knjižnica Fužine 36122 59233 381 1571 10620 10891 47123 71695 118818 
Knjižnica Jarše 21955 22791 72 361 3041 2445 25068 25597 50665 
Knjižnica Polje 52014 78507 97 1726 10628 10855 62739 91088 153827 
Knjižnica Zalog 23473 21576 26 677 5650 1284 29149 23537 52686 

KJM SKUPAJ 201901 329046 621 5600 40207 49531 242729 384177 626906 

Knjižnica Otona Župančiča 156651 706346 561 23208 32745 171496 189957 901050 1091007 
Knjižnica Kolodvor 0 4 0 0 0 0 0 4 4 
Knjižnica Nove Poljane 5428 2476 8 80 3623 4748 9059 7304 16363 
Knjižnica Poljane 3252 19384 0 29 25 842 3277 20255 23532 

KOŽ SKUPAJ 165331 728210 569 23317 36393 177086 202293 928613 1130906 

Knjižnica Prežihov Voranc 119759 269796 445 8025 25570 64528 145774 342349 488123 
Knjižnica Brdo 10002 12284 15 359 2282 1426 12299 14069 26368 
Knjižnica Grba 29968 41163 37 2282 9619 9835 39624 53280 92904 
Knjižnica Rudnik 51519 70672 148 2561 9147 11515 60814 84748 145562 
Knjižnica Brezovica 20162 15660 0 1063 6840 2556 27002 19279 46281 
Knjižnica Notranje Gorice 1697 1604 0 0 286 150 1983 1754 3737 
Knjižnica Podpeč 11591 7552 12 469 2286 1095 13889 9116 23005 
Knjižnica Rakitna 1256 620 15 8 447 365 1718 993 2711 
Knjižnica Dobrova 14553 12686 20 853 3604 3117 18177 16656 34833 
Knjižnica Polhov Gradec 704 830 0 0 97 0 801 830 1.631 
Knjižnica Šentjošt 1026 451 0 0 15 0 1041 451 1492 
Knjižnica Frana Levstika 17040 13387 84 1771 4798 3040 21922 18198 40120 
Knjižnica Rob 971 598 0 0 0 0 971 598 1569 
Knjižnica Horjul 13692 10474 41 1030 3479 2619 17212 14123 31335 
Knjižnica Ig 22804 21731 70 1943 7711 4809 30585 28483 59068 
Knjižnica Škofljica 35768 38631 262 2658 10077 6051 46107 47340 93447 

KPV SKUPAJ 352083 517784 1149 23022 86251 111106 439483 651912 1091395 

Knjižnica Šiška 204539 413693 21 6864 32387 65138 236947 485695 722642 
Knjižnica Gameljne 22023 28134 6 129 3561 3028 25590 31291 56881 
Knjižnica Šentvid 69110 89006 17 959 8362 11420 77489 101385 178874 
Knjižnica Vodice 28698 25222 0 563 3725 2189 32423 27974 60397 

KŠ SKUPAJ 324370 556055 44 8515 48035 81775 372449 646345 1018794 

Slovanska knjižnica 400 5688 8 302 22 51 430 6041 6471 
Potujoča knjižnica 23889 22507 0 2 7910 4711 31799 27220 59019 
OPAC 0 0 0 0 20 99 20 99 119 

SKUPAJ 1.266.076 2.545.252 3.331 71.740 286.281 544.286 1.555.688 3.161.278 4.716.966 
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PRILOGA 13: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število 

prireditev 
Število 

udeležencev 
Knjižnica Bežigrad 14 303 

Knjižnica Jožeta Mazovca 14 208 

Knjižnica Fužine 8 222 

Knjižnica Jarše 1 15 

Knjižnica Zalog 10 63 

Knjižnica Otona Župančiča 73 1.990 

Knjižnica Prežihov Voranc 14 345 

Knjižnica Grba 8 70 

Knjižnica Dobrova 3 15 

Knjižnica Frana Levstika 2 50 

Knjižnica Horjul 1 3 

Knjižnica Ig 7 195 

Knjižnica Škofljica 10 122 

Knjižnica Šiška 7 327 

Slovanska knjižnica 7 358 

Literarni dogodki 

Borza znanja 1 15 
Literarni dogodki skupaj 180 4301 

Knjižnica Bežigrad 43 80 

Knjižnica Črnuče 9  

Knjižnica dr. France Škerl 6  

Knjižnica Glinškova ploščad 18  

Knjižnica Savsko naselje 9  

Knjižnica Jožeta Mazovca 59 390 

Knjižnica Fužine 32 304 

Knjižnica Polje 14  

Knjižnica Zalog 20 207 

Knjižnica Otona Župančiča 79 57.200 

Knjižnica Kolodvor 8 2.100 

Knjižnica Poljane 5 4.255 

Knjižnica Prežihov Voranc 11 10.560 

Knjižnica Grba 11 780 

Knjižnica Rudnik 13 1.072 

Knjižnica Brezovica 12 680 

Knjižnica Podpeč 6 205 

Knjižnica Dobrova 7 445 

Knjižnica Frana Levstika 8 900 

Knjižnica Ig 17 2.346 

Knjižnica Škofljica 10 3.200 

Knjižnica Šiška 23 74 

Knjižnica Gameljne 2  

Knjižnica Šentvid 10  

Slovanska knjižnica 6 840 

Potujoča knjižnica 2 60 

Razstave* 

Borza znanja 18  
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Razstave skupaj 458 85.698 

Knjižnica Bežigrad 6 170 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 63 

Knjižnica Fužine 13 406 

Knjižnica Zalog 3 67 

Knjižnica Otona Župančiča 60 3.043 

Knjižnica Prežihov Voranc 4 420 

Knjižnica Grba 6 94 

Knjižnica Rudnik 3 137 

Knjižnica Brezovica 1 11 

Knjižnica Podpeč 1 3 

Knjižnica Dobrova 2 19 

Knjižnica Frana Levstika 3 36 

Knjižnica Horjul 2 8 

Knjižnica Ig 3 25 

Knjižnica Škofljica 3 82 

Knjižnica Šiška 21 450 

Slovanska knjižnica 14 580 

Borza dela 5 38 

Strokovna 
predavanja 

Središče za mlade 5 120 
Strokovna predavanja skupaj 158 5.772 

Knjižnica Bežigrad 8 455 

Knjižnica dr. France Škerl 8 307 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 185 

Knjižnica Fužine 6 247 

Knjižnica Jarše 1 17 

Knjižnica Otona Župančiča 3 180 

Knjižnica Poljane 4 120 

Knjižnica Prežihov Voranc 6 520 

Knjižnica Rudnik 9 329 

Knjižnica Brezovica 2 54 

Knjižnica Dobrova 1 10 

Knjižnica Horjul 2 18 

Knjižnica Ig 3 58 

Knjižnica Škofljica 3 115 

Knjižnica Šiška 12 579 

Knjižnica Gameljne 7 145 

Knjižnica Šentvid 7 95 

Knjižnica Vodice 2 12 

Borza znanja 3 112 

Potopisna 
predavanja 

Središče za mlade 9 870 
Potopisna predavanja skupaj 102 4.428 

Knjižnica Bežigrad 2 105 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 35 

Knjižnica Otona Župančiča 9 570 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 170 

Slovanska knjižnica 1 80 

Glasbene prireditve 

Središče za mlade 1 70 
Glasbene prireditve skupaj 16 1.030 
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Knjižnica Bežigrad 1 15 

Knjižnica Jožeta Mazovca   

Knjižnica Fužine 1 28 

Knjižnica Jarše 23 199 

Knjižnica Otona Župančiča 13 258 

Knjižnica Brezovica 1 37 

Knjižnica Horjul 1 9 

Knjižnica Ig 1 15 

Knjižnica Šiška 1 47 

Slovanska knjižnica 4 160 

Filmske in video 
projekcije 

Potujoča knjižnica 4 200 
Filmske in video projekcije skupaj 50 968 

Knjižnica Otona Župančiča 1 90 Gledališke 
predstave Knjižnica Prežihov Voranc 2 260 

Gledališke predstave skupaj 3 350 

Knjižnica Bežigrad 19 110 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 32 

Knjižnica Fužine 2 35 

Knjižnica Zalog 1 4 

Knjižnica Otona Župančiča 24 256 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 50 

Knjižnica Grba 4 40 

Knjižnica Šentjošt 1 24 

Knjižnica Frana Levstika 1 10 

Knjižnica Horjul 1 3 

Knjižnica Škofljica 1 10 

Knjižnica Šiška 9 106 

Borza znanja 14 158 

Delavnice 

Središče za mlade 2 22 
Delavnice skupaj 82 860 

Knjižnica Bežigrad 1 58 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 40 Natečaji in 
tekmovanja 

Središče za samostojno učenje 24 113 
Natečaji in tekmovanja skupaj 26 211 

MKL SKUPAJ 1075 103.618 
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PRILOGA 14: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število 

prireditev 
Število 

udeležencev 
Knjižnica Bežigrad 2 15 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8 54 

Knjižnica Jarše 1 18 

Knjižnica Polje 11 85 

Knjižnica Zalog 2 44 

Knjižnica Otona Župančiča 14 117 

Knjižnica Prežihov Voranc 4 42 

Knjižnica Podpeč 1 37 

Knjižnica Dobrova 2 25 

Knjižnica Škofljica 2 35 

Knjižnica Šiška 2 106 

Literarni dogodki 

Potujoča knjižnica 1 20 
Literarni dogodki skupaj 50 598 

Knjižnica Bežigrad 25 80 

Knjižnica Glinškova ploščad 2 30 

Knjižnica Jožeta Mazovca 12  

Knjižnica Fužine 1  

Knjižnica Jarše 18  

Knjižnica Polje 4  

Knjižnica Otona Župančiča 24 1.476 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 400 

Knjižnica Grba 1 75 

Knjižnica Rudnik 7 560 

Knjižnica Brezovica 7 472 

Knjižnica Dobrova 4 210 

Knjižnica Frana Levstika 1 100 

Knjižnica Ig 7 1060 

Knjižnica Škofljica 30 600 

Knjižnica Šiška 15  

Knjižnica Gameljne 12  

Knjižnica Šentvid 12  

Razstave 

Potujoča knjižnica 1 50 
Razstave skupaj 185 5.113 

Knjižnica Bežigrad 29 150 

Knjižnica Črnuče 33 263 

Knjižnica dr. France Škerl 30 101 

Knjižnica Glinškova ploščad 29 165 

Knjižnica Savsko naselje 25 105 

Knjižnica Jožeta Mazovca 28 237 

Knjižnica Fužine 46 757 

Knjižnica Jarše 31 289 

Knjižnica Polje 29 303 

Knjižnica Zalog 33 318 

Knjižnica Otona Župančiča 40 912 

Pravljične, bralne ure 

Knjižnica Prežihov Voranc 44 592 
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Knjižnica Brdo 9 82 

Knjižnica Grba 9 137 

Knjižnica Rudnik 37 668 

Knjižnica Brezovica 13 349 

Knjižnica Podpeč 9 227 

Knjižnica Dobrova 10 64 

Knjižnica Šentjošt 3 40 

Knjižnica Frana Levstika 49 818 

Knjižnica Horjul 17 219 

Knjižnica Ig 9 225 

Knjižnica Škofljica 70 880 

Knjižnica Šiška 47 893 

Knjižnica Gameljne 30 246 

Knjižnica Šentvid 28 176 

Potujoča knjižnica 4 70 
Pravljične, bralne ure skupaj 741 9.286 

Knjižnica Bežigrad 3 251 

Knjižnica Črnuče   0   0 

Knjižnica Glinškova ploščad 2 70 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 53 

Knjižnica Jarše 1 17 

Knjižnica Polje 4 159 

Knjižnica Zalog 2 118 

Knjižnica Otona Župančiča 4 170 

Knjižnica Prežihov Voranc 7 539 

Knjižnica Grba 2 118 

Knjižnica Rudnik 3 170 

Knjižnica Frana Levstika 1 42 

Knjižnica Horjul 1 49 

Knjižnica Ig 2 200 

Knjižnica Škofljica 1 40 

Knjižnica Šiška 6 927 

Knjižnica Gameljne 1 73 

Knjižnica Šentvid 2 49 

Predstave 

Knjižnica Vodice 2 454 
Predstave skupaj 46 3.499 

Knjižnica Bežigrad 26 316 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4 29 

Knjižnica Fužine 1 10 

Knjižnica Polje 1 16 

Knjižnica Zalog 9 51 

Knjižnica Otona Župančiča 14 137 

Knjižnica Nove Poljane 5 25 

Knjižnica Poljane   

Knjižnica Prežihov Voranc 8 100 

Knjižnica Grba 3 65 

Knjižnica Rudnik 6 137 

Ustvarjalne delavnice 

Knjižnica Brezovica 4 110 
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Knjižnica Podpeč 2 29 

Knjižnica Dobrova 1 33 

Knjižnica Šentjošt 3 33 

Knjižnica Horjul 2 46 

Knjižnica Ig 5 120 

Knjižnica Škofljica 4 250 

Knjižnica Šiška 15 168 
Ustvarjalne delavnice skupaj 113 1.675 

Knjižnica Bežigrad 13 218 

Knjižnica Črnuče 3  

Knjižnica dr. France Škerl 3 8 

Knjižnica Glinškova ploščad 3  

Knjižnica Savsko naselje 3  

Knjižnica Jožeta Mazovca 10 211 

Knjižnica Fužine 9 192 

Knjižnica Jarše 4 191 

Knjižnica Polje 6 356 

Knjižnica Zalog 2 17 

Knjižnica Otona Župančiča 6 56 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 454 

Knjižnica Brdo 12 108 

Knjižnica Brezovica 2 4 

Knjižnica Frana Levstika 3 30 

Knjižnica Horjul 7 44 

Knjižnica Škofljica 10 150 

Knjižnica Šiška 11 157 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Gameljne 11 96 
Uganke, kvizi skupaj 121 2.292 

MKL SKUPAJ 1.256 22.463 
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PRILOGA 15: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število 

izobraževanj 
Število 

udeležencev 
Število ur 

Knjižnica Bežigrad 2 45 4 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 55 6 

Knjižnica Jarše 3 61 3 

Knjižnica Zalog 1 4 1 

Knjižnica Otona Župančiča 21 294 24 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 10 1 

Knjižnica Frana Levstika 3 99 6 

Slovanska knjižnica 7 168 17 

Potujoča knjižnica 26 80 32 

Borza znanja 1 21 1 

Bibliopedagoško 
delo   

Borza dela 19 307 38 

SKUPAJ 90 1.144 133 

Knjižnica Bežigrad 15 31 48 

Knjižnica Jožeta Mazovca 12 31 42 

Knjižnica Fužine 5 30 5 

Knjižnica Otona Župančiča 5 70 22 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 6 20 

Računalniško 
opismenjevanje 

Središče za samostojno učenje 10 89 45 

SKUPAJ 48 257 182 

Knjižnica dr. France Škerl 6 87 130 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 17 76 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 30 40 

Tečaji (jezikovni 
tečaji, …) 

Knjižnica Šiška 2 27 58 

SKUPAJ 12 161 304 

Knjižnica Bežigrad 2 9 4 

Knjižnica Jožeta Mazovca 5 25 5 

Knjižnica Otona Župančiča 25 2.698 100 

Knjižnica Prežihov Voranc 6 95 12 

Knjižnica Brezovica 7 40 14 

Knjižnica Dobrova 6 49 12 

Knjižnica Ig 2 40 16 

Knjižnica Škofljica 2 75 6 

Knjižnica Šiška 1 9 3 

Slovanska knjižnica 2 80 6 

Borza dela 20 207 80 

Izobraževalne 
delavnice  

Središče za samostojno učenje 20 116 40 

SKUPAJ 98 3.443 298 

Knjižnica Otona Župančiča 1 120 4 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 15 2 
Strokovne 

konference in 
simpoziji 

Borza znanja 3 50 31 

SKUPAJ 5 185 37 
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MKL SKUPAJ 253 5.190 954 
Samostojno 
učenje Število obiskov SSU 4.087   

 Število povezav med člani BZ 1.170   

 Število ur mentorstva v TVŽU  552   
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PRILOGA 16: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število 

izobraževanj 
Število 

udeležencev 
Število ur 

Knjižnica Bežigrad 54 1.358 108 

Knjižnica Glinškova ploščad 3 74 6 

Knjižnica Jožeta Mazovca 53 1.029 74 

Knjižnica Fužine 8 168 8 

Knjižnica Jarše 5 97 5 

Knjižnica Polje 102 2.253 102 

Knjižnica Zalog 46 907 46 

Knjižnica Otona Župančiča 94 2.127 188 

Knjižnica Prežihov Voranc 61 1.282 122 

Knjižnica Brdo 2 29 4 

Knjižnica Grba 6 90 12 

Knjižnica Rudnik 12 230 24 

Knjižnica Brezovica 9 215 18 

Knjižnica Dobrova 2 96 4 

Knjižnica Horjul 2 32 4 

Knjižnica Ig 5 138 10 

Knjižnica Škofljica 15 750 30 

Knjižnica Šiška 72 1.584 120 

Knjižnica Gameljne 3 61 6 

Knjižnica Šentvid 19 377 32 

Knjižnica Vodice 2 54 4 

Bibliopedagoško 
delo  

Potujoča knjižnica 6 150 25 

SKUPAJ 581 13.101 952 

Knjižnica Bežigrad 2 2 1 Računalniško 
opismenjevanje  Knjižnica Šiška 31 123 34 

SKUPAJ 33 125 35 

Knjižnica Črnuče 2 17 4 Tečaji (jezikovni 
tečaji, …) Knjižnica Šiška 3 28 3 

SKUPAJ 5 45 7 

Knjižnica Bežigrad 1 11 2 

Knjižnica dr. France Škerl 1 11 2 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 7 2 

Knjižnica Zalog 2 3 3 

Knjižnica Otona Župančiča 2 22 5 

Knjižnica Prežihov Voranc 9 83 11 

Knjižnica Grba 2 11 4 

Knjižnica Brezovica 2 21 4 

Knjižnica Dobrova 1 2 2 

Knjižnica Frana Levstika 1 36 2 

Knjižnica Horjul 2 17 4 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Ig 3 26 6 
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Knjižnica Škofljica 1 10 2 

Knjižnica Šiška 9 115 9 

SKUPAJ 37 375 58 

MKL SKUPAJ 656 13.646 1.052 
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PRILOGA 17: PREGLED SODELOVANJA POSAMEZNIH KNJIŽNIC, SLUŽB IN 
CENTROV 

 
Služba za razvoj in območnost 
 
‐ Center za razvoj knjižničarstva pri NUK – statistike, analize, posredovanje podatkov; izvajanje 

posebnih nalog območnosti 
‐ Ministrstvo za kulturo - izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
‐ Splošne knjižnice osrednjeslovenske regije - izvajanje posebnih nalog območnosti 
‐ 10 osrednjih območnih knjižnic -  izvajanje posebnih nalog območnosti 
‐ MOL – posredovanje podatkov in analize delovanja knjižnice 
‐ IZUM – delovanje sistema Cobiss; referenčni servis Vprašaj knjižničarja; omogočanje dostopa na 

daljavo do elektronski podatkovnih zbirk 
‐ Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL - izvajanje obveznih 

študijskih praks študentov bibliotekarstva; mentorstvo pri diplomskih nalogah 
‐ Festival za tretje življenjsko obdobje – Park modrih povezav 
‐ Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo - zaposlitev njihovega rehabilitanda 
‐ Inštitut za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU – medkulturni dialog v MKL 
‐ Ponudniki digitalizacije gradiva 
‐ ARNES – vzdrževanje dostopa do spleta 
‐ Dobavitelji IKT opreme in vzdrževalci opreme 
‐ Telekom in ITC - telefonija 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
- StripArtnica Buch – nabava stripov po ugodnih cenah, organizacija razstav SPK, organizacija 

okroglih miz/pogovorov, strokovno svetovanje  
- Črna Luknja, trgovina z namiznimi igrami in fantazijsko literaturo - organizacija družabnih dni, 

manjših dogodkov za otroke in mladino (Igrarium, Novoletka) 
- Slovenske železnice – sodelovanje pri projektu Knjiga na vlaku, literarni natečaj  
- Plesna šola Kazina – izvedba plesno pravljični uric za otroke  
- Ambasada ZDA – izvajanje pravljičnih uric v angleškem in španskem jeziku z native speakerji  
- Mestni muzej Ljubljana – delavnice za otroke Žabica Ljuba 
- Društvo Atelje – sobotne dopoldanske delavnice za otroke in mladino Sobotnice 
- Plesna šola Kazina – plesne pravljične urice 
- Veleposlaništvo republike Švice - literarni večer, predstavitev sodobne švicarske literature, 

donacija knjig  
- Zavod Movit – fotografski natečaj na temo boja proti revščini in socialni izključenosti, fotografska 

razstava  
- NUK – predstavitve d-Lib v knjižnicah MKL  
- Popotniško društvo Lama – redna potopisna predavanja  
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – knjižne razstave in ustvarjalne delavnice  
- Andragoški center Slovenije – Teden vseživljenjskega učenja – knjižne razstave, prireditve, 

predstavitve možnosti izobraževanja v MKL  
- Mestna občina Ljubljana – projekt Svetovna prestolnica knjige 
- 32 Slovenskih splošnih knjižnici, 8 založnikov – v okviru projekta Knjige za vsakogar 
 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
- Založbe in knjigotržci (206 le teh) - predstavitve novosti, naročanje in nakup knjižničnega gradiva v 

enoletnem nabavnem obdobju 
- NUK - izmenjava rednega in izrednega odpisa in posvetovanje z oddelkom za obdelavo 
 
- IUS SOFTWARE Pravne in poslovne informacije d.o.o. Ljubljana - predstavitev informacijske 

uporabnosti podatkovne zbirke IUS SOFTWARE 
- Bisnode, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d .o.o. - predstavitev informacijske 

uporabnosti podatkovne zbirke GVIN 
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- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – somentorstvo pri 
seminarskih in diplomskih nalogah, zasnova modela evalvacije iskalnih zahtev OPAC 

- IZUM -  zaključno testiranje segmenta COIBSS3/Katalogizacija 
- ZZB NOB – priključitev interne zbirke v katalog in poslovanje MKL 
- ČGP VEČER – Ruslica in Mladinska knjiga - organizacija ponudbe e-knjig na bralnikih 
 
Knjižnica Bežigrad 
 
‐ Vrtci na področju OE KB – redni vsakotedenski obiski knjižnice 
‐ Osnovne šole na področju OE KB – projekt Rastem s knjigo  
‐ Srednje šole na področju OE KB - projekt Rastem s knjigo  
‐ Glasbena šola Franc Šturm  - nastopi ob otvoritvah razstav) 
‐ Center Evropa - gradivo 
‐ Zveza potrošnikov Slovenije - gradivo 
‐ Četrtna skupnost Bežigrad  
‐ Četrtna skupnost Črnuče - Črnuški september 
‐ Dom starejših občanov Bežigrad - izposoja kolekcij knjig, bralniki 
‐ Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana  
‐ Pedagoška fakulteta UL – predstavitev bralnikov 
‐ Dnevni center aktivnosti za starejše - na tabli za invalide in starejše objavljamo njihove zgibanke 
‐ Zavod za usposabljanje Janez Levec 
‐ Svetovalno središče Ljubljana - 23.9, ob Dnevu svetovalnih središč sodelovanje z gradivi in 

ponudbo 
‐ Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad - obveščanje o naših predavanjih, prireditvah in servisu 

Dostava gradiva na dom 
‐ Jezikovna šola DUDE  
‐ Društvo Sezam – projekt Še so z nami (pravljične urice na prostem) 
‐ Ozara – predstavitev otroških in mladinskih knjig 
‐ Prireditev Hej, Savčan v organizaciji Roka Terkaja 
‐ Društvo Naravni začetki - skupina za poporodno pomoč mladim mamicam, na enoti Knjižnica 

Črnuče 
‐ DZS – delavnica za otroke 
‐ Društvo Ex-libris  - natečaj za najlepši ex libris 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
 
- Vrtci na področju OE KJM - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE KJM - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s 

knjigo 
- Srednje šole na področju OE KJM - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Četrtna skupnost Moste - sodelovanje na prireditvi Evropski dan sosedov, obveščanje o dogodkih 
- Center za socialno delo Moste (Center za mlade CONA) - sodelovanje na Novoletnem bazarju v 

Fužinah ter prireditvi Fužinska fešta (stojnica KJM) 
- Zavod Janeza Smrekarja (projekt Skala) - učna pomoč mladim ter ustvarjalne delavnice v 

prostorih knjižnice, 
- Društvo Naravni začetki - srečanja mamic z dojenčki 2x mesečno v Knjižnici Fužine 
- Unicef – projekt Varna točka - knjižnica kot ena od varnih točk 
- Turistično društvo Moste-Polje - tradicionalna razstava velikonočnega pogrinjka v prostorih KJM, 

obveščanje o dogodkih, sodelovanje knjižnice s članki v glasilu Turistične vesti 
- Turistično društvo Podgrad in Zalog - razstave v Knjižnici Zalog, objava člankov o dogodkih v 

knjižnici v njihovem glasilu 
- Dom starejših občanov Fužine - mesečna bralna srečanja, ki jih vodi višja knjižničarka iz KJM 
- Glasbena šola Moste-Polje - njihovi učenci z izvedbo glasbenih del sodelujejo na prireditvah 

knjižnice 
- Zavod EnKnap - sobivanje v stavbi, sodelovanje pri organizaciji nekaterih dogodkov, skupna 

promocija dogodkov, nabava publikacij s področja sodobnega plesa 
- Četrtni mladinski center Zalog „ČaMac” - predstavitev njihove dejavnosti v knjižnici, posredovanje 

publikacij 
- Zavod Janeza Levca – redni obiski v knjižnici, bibliopedagoška dejavnost - obisk zavoda  
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- Društvo Altra - član knjižnice, posredovanje informacij o dogodkih 
- VDC Tončke Hočevar - redni obiski v knjižnici, pomoč knjižnice pri prodaji in predstavitvi izdelkov 

gojencev zavoda 
- Produkcijska šola Jarše - obisk učencev v knjižnici s predstavitvijo dejavnosti, obveščanje o 

dogodkih  
 
Knjižnica Otona Župančiča 
 
- Vrtci na področju OE KOŽ -  vrtci so k nam prihajali na organizirane in vnaprej dogovorjene oblike 

bibliopedagoškega dela, kot so »ura pravljic« in ustvarjalne delavnice (zlasti popoldanske oblike 
vrtcev). 

- Osnovne šole na področju OE KOŽ -  osnovne šole so prihajale na pripravljena srečanja »razred 
na obisku« in seveda na »Rastem s knjigo« (učenci 7. razredov) ter srečanja z ustvarjalci. 

- Srednje šole na področju OE KOŽ - srednje šole so prihajale v  okviru projekta Rastem s knjigo ali 
na organiziran obisk knjižnice, kjer se jih seznani tudi s strokovnim delom. 

- Projektno učenje za mlade (PUM) – Pogovori ob knjigah 
Prireditve: 
- Klub E-fotografija – redna predavanja s področja fotografije 
- Šola kritike fotografije –  redna predavanja s področja kritike fotografije 
- Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo – cikel predavanj s področja čustvene 

inteligence 
- Študentska založba – predstavitve knjig 
- Skupina Knjige itd. -  predstavitve knjig 
- Mlade rime -  predstavitve mladih pesnikov in pesnic 
- ZVVIKS – Zavod za film in avdiovizualno produkcijo -  razstava delavnic animiranega filma z 

osnovnošolci in srednješolci, razstava scenografije animiranega filma in predvajanje animiranih 
filmov  

- Društvo Afriški center -  predavanje, pogovor, okrogla miza na temo Afrike 
- Conde-Nakir Group - projekcije dokumentarnih filmov in pogovori o afriških vprašanjih 
- Univerza za 3. življenjsko obdobje -  literarni dogodki  ter razstava 
- Festival Druga godba – razstava  
- Animateka -  delavnice za otroke in mladino: izdelava animacij 
- Društvo za promocijo glasbe – promocija  
- Tehniški muzej Slovenije –  razstava starih telefonov iz Muzeja pošte in telekomunikacij 
- Društvo Triglav iz Subotice - razstava ročnih lutk iz različnih predstav lutkovne skupine 

»Klopotec«, ki deluje v okviru Društva  
- Lectorium Rosicrucianum – predavanja  
- Klub Toastmasters – redna srečanja oz. vaje iz retorike 
- Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja – predstavitve knjig 
- Šola irskega plesa -  plesni večer irskega plesa  
- Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani – predavanja s področja antike 
- Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč SLOGA – okrogla miza o Afriki 
- Kulturno –umetniško društvo Kliničnega centra in medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher – 

predstavitev publikacije 
- Familylab Slovenija – predstavitev knjige in tiskovna konferenca 
- BIP- jezikovna šola – podelitev bralne značke 
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - posvet o duševnem zdravju 
- Zveza prijateljev mladine Slovenije - seminarji za mentorje otroških parlamentov 
- Glasbena šola Grosuplje – glasbeni nastop 
- Založba Nova revija – predstavitve knjig 
- Dramska šola Barice Blenkuš – gledališka predstava 
- Narodna in univerzitetna knjižnica -  razstava 
- Festival Sajeta Tolmin – tiskovna konferenca o festivalu in promocija 
- Mestni muzej Ljubljana – razstava 
- Gledališče Glej – razstava ter gledališka predstava za otroke 
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Knjižnica Prežihov Voranc 
 
- Vrtci na področju OE KPV -  redni obiski knjižnice, priprava in izvedba pravljičnih ur 
- Osnovne šole na področju OE KPV -  projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE KPV -  projekt Rastem s knjigo  
- Azilni dom Ljubljana  - sodelovanje v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 
- Zavod za slepe in slabovidne - projekt Rastem s knjigo  
‐ Tuja veleposlaništva - sodelovanje v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige in 

izvajanje pravljičnih ur v tujem jeziku z native speakerji 
‐ Uredništva občinskih glasil - mesečne objave prireditev in dejavnosti krajevnih knjižnic KPV  
‐ Srednja glasbena in baletna šola - projekt Rastem s knjigo  
‐ Posebni socialno varstveni zavod Prizma, Ponikve - darovanje knjig, nastop OŠ  
‐ Dom ostarelih Videm - v okviru Svetovnega dneva knjige, darovanje knjig 
‐ Javni zavod Trubarjevi kraji - organizacija izleta, namenjenega ženskam obolelim za rakom dojk 
‐ Društvo podeželskih žena - priprava prireditev, odprtje razstav (Bučarijada)  
‐ KUD, Likovna sekcija 2002 -  priprava razstav v knjižnici Škofljica 
‐ Likovni krožek Društva upokojencev Škofljica  - priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
‐ Krajinski park Ljubljansko barje - priprava »Barjanskega kotička« v Knjižnici Podpeč 
‐ Zavod za usposabljanje Janez Levec - organizacija razstave v Knjižnici Brezovica 
‐ Radio 1 Orion - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica 
‐ Kulturno društvo Ivan Cankar Šentjošt - pomoč pri organizaciji delavnic za otroke in odrasle 
‐ Radio Zeleni Val - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Škofljica 
 
 
Knjižnica Šiška 
 
‐ Vrtci na področju OE KŠ – redni vsakotedenski obiski knjižnice 
‐ Osnovne šole na področju OE KŠ – projekt Rastem s knjigo  
‐ Srednje šole na področju OE KŠ - projekt Rastem s knjigo SŠ  
- Plesna šola Kazina – izvedba plesno pravljični uric za otroke  
- Ambasada ZDA – izvajanje pravljičnih uric v angleškem in španskem jeziku z native speakerji  
- Društvo Atelje – Sobotnice, sobotne dopoldanske delavnice za otroke in mladino  
- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – sodelovanje (ankete) pri 

seminarskih in diplomskih nalogah,  
‐ Četrtna skupnost Šiška  
‐ Občina Vodice 
‐ Društvo Naravni začetki - skupina za poporodno pomoč mladim mamicam 
‐ DZS – delavnica za otroke 
‐ Svetovalno središče Ljubljana – predavanja 
‐ Zavod Zarja 
‐ VDC Tončke Hočevar 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
‐ Mestni muzej – priprave razstav 
‐ Tehnični muzej – priprave razstav 
‐ Muzej športa – priprave razstav 
‐ Muzej novejše zgodovine - priprave razstav  
‐ Šolski muzej – posoja gradiv za razstave 
‐ Narodna galerija - gradivo 
‐ Arhiv Slovenije – izposoja gradiv za razstave 
‐ SNG Opera in balet – gradivo za razstave 
‐ RUSLO – Ruski center za znanost in kulturo v Sloveniji, Društvo rusko – slovenskega prijateljstva 

in Veleposlaništvo Ruske federacije - razstava, literarni večeri in predstavitve sodobnega ruskega 
filma  

‐ Bežigrajsko društvo Sokol -  gradivo za razstave 
‐ Društvo Ex libris Sloveniae – prireditve, predavanja in razstave  
‐ Slovenistični in slavistični lektorati Filozofske fakultete – bibliopedagoško delo, prireditev  
‐ Biblioteka SAZU - gradivo 
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‐ Zavod RS za šolstvo – izvedba izobraževanj 
‐ RTV Slovenija – gradivo za razstave, posoja prostorov za snemanja 
‐ Društvo Samovar – prireditve 
 
Potujoča knjižnica 
 
- Zavod Fast - zavod za kulturno produkcijo - projekt Luna bere na 4. Luninem festivalu 
- Ljubljana -  svetovna prestolnica knjige - projekt  Filmobus 
- Center starejših Trnovo - dokumentarna razstava ob 37. letnici Potujoče knjižnice in vzpostavitev 

novega postajališča Potujoče knjižnice 
- Knjižnica F. Sušnika Ravne na Koroškem – sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 16. srečanja 

Slovenskih potujočih knjižnic 
- Vrtec Črnuče (enote : Gmajna, Sapramiška, Ostržek, Sonček) - predstavitve bibliobusa; pravljične 

ure 
- Vrtec Šentvid (enota Vid) - predstavitve bibliobusa 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
- Pedagoška fakulteta Koper Univerze na Primorskem in Fakulteta za humanistične študije Koper 

Univerze na Primorskem  - Projekt Kulturna zavest in izražanje 2008-2011, t.j. »Profesionalno 
usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju« 

- Festival za 3. življenjsko obdobje - literarni natečaj: strokovna žirija; izbor nagrajenih izdelkov, 
zapis utemeljitev nagrajenih literarnih spisov, predstavitev »Bralnega kroga« na Festivalu v 
Cankarjevem domu 

- Slovenska sekcija IBBY, revija Otrok in knjiga, Mladinska knjiga, Društvo slovenskih pisateljev, 
sekcija za mladinsko književnost, Društvo Bralna značka Slovenije  - mednarodni simpozij o 
Kristini Brenkovi 

- Andragoški center - sodelovanje v nacionalnem projektu Branje za znanje in branje za zabavo, s 
pripravo našega predavanja za mentorje v knjižnici  

- Knjigarna Konzorcij - sodelovanje pri »Bologna po Bologni« (prodajna razstava mladinskih knjig v 
tujih jezikih): strokovno vodstvo po razstavi in ure pravljic 

- Kino Dvor, projekt Kinobalon - posredovanje predlogov za branje mladinskih knjig, ki so sestavni 
del  pedagoških  gradiv  ob filmskih predstavah, na spletu, pa tudi v natisnjenih gradivih, knjigah, 
ki se navezujejo na določen otroški in mladinski film  

- Bralna značka Slovenije - sodelovanje pri Simpoziju Bralne značke s prispevki ter celoletno 
skupno sodelovanje pri nacionalnem projektu Priročnik za kakovostno branje mladinskih knjig 
2010: Ozvezdje Knjiga  

- Bralno društvo Slovenije - sodelovanje z njimi na Strokovni sredi v septembru, ob predstavitvi 
nove bralne sezone  

- Dramska šola Barice Blenkuš- sodelovanje s kulturnim programom pri »prazniku zlatih hrušk« v 
MKL 

- ZPMS, Evropska hiša Maribor in  30 članski Nacionalni odbor – nacionalni literarni natečaj Evropa 
v šoli  

- Društvo slovenskih pisateljev, sekcija za mladinsko književnost, sodelovanje pri dopolnjevanju, 
korigiranju podatkov o slov. mladinskih pisateljih in ilustratorjih za katalog Slovenia's Best for 
Young Readers; sodelovanje z Društvom za nagrado desetnica 2010 Oddelek za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL - sodelovanje z oddelkom (študijska praksa študentov); 
pri seminarskih, diplomskih in magistrskih  nalogah študentov; projekt izvajanja evalvacije nove 
postavitve mladinskega leposlovja na Oddelku za otroke in mladino KOŽ 

- Oddelek za slovenistiko FF UL in UM - povezava s predavatelji z oddelka pri Strokovnih sredah 
(referenti); obiski njihovih študentov v Pionirski – CMKK 

- Pedagoška fakulteta UL, UM in UK -  povezava s predavatelji z oddelka pri Strokovnih sredah 
(referenti), obiski njihovih študentov v Pionirski – CMKK 

- Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in 
radiodifuznih medijev – sodelovanje pri nacionalni nagradi Izvirna slovenska slikanica 2010 

- Incognito, Ljubljana - sodelovanje pri Interaktivnih modelih za otroke v knjižnici (v realizaciji 
Kosovirjeva žlica)  

- Povezovanje s strokovnjaki različnih strok, ki so interdisciplinarno povezane z problematiko nove 
postavitve mladinskega leposlovja na Oddelku za otroke in mladino KOŽ, pridobivanje njihovih 
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strokovnih mnenj (dr. Igor Saksida, dr. Marjana Kobe, dr. Meta Grosman, dr. Milena Mileva Blažić, 
dr. Vanesa Matajc, dr. Alenka Šauperl)  

- JAK - sodelovanje in koordinacija na državnem nivoju pri nacionalnem  projektu »Rastem s 
knjigo« (za učence 7. razredov OŠ in za dijake 1. letnikov srednjih šol) 

- Mladinska knjiga Založba - strokovno sodelovanje v uredniškem odboru z uredništvom otroškega 
in mladinskega leposlovja; snovanje spominskega albuma, posvečenega Kristini Brenkovi; pomoč 
z arhivskim gradivom pri knjigi dr. Petra Svetine Prapor na promenadi (zbirka Kondor): antologija 
slovenske mladinske književnosti 1920- 1948  

- Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana - sodelovanje pri pripravi razstave 
Stripovska risba na Slovenskem, izposoja arhivskih številk revije Galeb 

- Narodna galerija - povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu  
- NUK, rokopisni oddelek - sodelovanje z manjšim številom arhivskega gradiva Pionirske, pri 

pripravi razstave »Veliki avtorji za male bralce«, tudi pomoč pri vzpostavitvi komunikacije s svojci 
pokojne Saše Vegri – pridobivanje njene literarne zapuščine; vzpostavitev stikov za sodelovanje 
na Simpoziju o Kristini Brenkovi 

- OŠ Prežihov Voranc – sodelovanje - kulturni program v knjižnici ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu 
knjig za otroke 

- Prirodoslovni muzej Slovenije - povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu 
- Ministrstvo za kulturo RS in Ministrstvo za šolstvo in šport RS – predstavitev kulturno vzgojnih 

programov na posvetovanju ravnateljev slovenskih vrtcev in OŠ v Portorožu, sodelovanje in 
koordinacija na nacionalnem nivoju za področje bralne kulture, zlasti na Kulturnem bazarju v 
Cankarjevem domu v Ljubljani, za to priložnost tudi prispevki v gradivih: Katalog ponudbe kulturno 
– umetnostne vzgoje (vrtci), Katalog ponudbe kulturno – umetnostne vzgoje (Osnovne šole) 

- Osrednja knjižnica Celje - strokovna ekskurzija mlad. knjižničarjev, soorganizacija te majske 
Strokovne srede 

- Mariborska knjižnica - prireditev ob podelitvi nagrade Izvirna slovenska slikanica 2010, 
sodelovanje v programu  

- RTV Slovenija - sodelovanje z uredništvom otroških in mladinskih oddaj TV Slovenija (oddaje 
Bukvožer in Bukvožerček, Bober Bor bere, rubrika Kulturni brlog) 

- RTV Slovenija, Dokumentacija - sodelovanje pri pridobivanju video gradiva za potrebe MEGA 
kviza  

- RTV Slovenija, Radio Slovenija - sodelovanje v radijskih oddajah  
- SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša – sodelovanje  pri poimenovanju novih 

postavitvenih skupin mladinskega leposlovja na Oddelku za otroke in mladino 
- Slovenska sekcija IBBY - povezovanje pri pripravi slovesnosti ob 2. aprilu; pri pripravi priznanja 

zlata hruška; pri prijavah na razpise   
- Trubarjeva hiša literature – sodelovanje s povezovanjem pri vodenju skupin otrok, literarni 

sprehodi za otroke 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - sodelovanje pri Dnevih evropske kulturne 

dediščine 
 
Center za vseživljenjsko učenje  MKL 
 
- Zavod Papilot v okviru projekta Svetovalnica in Kluba iskalcev zaposlitve – vodene predstavitve 

servisov in KOŽ za specifično skupino brezposelnih oseb (težje zaposljivih mladih oseb in 
starejših nad 50 let)  

- Zavod RS za zaposlovanje v projektu Zaposlitev kot prednost – vodenje težje zaposljivih invalidov 
- Center za informiranje in poklicno svetovanje - vodene predstavitve servisov in KOŽ 
- Nacionalnim center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS), slovenski predstavnik v mreži 

Euroguidance - vodene predstavitve servisov MKL in KOŽ za tuje poklicne svetovalce 
- Državni svet – sodelovanje pri pripravi konference o kariernem coachingu 
- Glotta nova – sodelovanje pri pripravi konference o kariernem coachingu; sodelovanje v okviru 

evropskega projekta EASY 
- Študentska skupina Free4U - organizacija in izvedba predavanj in koncerta 
- Popotniško društvo Lama – redna potopisna predavanja  
- Društvo Škuc- ustvarjalne delavnice v okviru mreže L'mit  
- British Council – sodelovanje na področju izposoje gradiv in prijav na izpite iz angleškega jezika 
- Mladinski ceh – diseminacija promocijskih gradiv, priprava članka za spletno glasilo OSU 
- Nacionalni center Europass – delavnice, promocijska gradiva, priprava članka za spletno glasilo 

OSU 
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- Seniorji.info – diseminacija promocijskih gradiv 
- Ljudska univerza Murska Sobota – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Celje – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Nova Gorica – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Ptuj – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Razvojno izobraževalni zavod Novo mesto – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Zavod Znanje Postojna – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Mestna knjižnica Izola – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Izobraževalni center Freising – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- DOBA, Evropsko poslovno izobraževalno središče – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Andragoški center Slovenije – sodelovanje v okviru projekta Središče za samostojno učenje in 

Borza znanja 
- Zavod RISI (Zavod za reševanje problematike na področju revščine in socialne izključenosti) – 

konferenca o socialni izključenosti 
- CDI Univerzum, Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, Zavod MISSS, 

Glotta Nova, Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik,  Ministrstvo za šolstvo in šport - v 
okviru projekta CVŽU LUR 

 
 





 
 
Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi  
posebnih nalog osrednje območne knjižnice  
(Obrazec za poročanje) 
 
 

Poročevalsko leto 2010 
 
 

Osnovni podatki 
 
Polni naziv knjižnice: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 
Naslov (sedež): KERSNIKOVA 2, 1000 LJUBLJANA 
Odgovorna oseba: Mag. Jelka Gazvoda 
Telefon: (01) 600 13 30 
Elektronska pošta: jelka.gazvoda@mklj.si 
Številka pogodbe 3511-10-409204 

 
 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2010: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij   
Strokovna pomoč knjižnicam območja   
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva   
Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja   
 
 

Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2010  
__________________________________________________________________________ 
Za vsako izvedeno nalogo navedite letne cilje, vsebinski okvir, obseg naloge ter ocenite učinke oziroma 
dosežene rezultate. 
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij  
 
- Načrtovani in izvedeni so bili nakup, prejem obveznih izvodov, obdelava in oprema 2.897 enot gradiva – 

mesečno smo obveščali knjižnice regije o novem gradivu prek knjižnične spletne strani. Na podlagi 
izdelanega programa nabave povečanega in zahtevnejšega knjižničnega gradiva in informacijskih virov smo 
se pri leposlovnem gradivu osredotočali na leposlovje v tujih jezikih. Spremljali smo vsa nagrajena dela in 
dopolnjevali oziroma obnavljali zbirko klasikov. Ravno tako smo kupovali nagrajene oziroma kakovostne 
primerke tujejezičnih slikanic z bolonjskega sejma mladinske literature. Dopolnjevali smo gradivo s 
področja knjižničarstva in gradiva s področja mladinskega knjižničarstva in mladinske književnosti. 
Gradivo v tujih jezikih se je nabavljalo prek katalogov in na sejmu Frankfurt po Frankfurtu ter v večini 
primerov predstavlja edini izvod v Sloveniji. 

- Nadaljevali smo s promocijo zbirke in spodbujanja medknjižnične izposoje v regiji s pomočjo brezplačne 
medknjižnične izposoje za knjižnice regije, kakor tudi med knjižnicami regije. 
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- Nabava elektronskih virov: v okviru koordinacije OOK sodelujemo s konzorcijem COSEC pri nabavi bolj 
specialnih elektronskih virov. Predhodni dostop do zbirke Grove Music Online, Grove Art Online in 
Encyclopædie Britannicae Online Academic Edition, ter  Who is Who in Who was Who smo v letu 2010 
nadgradili s podatkovno zbirko Berg Fashion Library Online. Nabava elektronskih virov in dostop do njih 
prek IP omogoča vsaki knjižnici regije in njenim uporabnikov neposreden in hiter dostop do gradiva in 
informacij; nakup elektronskih virov daje knjižnicam regije možnost neposredne, vsakodnevne uporabe 
gradiva, kupljenega iz sredstev OOK. Naš načrt je vsako leto pridobiti vsaj en dodaten elektronski 
podatkovni vir, ki bo obogatil ponudbo splošnih knjižnic regije. V letu 2010 je bil dostop do naročenih zbirk 
prek oddaljenega dostopa omogočen za vse knjižnice regije. Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje 
seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z 
založniki zbirk.  

- MKL je z Zakonom o obveznem izvodu določena kot depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čemer je 
postala prejemnik obveznega izvoda tistih publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih 
sredstev. Predvsem prek obveznega izvoda pokrivamo kvalitetnejšo slovensko leposlovno ustvarjalnost. Pri 
leposlovju se opiramo na literarne nagrade, ki so predstavljene tudi na spletni strani knjižnice. Do  31. 12. 
2010 smo prejeli 1.652 monografskih knjižničnih enot, 699 enot serijskih publikacij ter 207 enot 
neknjižnega gradiva, skupno torej 2.558 enot knjižničnega gradiva iz naslova obveznega izvoda. 

 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
 
- Oblikovali smo zbirnik podatkov o knjižnicah regije – statistične preglednice smo izdelali za leto 2009 

(priloga 1). Zbrani podatki izražajo stanje v regiji, njene prednosti in pomanjkljivosti, pomoč pri 
odpravljanju le teh je osnovna naloga območne knjižnice. Zbrani podatki bodo služili kot promocija 
splošnih knjižnic regije in kot osnova za pogovore z lokalnimi oblastmi. 

- »Mentorstvo v knjižnicah regije«še naprej ostaja namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novozaposlene v 
knjižnici, za študente bibliotekarstva in za prostovoljce.  

- Izvedli smo dve izobraževanji iz AIK in UDK, namenjeni kandidatom za strokovni izpit iz naše regije.  
- V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili: 

o izobraževanje »Kako pisati za splet«, ki jo je izvedla koordinatorka posebnih nalog OOK, 
skupaj v sodelovanju z Bredo Karun iz Narodne in univerzitetna knjižnice v Mestni knjižnici 
Ljubljana, enoti KOŽ-a, 

o izobraževanje »Avtorsko pravo v digitalni dobi« v sodelovanju s pravnico dr. Majo Bogataj 
Jančič iz podjetja {ipi – Intellectual Property Institute}, 

o izobraževanje »Učinkovita komunikacija« v sodelovanju Glotta Nova (priloga 2), 
o izobraževanje »Uporaba podatkovnih zbirk«, ki jo je izvedel koordinator posebnih nalog OOK 

na različnih lokacijah knjižnic regije, 
o predstavitev učnih aktivnosti neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja v okviru 

mednarodnega projekta Easy na sestanku z direktorji knjižnic. 
- Izvedena je bila delavnica o 3D digitalizaciji z naslovom 3D tehnologija v splošnih knjižnicah, ki smo jo 

pripravili skupaj s podjetjem IB-PROCADD d.o.o. in MFC.2 d.o.o. (priloga 3). 
- Pripravili in vodili smo dva informativna sestanka splošnih knjižnic regije v prostorih Mestne knjižnice 

Ljubljana.  
- Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju pri skupnem razvoju bibliopedagoških dejavnosti za 

učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo. Devetih sred v letu 2010 se je udeležilo 596 udeležencev. 

- Nakup opreme za uporabnike s posebnimi potrebami – elektronske lupe (6 kosov), ki smo jih predstavljali 
ob različnih priložnostih strokovni in širši zainteresirani javnosti. Elektronske lupe so na voljo v knjižnicah 
regije: Cankarjevi knjižnici Vrhnika, Knjižnici Domžale in Matični knjižnici Kamnik. 

- Izvedeno je bilo mentorstvo študentu Marku Aupiču iz Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost 
in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
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Promocija regijskih knjižnic 
- Predstavitev nalog osrednje območne knjižnice, kakor tudi splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije na 

spletni strani knjižnice. S 1. julijem so podatki o območnosti dostopni tudi na angleški verziji spletne strani 
MKL (www.mklj.si/eng).  

- Teden MKL na Vrhniki kot primer uspešnega sodelovanja OOK z OK (priloga 4). 
- MKL vzdržuje zelo tesne stike z Mestnim muzejem Ljubljana (sedaj Muzej in galerije mesta Ljubljane), ki 

je prav tako regijska ustanova. Izmenjujemo si promocijska gradiva in mesečne programe prireditev, ki jih 
posredujemo tudi vsem knjižnicam regije. Na področju dopolnjevanja zbirke glasbenih tiskov v Mediateki 
sodelujemo s Srednjo glasbeno šolo v Ljubljani in Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani. 

 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 
- Hranjenje dokumentarnega in arhivskega gradiva – na osnovi dopisa Ministrstva za kulturo smo knjižnice 

kot javnopravne osebe dolžne skrbeti za ohranjanje, materialno varnost, celovitost in urejenost 
dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri našem delu.  

- Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz obveznega izvoda, 
do katerega je knjižnica upravičena po Zakonu o obveznem izvodu publikacij (UL RS, 69/2006). Skrbeli 
smo za informiranje zavezancev za obvezni izvod. 

- Pripravili in izvedli smo regijski projekt »Digitalizacija Letopisa Matice slovenske« (priloga 5). 
- Svetovali smo knjižnicam pri prijavi projektov digitalizacije na razpise Ministrstva za kulturo. 
- Koordinacija regijskega portala Kamra – v regiji smo izvedli spletno učenje Kamre za posamezne vnašalce 

knjižnic v regiji. Koordinacije Kamre ostaja pomembna razvojna naloga: redakcija, organizacija in 
načrtovanje dela v regiji, interna izobraževanja in svetovanja lokalnim urednikom, priprava strukture 
digitalnih zgodb na portal Kamra.  Objave digitalnih zbirk na regijskem portalu.  

- Za nove vnašalce vsebin na portal Kamra se je izvajalo izobraževanje na daljavo, »spletno učenje Kamra« 
(priloga 6). 

- Izvedli smo projekt Moja ulica in posamezne digitalne zbirke v sodelovanju z zunanjimi partnerji objavili 
na portalu Kamra, posebnost je bil domoznanski promocijski film »Ulica sonca« (DVD - priloga 7). 

- Nastala je prenovljena in na novo dopolnjenja izdaja domoznanske brošure »Spoznati bližino« (tiskana 
priloga 8). 

- Predstavitev digitalizacije časnika Kamniški Občan v Matični knjižnici Kamnik, občinskih glasil bivše 
domžalske občine v Knjižnici Domžale ter vrhniškega glasila Naš časopis v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. 
Hkrati je bila izvedena tudi promocija medregijskega domoznanskega portala Kamra.si in ostalih 
digitaliziranih vsebin na straneh Digitalne knjižnice Slovenije, ki so jih prispevale splošne knjižnice 
osrednjeslovenske regije. 

- Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK – Pridobivanje 
domoznanskega gradiva in v izvršnem odboru portala Kamra.  

- Sodelovanje pri izvedbi popisa stanja domoznanstva v slovenskih SIK za leto 2009. 
 
4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z Navodili 
za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem postopku 
obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. 
 
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega knjižničnega 
gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije (priloga 9). 
 
Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki  za podlago verodostojne 
knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v računovodstvu knjižnice. 
 

http://www.mklj.si/eng
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Poročilu prilagamo tudi naslednje obvezne priloge: 
Priloga 1 - obrazec:  

Vsebinsko poročilo za leto 2010 
Priloga 2 - obrazec:  

Finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2010 
 
 
Datum: 23. 02. 2011  Podpis odgovorne osebe in žig: 
        





Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2010

Knjižnica:
Številka pogodbe: 

Priloga 1: Vsebinsko poročilo o izvedbi programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2010

1. Pridobivanje knjižničnega gradiva    

1.1. Načrtovani in realizirani prirast za potrebe območne funkcije v številu naslovov in inventarnih enot

    načrtovano doseženo načrtovano doseženo

A. OBVEZNI IZVOD / / / /

monografske publikacije / 1.614 / 1.652

serijske publikacije / 623 / 699

neknjižno gradivo / 192 / 207

skupaj / 2.429 / 2.558

B. NAKUP / / / /
monografske publikacije 220 255 240 265
serijske publikacije 10 10 10 10
neknjižno gradivo 100 114 100 154
elektronski viri 5 5 5 5
‐ od tega elektronski viri: / / / /
‐ nabavljeni iz sredstev območnosti, dostopni z lokacij knjižnic širšega območja 5 5 5 5

‐ nabavljeni iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega 

območja izven lokacije knjižnic

5 5 5 5

skupaj 335 384 355 434
SKUPAJ A + B / 2.813 / 2.992

slov. tuji jeziki

A. OBVEZNI IZVOD / /
monografske publikacije 1.310 304
serijske publikacije 516 107
neknjižno gradivo 142 50
skupaj 1.968 461

B. NAKUP / /
monografske publikacije 95 160
serijske publikacije 10
neknjižno gradivo 20 94
elektronski viri 5
od tega elektronski viri: / /
‐ dostopni z lokacije knjižnice 
‐ z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 5
skupaj 115 269
SKUPAJ A + B 2.083 730

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

3511‐10‐409204

število naslovov število enot

1.2 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku za potrebe območja 

število naslovov
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1.3 Člani in posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije 

število

‐ število vseh članov 83.854
‐ od tega število članov širšega območja 22.295
‐ delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) 36,2%*

‐ štev. izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja  973.775

‐ število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 

knjižnicam širšega območja (aktiva) 147
‐ število kopij dokumentov, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 

knjižnicam širšega območja (aktiva) 11

‐ število elektronsko posredovanih dokumentov osrednjim knjižnicam širšega 

območja (aktiva) 20

skupaj aktiva 178
‐ uporaba elektronskih virov dostopnih na daljavo, ki jih knjižnica gradi sama ‐ 

število sej 291722**

‐ uporaba elektronskih virov dostopnih na daljavo (nakup) ‐ število sej 8.743
    ‐ od tega:  s širšega območja izven lokacij knjižnic ‐ število sej  2.698
Skupaj uporaba elektronskih virov 8.743

SKUPAJ izposoja in posredovanje 973.953

** Gre za 20 % celotne uporabe digitaliziranih dokumentov na dLib.si.

* Upad deleža prebivalcev širšega območja v članstvu knjižnice je posledica združitve ljubljanskih splošnih knjižnic v 

enovit zavod MKL. 
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2.  Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
2.1 Oblike strokovne pomoči knjižnicam na območju (vsebina, obseg, število ur)

2.1.1 Svetovalno delo za osrednje knjižnice območja 
(navedite oblike in v povezavi s katero nalogo so bile izvedene)

število oblik  število ur telefon e‐pošta osebni obisk

‐ sestanek s knjižnicami regije, ki imajo namen svetovalne in 

posvetovalne narave 2 5 2 20

‐ uredniško delo v okviru Kamre 235 470 80 135 20

‐ redna komunikacija s knjižnicami regije 88 120 35 45 8

‐ svetovanje s področja IKT 18 20 8 5 5

2.1.2 Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 
(navedite oblike in v povezavi s katero nalogo so bile izvedene)

število oblik  število ur delavnice predavanja št. udelež.

‐ Delavnica 3D digitalizacija z zunanjimi izvajalci (priloga 3) 1 4 1 22

‐ Kako pisati za splet 1 3 1 14

‐ Učinkovita komunikacija (priloga 2) 1 8 1 15

‐ Avtorsko pravo 1 8 1 20

‐ vaje AIK in UDK 2 32 2 19

‐ Uporaba podatkovnih zbirk 11 17 11 220

2.1.3 Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju ali v vsej državi
(navedite oblike in v povezavi s katero nalogo so bile izvedene)

število oblik  število ur delavnice predavanja št. udelež.

‐ uvajanje bralnikov elektronskih knjig v splošne knjižnice 2 1 80

‐

2.1.4 Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede informacijske 
tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije za posamezno območje  v okviru območja
(navedite izvedene vrste analiz in spletni naslov objave)

število analiz število ur / / /

‐ / / /

‐ / / /

2.1.5 Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
(navedite izvedene oblike)

število oblik  število ur / / /

‐ statistični pregled regije OOK za leto 2009 (priloga 1) 1 8 / / /

‐ / / /

‐ / / /

2.1.6 Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega območja
(navedite izvedene oblike)

število oblik  število ur št. oseb

št. ur na 

udeleženca /

‐ mentorstvo študentu BINK Marku Aupiču 1 120 1 120 /

‐ /

2.1.7 Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti 

(navedite izvedene oblike)

število oblik število ur

št. 

udeležencev / /

‐ Strokovne srede 9 24 596 / /

‐ Rastem s knjigo 130 1.101 2.645 / /

‐ / /
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2.1.8 Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju
(navedite izvedene oblike)

število  oblik število ur / / /
‐ predstavitev v letu 2010 kupljenih elektronskih lup knjižnicam 

regije v okviru Tedna MKL, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in na 

sestanku direktorjev, dne 13.10.2010 2 2 / / /

‐ predstavitev elektronskih lup in bralnikov v okviru Festivala za 

tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, Cankarjev dom 6 6 / / /
‐ / / /

2.1.9 Sodelovanje s koordinacijsko službo NUK
(navedite izvedene oblike)

število oblik  število ur / / /
‐ sestanek s koordinatorko OOK pri NUKx 2

‐ sestanki Tima OOK 3 / / /

‐ sestanki DS za domoznanstvo / / /

‐ sestanki sistemskih administratorjev OOK 2

‐ sestanki urednikov Kamre 1

‐ udeležba na izobraževanjih v okviru Tima OOK 3

‐ pomoč pri usklajevanju podatkov za poročilo o delu OOK 2007‐

2009 1 3

‐ predstavitev dobrih praks 1 2

‐ komunikacija preko e‐pošte in telefona / / /

2.1.10 Drugo 
(navedite izvedene oblike)

število oblik  število ur / / /

‐ priprava "Navodil za usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva z 

območja osrednjeslovenske regije" 1 10 / / /
‐ predstavitev učnih aktivnosti neformalnega izobraževanja in 

priložnostnega učenja v okviru mednarodnega projekta Easy 1 0,5 / / /
‐ predstavitve nalog osrednje območne knjižnice prostovoljcem in 

zaposlenim preko javnih del 3 6 / / /
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2.2 Oblike strokovne pomoči knjižnicam na območju v številu projektov

2.2.1 Lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja

Naslov projekta: število

‐ predstavitev elektronskih lup 1

‐ priprava promocijskega filma "Ulica sonca" (DVD ‐ priloga 7) 1

‐ priprava "Navodil za usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva z 

območja osrednjeslovenske regije (priloga 9) 1

2.2.2 Skupni projekti v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja

Naslov projekta: število

‐ predstavitev dejavnosti OOK v okviru Tedna MKL v Cankarjevi 

knjižnici Vrhnika (priloga 4) 1

‐ projekt Moja ulica 1

‐ priprava promocijske brošure "Spoznati bližino" (tiskana ‐ priloga 

8) 1

2.2.3 Skupni projekti v sodelovanju z drugimi območnimi 

knjižnicami (nacionalni nivo)
Naslov projekta: število

‐ priročnik Informacijsko‐komunikacijska tehnologija v splošnih 

knjižnicah 1

‐ posvetovanje e‐Fest v Osrednji knjižnici Celje 1

‐ izvedba domoznanskega vprašalnika  1

‐

2.2.4 Skupni projekti mednarodnega sodelovanja

Naslov projekta: število

‐ projekt učnih aktivnosti neformalnega izobraževanja in 

priložnostnega učenja v okviru mednarodnega projekta Easy 1

‐

SKUPAJ: 10
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3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

3.1 Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 

(navedite način) število oblik št. knjižnic

‐  
‐

3.2 Informiranje zavezancev za obvezni izvod 

(navedite način) število oblik št. zavezancev

‐  
‐

3.3 Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici 

(navedite način) število oblik št. posredovanj

‐  
‐

3.4 Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja 

(navedite način) število oblik /

‐   /

‐ /

3.5 Izvajanje normativne kontrole 

(navedite način) število oblik /

‐  kreirani normativni zapisi v CONOR bazi 1.583 /

‐ prevzeti normativni zapisi v CONOR bazi 1.181 /

3.6 Seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, 

zlasti muzejih in arhivih) na območju knjižnice 

(navedite način) število oblik /

‐  predstavitve portala dLib.si 3 /

‐ predstavitve portala Kamra 3

‐ predstavitev digitaliziranih občinskih glasil 3 /

3.7 Drugo 

(navedite) število oblik

‐  spletno učenje Kamra (priloga 6) 10

‐ izvedba digitalizacije Letopisa Matice Slovenske (priloga 5) 1

3.1.1 Javna dostopnost digitaliziranih vsebin

skupaj vseh prirast 2010

‐ štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 33 26

‐ štev. objavljenih skenogramov na KAMRI za območje 1.070 901

‐ štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 87.997 42

‐ štev. objavljenih skenogramov na dLib.si za območje 180.100 16.311
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4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva z območja

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju 

(navedite po posameznih knjižnicah): št. seznamov št. enot

‐
‐
‐

SKUPAJ:

OD TEGA: / /

‐ gradivo, ki ima lastnosti kulturnega spomenika / 0

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo posredovano:

‐ NUK / 0

‐ knjižnicam na območju / 0

‐ drugim knjižnicam in ustanovam / 0

‐ ohranjeno v knjižnici / 0

SKUPAJ: / 0

Datum:     23.02.2011                                Žig: Odgovorna oseba:
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