
  

Letno 
MKL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ljubljana, februar 2012 

porocilo 
2011 
 



 

 

  



Številka: 061-1/2012-3 

Datum: 23.02.2012 

 

 

 

 

LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA 

ZA LETO 2011 

 

 

1. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

a.  Bilanca stanja 
b.  Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
c.  Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
d.  Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
e.  Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
f.  Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 
g.  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
h.  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
i.  Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2011 
j.  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 
2.  POSLOVNO POROČILO 
 
3.  PRILOGE: DEJAVNOST MKL V ŠTEVILKAH 
 
4.  VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO O IZVEDBI NALOG MKL KOT OSREDNJE OBMOČNE 

KNJIŽNICE 
 
5.  TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE – LETNO POROČILO O DELOVANJU 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, februar 2012 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO 

ZA LETO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, februar 2012 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO 

ZA LETO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, februar 2012 

 

 



2 
 

  



3 
 

 
VSEBINA 
 
0 UVOD.......................................................................................................................................... 5 

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ......................................................................... 10 

2 FUNKCIJE KNJIŽNICE ............................................................................................................. 11 

3 DOLGOROČNI CILJI MKL ....................................................................................................... 11 

4 LETNI CILJI MKL ...................................................................................................................... 13 

5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .............................................. 14 

5.1 Organizacija in interni akti......................................................................................................... 14 

5.1.1 Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL (2011) ..................................................................... 14 

5.1.2 Pravilnik o računovodstvu MKL (dopolnitev, 2011) .................................................................. 14 

5.1.3 Pravilnik  o varstvu osebnih podatkov v MKL (dopolnitev, 2011) ............................................. 14 

5.1.4 Register tveganja (dopolnitev, uveljavitev 2012) ...................................................................... 14 

5.1.5 Model ključnih kompetenc v MKL (v pripravi, uveljavitev 2012) ............................................... 15 

5.1.6 Aplikacija za spremljanje naročanja, potrjevanja in izvedbe nakupa materialov in storitev 
(priprava in testiranje 2011, uveljavitev 2012) .......................................................................... 15 

5.2 Strokovna dejavnost knjižnice .................................................................................................. 15 

5.2.1 Knjižnična mreža in prostor ...................................................................................................... 16 

5.2.2 Odprtost knjižni ......................................................................................................................... 18 

5.3 Dejavnosti knjižnice .................................................................................................................. 19 

5.3.1 Razvoj in območnost ................................................................................................................ 19 

5.3.2 Upravljanje s knjižnično zbirko ................................................................................................. 22 

5.3.3 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva .............................................. 23 

5.4 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev ................................................................. 25 

5.4.1 Članstvo .................................................................................................................................... 27 

5.4.2 Obisk ......................................................................................................................................... 28 

5.4.3 Izposoja gradiva ........................................................................................................................ 29 

5.4.4 Medknjižnična izposoja ............................................................................................................. 29 

5.4.5 Posredovanje informacij ........................................................................................................... 29 

5.4.6 Prireditve ................................................................................................................................... 30 

5.4.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov................................................... 32 

5.5 Izobraževanje ........................................................................................................................... 44 

5.5.1 Izobraževanje uporabnikov ....................................................................................................... 45 

5.5.2 Izobraževanje zaposlenih ......................................................................................................... 46 

5.5.3 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in študentov bibliotekarstva ........................... 47 

5.5.4 Mentorstvo in prostovoljstvo ..................................................................................................... 48 

5.6 Domoznanska dejavnost .......................................................................................................... 49 

5.7 Projekti ...................................................................................................................................... 51 

5.8 Sodelovanje in promocija.......................................................................................................... 68 

5.9 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih ................................... 70 

5.10 Bibliografija zaposlenih v MKL v 2010 ...................................................................................... 71 

5.11 Knjižnica v medijih .................................................................................................................... 76 

6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU 
PROGRAMA DELA .................................................................................................................. 83 

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 
DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA .......................................................................... 83 

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ......................................... 84 

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA ........................ 85 

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ............... 85 

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE NA DRUGA PODROČJA ............................. 87 

12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE ............................................................ 89 

13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME . 89 

13.1 Javna naročila ........................................................................................................................... 89 

13.2 Investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in IKT ...................................................................... 90 

14 ZAKLJUČEK ............................................................................................................................. 93 

Priloga 1: ODPRTOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC MED LETOM IN POLETI .............................................. 95 

Priloga 2: ZALOGA GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI GRADIVA) ..................... 97 

Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI GRADIVA) .................... 98 

Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – STROKA / LEPOSLOVJE) 99 



4 
 

Priloga 5: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – MLADINA / ODRASLI) ... 100 

Priloga 6: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (ZVODI – UDK) ................................... 101 

Priloga 7: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN NABAVE ................ 102 

Priloga 8: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – NAČIN NABAVE) ........... 103 

Priloga 9: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI GRADIVA) ...................... 104 

Priloga 10: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH ......................................................................... 105 

Priloga 11: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH ................................................................................. 106 

Priloga 12: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH .......................................................................... 107 

Priloga 13: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE ........................................................... 108 

Priloga 14: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE ............................................................. 111 

Priloga 15: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE ........................................................................... 114 

Priloga 16: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE ............................................................................. 115 

Priloga 17: PREGLED SODELOVANJA POSAMEZNIH KNJIŽNIC, SLUŽB IN CENTROV .................. 116 

 



5 
 

0 UVOD 
 
 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2011 poslovala stabilno in v skladu z visokimi pričakovanji. Letni 
cilji, ki smo jih opredelili v Programu dela za leto 2011, so bili v obliki konkretnih nalog porazdeljeni 
med službe in enote MKL ter različne vsebinske sklope dejavnosti glede na prioritete, določene v 
Strateškem načrtu in programu dela. Ob pregledu rezultatov ugotavljamo, da je knjižnica v letu 2011 
zelo uspešno poslovala v okviru pridobljenih javnih sredstev, lastnih sredstev iz plačil uporabnikov za 
izvajanje javne službe in izvajanja nekaterih tržnih dejavnosti. MKL je tudi v letu 2011 veliko pozornosti 
posvetila nadzoru finančnega poslovanja, transparentnemu javnemu naročanju ter zniževanju 
stroškov, zato rezultati ob koncu leta kažejo, da smo bili pri tem zelo uspešni. V knjižnici se trudimo 
poslovati racionalno, hkrati pa imamo tudi stabilne lastne prihodke, ki so se doslej iz leta v leto le malo 
razlikovali. Kljub temu ne smemo teh pričakovanj avtomatično prenašati v naslednje leto, saj lahko 
gospodarska kriza krepko vpliva na možnosti uporabnikov, ki nam te lastne prihodke zagotavljajo. 
 
Tudi v letu 2011 smo dopolnili in sprejeli tudi nekaj novih internih aktov in pri tem upoštevali priporočila 
notranje revizije, tako da tudi s tem prispevamo k zmanjševanju tveganja za nepravilno ali 
netransparentno delovanje knjižnice. Začeli smo tudi projekt enotnega računalniškega spremljanja 
javnih naročil male vrednosti in sprotnega naročanja in potrjevanja nakupa materialov in storitev, s 
čimer bomo še dodatno povečali pregled nad porabo sredstev. 
 
Na začetku leta smo še velik del naših aktivnosti posvetili projektom v okviru Svetovne prestolnice 
knjige in jih tudi vse po programu uspešno dokončali. Predvsem pri projektu Knjige za vsakogar smo 
bili v njegovi prvi fazi izjemno uspešni, v nadaljevanju pa žal ni pritegnil toliko ljudi kot prvo leto. 
Ocenjujemo, da je povišanje cene knjigam v drugem letu projekta povzročilo, da ga ljudje ne dojemajo 
več kot poseben kulturni projekt, ampak le še kot enega od načinov založniške komercializacije.  
 
Drugi veliki projekt v okviru Svetovne prestolnice knjige, Trubarjevo hišo literature, smo kot poseben 
prostor od ustanovitelja prejeli v upravljanje, in tam v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL uspeli 
vzpostaviti nov kulturni center, ki zelo živo deluje. V letu 2011 se je v Trubarjevi hiši literature zvrstilo 
383 dogodkov, od tega dve tretjini lastnega programa in tretjina gostujočih dogodkov. V THL so 
gostovali številni slovenski in tudi nekaj tujih literarnih ustvarjalcev, prostor THL je postal v minulem 
programskem letu novo prizorišče literarne in druge kulturne ponudbe.  
 
Skupaj z MOL, ki je kot svetovna prestolnica knjige vstopila v Mednarodno mrežo mest zatočišč za 
preganjane pisatelje (ICORN), smo realizirali obljubo, da bomo v Ljubljani nudili zatočišče pisateljem, 
ki so v svojih državah preganjani zaradi svojega literarnega in političnega delovanja. MKL v projektu 
sodeluje tako, da je postala skrbnik gostujočim pisateljem, tokrat dvema gostujočima pisateljema iz 
Maroka. 
 
Na začetku leta smo največ svojih moči namenili izgradnji in vzpostavitvi nove Knjižnice Zadvor, ki 
smo jo odprli 23. aprila 2011, ob zaključku leta Ljubljane kot Svetovne prestolnice knjige, in tako temu 
pomembnemu letu vtisnili trajen pečat v knjižnični mreži MKL. Žal naše druge velike investicije niso 
bile realizirane zaradi pomanjkanja sredstev, realizirali pa smo lepo število obnov in izboljšav 
prostorov ter nakupili nekaj nove knjižnične in IKT opreme. Na temeljitejše obnove še čakajo Knjižnica 
Jožeta Mazovca in nekatere druge, ki bi jih morali za normalno izvajanje dejavnosti nujno prenoviti. 
 
Kot osrednja območna knjižnica smo uspešno izvajali naloge, ki so nam zaupane s funkcijo 
območnosti. V letu 2011 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za že 
naročene e-vire (Grove Music Online, Grove Art Online in Encyclopædio Britannico Online Academic 
Edition), za potrebe ostalih knjižnic območja smo omogočili tudi oddaljen dostop do podatkovnih zbirk 
IUS-INFO, FinD-INFO in IUS-INFO.HR. MKL je imela konec leta 2011 na spletnih straneh Digitalne 
knjižnice Slovenije objavljenih 88.256 polno besedilnih dokumentov (od tega 56 časnikov in časopisov, 
87.940 člankov in 1 knjigo), kar je predstavljalo skoraj 20% celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 
2011 je bilo vpogledov vanje 346.703 (v letu 2010 217.181). Vpogledov v metapodatke je bilo v letu 
2011 162.831 (leto poprej 158.284). 
 
MKL upravlja s knjižnično zbirko, ki je na dan 31. 12. 2011 obsegala 1.613.357 enot, od tega 
1.432.372 knjig. Na novo smo pridobili 90.567 enot gradiva (16.901 naslov), odpisali pa smo 50.424 
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enot. Nadaljevali smo tudi s popisom zbirke, tako smo v letu 2011 opravili celovite inventure gradiva v 
sedmih knjižnicah v mreži MKL: v knjižnicah Jarše, Škofljica, Poljane, Slovanski knjižnici ter v 
knjižnicah Zalog, Bežigrad in Prežihov Voranc. S temi postopki bomo do leta 2014 pregledali in 
uskladili podatke o gradivu za celotno zbirko. 
 
Pri delu z uporabniki pa smo si zastavili cilje, ki bodo uporabnikom in obiskovalcem MKL zagotovili 
boljše in usklajeno poslovanje, nove storitve, kvalitetnejšo kulturno ponudbo za vse ciljne skupine, 
možnost brezplačnega vseživljenjskega učenja ter enostavno in kvalitetno uporabo digitalne knjižnice. 
Želimo postati prepoznavni kot prijeten in dostopen prostor mestne kulture, vseživljenjskega učenja in 
sprostitve za vsakega Ljubljančana in vsakega obiskovalca naše prestolnice. To smo v minulem letu 
tudi uresničili.  Med pomembnejšimi cilji za delo z uporabniki, ki smo jih izpeljali v letu 2011, je 
usklajen predlog poenotenega pravilnika o obratovanju vseh knjižnic v mreži MKL, ki bo v kratkem 
sprejet in bo povečal odprtost vseh naših knjižnic. Na področju poslovanja v sistemu Cobiss smo 
naročanja gradiva na daljavo uredili centralizirano dnevno izpisovanje opominov. V skladu z 
zakonodajo (ZVOP) smo uredili področje varovanja osebnih podatkov in uvedli redni notranji nadzor 
nad delom z bazami osebnih podatkov ter ažurno brisanje neaktivnih članov. 
 
Pripravili smo vse potrebno za uvedbo nove članske kartice – mestne kartice Urbana, ki jo bomo 
pričeli uporabljati v letu 2012. Pri tem projektu zelo dobro sodelujemo z IZUMom kot nosilcem sistema 
COBISS in ljubljanskim LPP kot upravljalcem sistema Urbana, pa tudi z izvajalcem sistema Urbana, 
podjetjem Imovationd.o.o. 
 
Za sprejemanje pohval in pritožb uporabnikov smo jeseni 2011 objavili spletno aplikacijo, ki je 
dostopna na domači strani MKL. Za primerno poslovanje smo poskrbeli tudi z novimi Knjigami pohval 
in pritožb v vseh knjižnicah MKL in tako omogočili uporabnikom poenoten kanal komuniciranja s 
knjižnico. 
 
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. 
 
MKL s svojo pestro ponudbo prireditev bogati kulturno ponudbo mesta Ljubljane kot tudi širše regije. 
Naša 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. Poleg prireditev s 
področja literature in razstavne dejavnosti smo pripravili tudi številna strokovna, potopisna in poljudna 
predavanja, razstave, glasbene prireditve, filmske projekcije in gledališke predstave ter sodelovali z 
številnimi kulturnimi ustanovami. S skupnimi projekti povezujemo prireditveno dejavnost naših enot ter 
krepimo celostno podobo ponudbe prireditev Mestne knjižnice Ljubljana. Število prireditev za odrasle 
in otroke je doseglo številko 2.152, obiskalo pa jih je 39.026 odraslih in otrok.  
 
Ker je MKL velika knjižnica, se že vsa leta trudimo  sistemsko urediti tudi področje neformalnega 
izobraževanja za uporabnike in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih.  Izobraževalna vloga je poleg 
kulturne, informacijske in socialne ena od štirih vlog, ki jih ima  splošna knjižnica v lokalnem okolju. 
Center za vseživljenjsko učenje MKL, ki ga sestavljajo področja za izobraževanje uporabnikov prek 
posebnih informacijskih servisov, programi izobraževanja v posameznih knjižnicah in Učni center 
MKL, namenjen izobraževanju zaposlenih ter knjižničarjev osrednjeslovenske regije in Slovenije, je v 
celoti namenjen izpolnjevanju tega cilja. V letu 2011 se je na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih 
posvetovanjih izobraževalo 20.705 otrok in odraslih v skupnem obsegu 2.802 ur in 215 zaposlenih v 
skupnem obsegu 6.050 ur (3.196 v letu 2010). Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 
0,60% celotnega proračuna, kar je v okviru IFLA smernic, ki priporočajo višino sredstev za stalno 
strokovno izpopolnjevanje zaposlenih med 0,5 in 1 % celotnega letnega proračuna. 
 
Število aktivnih članov se je v MKL v letu 2011 povečalo za 0,4%. Delež članov starih do 15 let je bil 
podoben kot leta 2010, delež odraslih pa je bil za 0,6% višji. V letu 2011se je na novo vpisalo 10.761 
članov, skupaj pa smo imeli 84.247 aktivnih članov.  
 
Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2011 za 0,5% višji kot leta 2010 in je dosegel 1.444.067 
obiskov zaradi izposoje gradiva. Skupni obisk, ki ga beležimo s sistemom COBISS, je bil v letu 2011 
za 2,2% višji v primerjavi z letom 2010 in je znašal 1.663.752 obiskov. Zaradi izposoje gradiva na dom 
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je knjižnico obiskalo 0,5% več bralcev kot leta 2010; število mlajših od 15 let je bilo nižje za 2,4%, 
število odrasli pa se je povečalo za 1,2%. 
 
Število obiskov spletnega mesta knjižnice se je leta 2011 povečalo za 4,8% in je doseglo 705.002 
obiska, število ogledov spletne strani MKL pa je doseglo številko 1.773.998! 
 
V letu 2011 se je izposoja gradiva na dom povečala za 3,4%. Izposoja knjig je bila višja za 4,9% in 
serijskih publikacij za 6% in je dosegla skupaj 4.874.898 enot, od tega 3.999.322 knjig.  Veseli nas, da 
se ne nadaljuje trend upadanja izposoje in obiska, ki smo ju v nekaterih specifičnih okoliščinah zaznali 
v letu 2010. Za okrog 4% pa se je v preteklem letu zmanjšala izposoja neknjižnega gradiva, zlasti 
filmov. 
 
MKL intenzivno gradi zbirko za lokalne študije (domoznanstvo) v Slovanski knjižnici in jo v sodelovanju 
z različnimi institucijami in nevladnimi organizacijami predstavlja javnosti . V letu 2011 je med 
domoznanskimi prireditvami največ uspeha doživela razstava »Fondovi bloki«, ki smo jo pripravili v 
sodelovanju s skupnostjo stanovalcev bližnjega naselja, ki velja za enega najbolj zanimivih starejših 
blokovskih kompleksov v Ljubljani. Zbrano gradivo smo uvrstili v predstavljanje zanimivih ljubljanskih 
ulic (»Moja ulica«) na regijskem portalu Kamra. 
 
Za predstavljanje in upravljanje z zbirko miniaturnih knjig dr. Martina Žnideršiča, ki je bila ena večjih 
pridobitev MKL v času Ljubljane kot Svetovne prestolnice knjige, smo pridobili štiri obsežne osvetljene 
vitrine za razstavljanje miniaturk in v njih uspešno začeli s prvimi tematskimi prikazi te dragocene 
zbirke, da so si lahko naši obiskovalci »v živo« ogledali najbolj zanimive primerke.  
 
Med paradnimi konji MKL je tudi Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki se s 
svojim delom povezuje navznoter z mladinskimi oddelki vseh knjižnic MKL, navzven pa z vsemi 
splošnimi in šolskimi knjižnicami po Sloveniji in zlasti s strokovno javnostjo, ki je specializirana za 
področje otroške in  mladinske knjige. V Pionirski smo mesečno organizirali strokovna posvetovanja 
Strokovne srede, na katerih smo odpirali številne strokovne teme in pripravili tudi nekaj slavnostnih 
prireditev ob zaključkih projektov. Pionirska je nosilka nacionalne akcije Moja naj knjiga in tudi v letu 
2011 smo jo koordinirali na državnem nivoju. V sodelovanju z JAK sodelujemo pri nacionalnem 
projektu »Rastem s knjigo« kot koordinator za MKL, projekt pa v praksi zelo uspešno izvajajo vse 
enote MKL. Za projekt smo pripravili vse potrebno strokovno gradivo za izvajalce tega projekta na 
nivoju države. Najbolj viden projekt MKL, ki ga izvaja Pionirska, je Priročnik za branje kakovostnih 
mladinskih knjig, v letu 2011 ima naslov  Geneze - poti v bistroumne nesmisle (pregled produkcije za 
otroke in mladino za leto 2010) skupaj z zunanjimi strokovnimi sodelavci. Decembra smo podelili 
priznanja MKL »Zlata hruška« (v 3 kategorijah). Na slavnostni dogodek smo povabili strokovno javnost 
in okrepili promocijo »Zlate hruške« kot znaka najvišje kakovosti na področju mladinske književnosti.  
 
 
V letu 2011 smo izpeljali večino načrtovanih projektov, ki so podpirali tudi glavna izhodišča 
Evropskega leta prostovoljstva, Mednarodnega leta gozdov (Združeni narodi), Mednarodnega dneva 
starejših. Od načrtovanih 39 projektov iz Programa dela MKL 2011 smo popolnoma ali deloma izvedli 
25 projektov, dodali pa smo 17 novih, tako smo v letu 2010 izpeljali skupno 42 projektov. Nekatere 
projekte smo opustili zaradi pomanjkanja sredstev, spremenjenih okoliščin (nova zakonodaja na 
področju prostovoljnega dela), spremenjenih prioritet v letu 2011, nekaj projektov pa smo prestavili v 
leto 2012. V okviru Svetovne prestolnice knjige pa smo izvedli vse načrtovane projekte. 
 
Najpomembnejši projekt za nadaljnje dobro delovanje MKL je projekt izgradnje enotnega 
informacijskega sistema IS MKL, ki smo ga dokončali z izgradnjo strežniške infrastrukture 
(vzpostavitev domenskih strežnikov, Exchange strežnikov, datotečne infrastrukture, DNS in IIS 
strežnikov) in pričeli s testiranjem delovanja okolja. Po uspešnem testiranju smo vzporedno pričeli s 
selitvijo servisov (servisi za podporo računovodstva, uprave, uporabniških računalnikov in tiskanja, 
spletnih servisov) in odjemalcev, najprej v upravi in Knjižnici Otona Župančiča, na nov sistem. Po 
vzpostavitvi DFS strežnikov smo pričeli s selitvijo ostalih enot na nov IS. Do konca leta smo tako 
preselili še Knjižnico Jožeta Mazovca in Knjižnico Bežigrad ter Slovansko knjižnico. Implementacijo na 
vsaki lokaciji sta spremljala predstavitev IS in izobraževanje zaposlenih. 
 
Projekt Urbana pa je najpomembnejši za uporabnike MKL in se je kljub napovedim v prejšnjih letih  
uradno pričel šele sredi leta 2011, ko smo pripravili tehnično specifikacijo uvedbe ter pričeli s 
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podpisovanjem pogodb s partnerji. Imovation in IZUM sta pripravila programsko opremo, ki je bila 
decembra predstavljena in testirana v Oddelku za informatiko. Zaradi nekaterih težav s karticami in 
razmislekov o dodatnih storitvah, ki bodo uporabo kartice naredile še prijaznejšo, se bo dejanska 
uvedba Urbane zamaknila v pomlad 2012. 
 
Projekt Knjižnica za družine razvija koncept knjižnice, ki spodbuja vsakega posameznega družinskega 
člana in celotno družino k uporabi knjižnice in s tem knjižnico k ustvarjanju dinamičnega, osebnega in 
dolgoročnega odnosa z uporabniki. V vedno bolj skomercializiranem svetu morajo biti knjižnice 
sposobne ponuditi družinam varen, prijeten in udoben prostor za razvijanje domišljije in ustvarjalnosti. 
Zasnova storitev knjižnice za družino sloni na opogumljanju celih družin k obiskovanju knjižnice, 
vzpodbujanju branja, vključevanju v procese vseživljenjskega učenja, aktivnemu preživljanju prostega 
časa, obiskovanju prireditev. Korak naprej od te, sicer tradicionalne ponudbe, pomeni vpeljava igranja 
v knjižnico kot samostojne aktivnosti z lastnimi cilji in metodami, namenjenimi celi družini.  
 
Tudi v letu 2011 smo MKL promovirali v Tednu MKL, ko smo se od 23. do 27. maja 2011 predstavili s 
širokim spektrom dejavnosti in dogodkov, s katerimi smo uporabnikom približali svoje osnovno 
poslanstvo in kulturno ponudbo ter vpetost v življenje prebivalcev Ljubljane in njene okolice. Cilj tedna 
MKL je vsakoletna predstavitev dejavnosti in ponudbe Mestne knjižnice Ljubljana v smislu promocije 
branja in ostalih kulturnih vsebin, ki jih ponuja knjižnica. V tedenskem programu so bile v 39 dogodkih 
predstavljene raznovrstne prireditve, kot so literarni dogodki, koncerti, izobraževanja, razstave, 
srečanja z avtorji ter delovanje naših knjižnic. Osrednji dogodek lanskega Tedna MKL je bilo 
praznovanje stoletnice Knjižnice Otona Župančiča.  Ob tej priložnosti smo izdali tudi obsežen zbornik, 
ki je obširno predstavil prehojeno pot prvih treh ljubljanskih splošnih knjižnic (Mestne, Delavske in 
Pionirske) in je v letu 2011 najpomembnejša publikacija MKL. Zbrani in predstavljeni so upravno-
administrativni in strokovni dokumenti ter bogato fotografsko gradivo. K sodelovanju smo povabili 
vidne strokovnjake s področja knjižničarstva iz Slovenije in tujine.  
 
Poletavci – poletni bralci je projekt za spodbujanje branja med otroki, starimi med 7. in 12. let, pri 
katerem otroci pol ure na dan, trideset dni med poletnimi počitnicami, berejo in tako postanejo 
Poletavci – poletni bralci. Projekt je stekel  junija 2011 s premišljeno oblikovanim promocijskim 
gradivom in glavno nagrado -  mladinskim kolesom. Bralne sezname so otroci oddajali v vseh naših 
knjižnicah in do konca projekta v septembru smo zbrali 375 bralnih seznamov. V žrebanju smo podelili 
20 nahrbtnikov ter glavno nagrado kolo. Zaključne prireditve se je udeležilo 208 otrok. 
 
Za odrasle smo zasnovali projekt Mesto bere, ki se je začel v letu 2011 in se bo zaključil spomladi 
2012 ter bo odslej naša stalna aktivnost. Od aprila 2011 dalje smo v delovni skupini pripravljali 
koncept projekta, celostno podobo, slogan, izbor del. V okviru projekta vabimo prebivalce Ljubljane 
starejše od 16 let k branju kvalitetnih avtorjev, tako sodobnih kot tudi starejših. Projekt smo 
23.11.2011 svečano začeli s tiskovno konferenco in bili medijsko zelo odmevni. V vseh knjižnicah 
MKL smo uredili kotičke, kjer so razstavljena vsa promocijska gradiva (plakati, letaki, N) ter knjige, 
namenjene za projekt. Promocija projekta poteka preko spletne strani MKL, socialnih omrežij, 
plakatov, elektronske pošte ter objav v medijih in v mestnem prostoru. 
 
Odločili smo se tudi za pogled v tuje kulture in pripravili projekt Svet med nami. V sklopu projekta smo 
med 5. in 9. decembrom 2011 pripravili Teden grške kulture v sodelovanju z Veleposlaništvom 
Republike Grčije, Mestnim muzejem Ljubljana in Slovensko-grškim kulturnim društvom ter ga obeležili 
z nizom dogodkov, ki so predstavili delček bogate kulturne, zgodovinske in naravne dediščine Grčije. 
Na odprtju Tedna grške kulture  smo predstavili koncert tradicionalne grške glasbe, glasbeni recital in 
razstave 2500. obletnica bitke pri Maratonu; Čar grške pokrajine, Pesnik morij in neizpolnjene ljubezni, 
Grški utrinki. Predstavljena sta bila dva sodobna filma: Attenberg in grška filmska klasika Grk Zorba. 
Pripravili smo tudi dobro obiskan jezikovni tečaj sodobne grščine. Projekt bomo nadaljevali s 
predstavitvami drugih evropskih kultur. 
 
V preteklem letu smo tudi bolj organizirano postavili projekt antikvarne prodaje izločenih in drugih 
neaktivnih knjig, ki že uspešno poteka v treh naših območnih enotah. Obiskovalci knjižnic zelo radi za 
svoje osebne zbirke kupijo kakšno knjigo, ki je za našo aktivno zbirko postala odvečna in tako le-ta 
pridobi novega bralca. Vendar je ta način posredovanja knjig le manjši del naših prizadevanj, da 
neaktivnim knjigam najdemo novo vlogo – še vedno največ izločenih knjig podarimo bralcem ob 
različnih priložnostih ali pa jih organizirano pošljemo tistim, ki jih v določenem trenutku potrebujejo. V 
letu 2011 smo tako različnim knjižnicam in drugim organizacijam podarili več tisoč neaktivnih knjig. 
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Prepričani smo, da je MKL tudi v letu 2011 zelo uspešno dosegla svoje prioritetne cilje, dobro 
servisirala informacijske potrebe uporabnikov in zagotavljala udobno uporabo svojih zbirk in 
informacijskih storitev. Menim, da je bilo potrebnih veliko energije, truda in ustvarjalnosti zaposlenih, 
da smo uresničili vse navedene cilje in še mnogo drugih, ki so natančneje prikazani v nadaljevanju 
tega poročila in v posameznih poročilih o delu naših knjižnic. Zelo težko je namreč v tako omejenem 
obsegu prikazati vso pestrost dogajanja v odnosu z bralci, kjer sodelavci v vsakodnevnem delu vedno 
znova iščejo nove pristope in storitve, ki jih ponujajo obiskovalcem. K temu veliko prispevajo 
spodbujanje k inovativnosti, delo v projektnih skupinah, timsko delo v knjižnicah in skupnih službah ter 
enotno strokovno usposabljanje, s katerim sodelavci pridobivajo nove zamisli in tudi sposobnosti za 
njihovo udejanjanje. 
 
Z doseženimi rezultati preteklega leta smo tudi tokrat lahko zelo zadovoljni. Vse to smo dosegli 
skupaj, s predanim delom vseh zaposlenih v MKL, ki se jim ne tem mestu iskreno zahvaljujem! 
 

 

 

 

 

          mag. Jelka Gazvoda 
                 direktorica 
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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 je od takrat 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 in 20/11) 
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, 19/10 in 18/11) 
2. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06) 
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. Računovodski standardi 
6. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08 in 3/09) 
7. 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), 
8. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 
9. Interni pravilniki o delovanju knjižnice 

 
Delovanje knjižnice urejajo interni akti, npr.: 
1. Pravilnik o računovodstvu MKL, 
2. Pravilniki o blagajniškem poslovanju MKL 
3. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 
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 MKL o posredovanju informacij javnosti, 
8. Pravilnik o poslovanju MKL (2010), 
9. Pravilnik o oddaji javnih naročil v MKL (2010), 
10. Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL (2010), 
11. Navodila za prijavo računalniških/tehničnih napak v MKL (2010), 
12. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter za 

odpravo njegovih posledic (2010), 
13. Postopek naročanja tiskanih gradiv v MKL (2010), 
14. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
15. Sklep o videonadzoru knjižnic 
16. Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana 
17. Sklep o skrbnikih za izvedbo naročil blaga, storitev ali gradenj 
18. Sklep o uvedbi internega obrazca za poročanje o prireditvah in izobraževanjih 
19. Sklep o brisanju osebnih podatkov in komisijskem uničevanju vpisnic neaktivnih članov 
20. Sklep o načinu izvajanja stornacij plačil ter odpisovanja dolgov 
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21. Sklep o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest (13 
sklepov) 

22. Sklepi sej sveta MKL 
23. Sklepi sej strokovnega kolegija 
 
 
 

2 FUNKCIJE KNJIŽNICE 
 
 
- MKL je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL 

(280.140 prebivalcev, podatki Zavoda RS za statistiko 1.1. 2011) 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 
(46.007 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (549.914 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 (47 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. 
 
 
 

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 
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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. 
 
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 2011 smo v MKL zaključili glavne aktivnosti, ki so bile povezane z združevanjem knjižnic 
(oblikovanje in pričetek implementacije IS, projekt uvedbe Urbane, sprejetje za skupno delovanje 
pomembnih aktov). Letni cilji, ki smo jih opredelili v Programu dela za leto 2011, 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: 
- dopolnjevanje knjižnične mreže, prenova in modernizacija prostorov in opreme, 
- zagotavljanje dostopnosti vseh enot knjižnice, knjižničnih storitev in informacijskih virov, 
- nadaljnja izgradnja kvalitetne in k uporabnikom usmerjene knjižnične zbirke, 
- delovanje repozitorija za manj aktualno gradivo, 
- nadaljnja integracija notranjih knjižničnih sistemov, zlasti informacijskega in poslovnega, 
- krepitev učinkovitosti delovnih procesov, 
- medsebojno sodelovanje ter vzpostavljanje nove notranje kulture in pripadnosti skupni 

organizaciji. 

Na področju internih aktov: 
- potrebne dopolnitve sistemizacije, ki izhajajo iz razvoja delovnega procesa, 
- dopolnitev Pravilnika o varstvu osebnih podatkov v MKL, 
- razvoj aplikacije za spremljanje naročanja, odobravanja in nabave materialov in storitev 
- priprava pravilnika o obratovalnem času knjižnic MKL 
- sprejem sklepov v zvezi s poslovanjem. 

Na področju strokovnega dela knjižnice: 
Program knjižnice zasleduje cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se odražajo v 
posameznih vsebinskih sklopih.  
Najpomembnejši so: 
- sodelovanje s knjižnicami regije v vlogi osrednje območne knjižnice, 
- intenzivno delo na razvoju digitalne knjižnice, 
- razvoj nekaterih novih informacijskih storitev, 
- usmeritev knjižnice v permanentno učečo se organizacijo prek delovanja učnega centra, 
- 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 z lokalnim okoljem s ciljem povečati pestrost delovanja za ciljne skupine uporabnikov 

in pridobiti nove člane, 
- sodelovanje v programski shemi Trubarjeve hiše literature, 
- izvedba Tedna MKL z dejavnostmi za zaposlene, uporabnike in širšo javnost, 
- razvoj novih projektov bralne kulture in vseživljenjskega izobraževanja. 
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5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

5.1 Organizacija in interni akti  
 
Z organizacijskega vidika so tudi v letu 2011 potekale manjše in večje dopolnitve (slednje ob soglasju 
sveta MKL) Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v skladu s potrebami in 
organizacijo delovnih procesov, pri čemer smo največjo pozornost posvetili dobremu delovanju 
skupnih služb in ustreznemu razvrščanju zaposlenih po enotah. 
 
Nadzor finančnega poslovanja, transparentno javno naročanje ter zniževanje stroškov so bile stalnice 
tudi v letu 2011, tudi v smislu primernega odziva na priporočila notranje revizije, ki je bil ocenjen kot 
ustrezen. V tem okviru so bili sprejeti nekateri sklepi in prenovljeni oziroma na novo pripravljeni interni 
pravilniki. Sprejeti interni akti in posamični sklepi pomembno prispevajo k zmanjševanju tveganja za 
nepravilno ali netransparentno delovanje knjižnice. Sprejeli smo nov Pravilnik o blagajniškem 
poslovanju MKL in dopolnili Pravilnik o računovodstvu MKL ter nekatere druge akte. 
 
Delovna skupina za pripravo Pravilnika o obratovalnem času knjižnic MKL je pripravila in uskladila s 
sindikati in Svetom delavcev predlog pravilnika, ki bo sprejet in uveljavljen v letu 2012. 
 
 

5.1.1 Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL (2011) 

Poročilo o izvedbi projekta: Priprava pravilnika o blagajniškem poslovanju je zahtevala pregled 
blagajniškega poslovanja vseh enot knjižnice, poenotenje postopkov in uvedbo novih dogovorov in 
pravil. Določene so bile dolžnosti zaposlenih pri blagajniškem poslovanju, opredeljeni so bili postopki 
dela pri poslovanju z gotovino in drugimi plačili uporabnikov. Pri izdelavi pravilnika smo zagotovili 
strokovni nadzor zunanje svetovalke. 
Doseženi cilji: 
- urejeno blagajniško poslovanje 
- boljša komunikacija med enotami, 
- skladnost z zakonodajo. 
 

5.1.2 Pravilnik o računovodstvu MKL (dopolnitev, 2011) 

Poročilo o izvedbi projekta: prenovljeni pravilnik o računovodstvu MKL smo uskladili z zakonodajo. Pri 
izdelavi pravilnika smo zagotovili strokovni nadzor zunanje svetovalke. 
Doseženi cilji: 
- transparentno računovodstvo, 
- skladnost z zakonodajo. 
 

5.1.3 Pravilnik  o varstvu osebnih podatkov v MKL (dopolnitev, 2011) 

Poročilo o izvedbi projekta: z dopolnitvijo pravilnika smo uredili varstvo osebnih podatkov v bazah 
MKL, tako v zvezi z uporabniki kot zaposlenimi in se primerno odzvali na odločbo informacijske 
pooblaščenke. Poleg tega smo sprejeli sklepe o pravicah in dolžnostih zaposlenih na tem področju, 
uredili način spremljanja vpogledov v osebne podatke in sporočanja teh podatkov. Uredili smo tudi 
notranji nadzor nad varstvom osebnih podatkov. 
Doseženi cilji: 
- zagotovitev ustreznega varstva osebnih podatkov v vseh bazah podatkov MKL 
- skladnost z zakonodajo. 
 

5.1.4 Register tveganja (dopolnitev, uveljavitev 2012) 

Poročilo o izvedbi projekta: register tveganja je bil pregledan in ocenjen s strani zunanje svetovalke, ki 
bo v letu 2012 pripravila izhodišča za prenovo tega akta. 
Doseženi cilji: 
- pregled ustreznosti dokumenta in seznanitev s pomanjkljivostmi. 
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5.1.5 Model ključnih kompetenc v MKL (v pripravi, uveljavitev 2012) 

Poročilo o izvedbi projekta: Model kompetenc bo pomagal knjižnici uresničevati poslovno strategijo in 
cilje. Model kompetenc se bo uporabljal kot kriterij v različnih kadrovskih procesih. Model kompetenc 
daje smernice za izobraževanje zaposlenih ter povečuje motiviranost zaposlenih in izboljšuje 
komunikacijo med zaposlenimi.  
Doseženi cilji: 

- prek ključnih kompetenc bomo določili temelje za dosego odličnosti. 
 
 

5.1.6 Aplikacija za spremljanje naročanja, potrjevanja in izvedbe nakupa materialov in 
storitev (priprava in testiranje 2011, uveljavitev 2012) 

Poročilo o izvedbi projekta: Na podlagi mnenja notranje revizije in dejstva, da MKL posluje v 36 
dislociranih enotah, je potrebno zagotoviti transparenten in učinkovit sistem spremljanja naročanja in 
plačil materialov in storitev za potrebe delovanja MKL. Projekt izvaja zunanji izvajalec ob svetovanju in 
sodelovanju ustreznih notranjih služb. Uveljavljen bo v letu 2012. 
Doseženi cilji: 
- enotno naročanje in nabava, 
- enotno spremljanje porabe sredstev po enotah, 
- usklajenost z zakonodajo. 
 
 
 

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 2011 % 
Število članov 87.444 83.877 84.247 0,44% 
Število novo vpisanih članov 15.559 11.013 10.761 -2,29% 
Število obiskov* 1.558.633 1.607.225 1.641.966 2,16% 
Virtualni obiski knjižnice – domača stran 412.066 672.464 705.002 4,84% 
Izposoja 4.889.162 4.716.966 4.874.898 3,35% 
Medknjižnična izposoja 1.750 1.838 1.888 2,72% 
Transakcije  4.923.360 4.795.310 4.956.544 3,36% 
Prireditve in izobraževanje 3.652 3.240 3.211 -0,90% 
Ure odprtosti enot 60.053 58.675 58.285,50 -0,66% 
Zaloga knjižničnega gradiva 1.586.480 1.613.357 1.656.637 2,68% 
Prirast gradiva 90.531 90.724 90.567 -0,17% 
Obrat gradiva 3,08 2,92 2,94 0,68% 
Povprečna cena 18,99 € 19,15 € 18,35 -4,18% 
Število naročenih elektronskih virov  8 10 10 0,00% 
- od tega dostopnih na daljavo 5 6 8 33,33% 
Število dostopov do naročenih 
elektronskih virov 

3.012 13.947 15.097 8,25% 

- od tega dostopov na daljavo 1.810 6.318 10.927 72,95% 
 
* 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 2011 so bile predvidene nekatere izboljšave in širitve prostorskih kapacitet MKL, ki pa niso 
potekale povsem po programu, saj so bile odvisne od zmožnosti ustanovitelja v trenutnih 
gospodarskih razmerah: 
- V letu 2011 ni bila izvedena prenova Knjižnice Jožeta Mazovca. 
- V letu 2011 ni prišlo do novih aktivnosti za vzpostavitev Knjižnice Šmartno. 
- V letu 2011 ni prišlo do novih aktivnosti za vzpostavitev Knjižnice Zalog na novi lokaciji.  
- Knjižnica Polje se po izselitvi šole srečuje s še večjimi težavami zaradi propadanja stavbe (oktobra 

2011 je bil montiran nov sistem ogrevanja v izvedbi MOL). Vsekakor je knjižnico treba vzpostaviti 
na drugi lokaciji; prizadevanja v tej smeri potekajo s strani MOL in MKL. Posebna delovna skupina 
MKL je v juniju 2011 izdelala dokument »Krepimo telo in duha«, ki predstavlja idejni načrt za 
vzpostavitev Knjižnice Polje na novi lokaciji. 

- Za Knjižnico Črnuče in Knjižnico Šentvid so se v letu 2011 začeli pogovori z lokalno skupnostjo in 
MOL o možnosti vzpostavitve obeh knjižnic na novi lokaciji. 

 
Vzpostavitev nove Knjižnice Zadvor (Sostro): Zaključek leta, ko je bila Ljubljana svetovna prestolnica 
knjige, smo 21. aprila 2011 obeležili z odprtjem nove Knjižnice Zadvor. Nova krajevna knjižnica je 
nadomestila prej dobro obiskano postajališče Potujoče knjižnice pred Zadružnim domom Zadvor, kjer 
ima nova knjižnica tudi svoje prostore (120m2). Knjižnica ima sodobno in funkcionalno opremo, je 
tehnološko dobro opremljena, zanjo pa smo, večinoma iz gradiva ostalih enot in deloma z nakupom 
novih del, oblikovali temeljno zbirko gradiva, ki je štela ob otvoritvi knjižnice okrog 6.000 enot. 
Knjižnica je začela s poslovanjem 11. maja in je za uporabnike odprta 3 krat tedensko. 
 
V letu 2011 ni prišlo do novih dogovorov z Občino Dol pri Ljubljani o integraciji Knjižnice Jurij Vega v 
mrežo MKL. 
 
V letu 2011 je pričel z rednim delovanjem repozitorij MKL, ki bo omogočal praviloma trajno hranjenje 
enega izvoda vsakega neaktivnega naslova iz zbirk knjižnic MKL (poročilo pod točko 5.3.2).  
 
 
Knjižnična mreža 
 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 22 knjižnic (pet območnih enot s 17 krajevnimi knjižnicami) v MOL 
in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, specialna knjižnica ter 47 
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 Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, 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,  
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• Knjižnica Šentjošt,  
• Knjižnica Polhov Gradec, 
• Knjižnica Škofljica,  
• Knjižnica Frana Levstika (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 
 
 
Knjižnični prostor 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Fužine: V letu 2010 pridobljeni prostor v smo opremili s pohištvom (podarjeno iz OŠ Polje) in 
IKT opremo. 13. aprila 2011 smo v njem odprli info točko Borze dela, ki posluje enkrat tedensko, v 
preostalem času je prostor namenjen izvedbi tečajev in delavnic. Oktobra 2011 smo pridobili tudi 
soglasje Službe za lokalno samoupravo MOL za uporabo še drugega izpraznjenega prostora. V njem 
želimo urediti prostor za vseživljenjsko učenje: za študij s priročno literaturo ter manjšo računalniško 
učilnico za računalniško opismenjevanje, predvsem za prebivalce vzhodnega dela Ljubljane, ki take 
možnosti sedaj še nimajo. Na Oddelek za kulturo MOL smo poslali predlog za prevzem upravljanja z 
obema prostoroma. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Centralna enota 
V Centralni enoti smo preuredili postavitev in opremo za nekatere vsebinske sklope tako na leposlovju  
kot v strokovni zbirki. Dokupili smo regale in mizice. 
Knjižnica Kolodvor 
V Knjižnici Kolodvor smo uvedli izposojo gradiva, zato smo del prostora opremili z regali. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Prežihov Voranc: V začetku leta smo na Viču preuredili osrednji del knjižnice, ki je zdaj bolj 
odprt in prijazen do uporabnikov, tudi za preživljanje prostega časa v knjižnici. 
Knjižnica Ig: V letu 2011 smo knjižnico nekoliko preuredili. Del prostora v mansardi je namenjen 
prireditveni dejavnosti za otroke, v drugi neizkoriščeni del pa smo iz spodnjega nadstropja preselili 
regale za revije in uredili časopisno čitalnico za odrasle. Prav tako smo s preselitvijo multimedialnega 
gradiva za odrasle iz mladinskega oddelka na oddelek za odrasle kar nekaj prostora pridobili tudi za 
gradivo za otroke in mladino.  
Knjižnica Brdo: Knjižnica se nahaja v 1. nadstropju gasilskega doma, njena površina pa meri 54 m2, 
kar je premalo za pregledno postavitev gradiva, pa tudi za dobro počutje uporabnikov. Police so 
prenapolnjene, gradivo za otroke je postavljeno previsoko, ni prostora za predstavitev novosti. Imamo 
le 7 čitalniških sedežev, pravljične ure pa potekajo v sejni sobi zraven knjižnice. 
Prostorske rešitve na tej lokaciji žal, tudi v prihodnosti, ne vidimo. Celotna stavba se malo uporablja, 
parkirišče je zadnja leta pogosto zaparkirano, okna so stara in slabo tesnijo. Novembra je skoraj ves 
mesec v kletnem prostoru stavbe stala voda, zato je v knjižnici tri tedne močno zaudarjalo. Težav s 
kanalizacijo in poplavljanjem še vedno niso popolnoma odpravili.  
Knjižnica Škofljica: V čitalnici za odrasle smo s prestavitvijo regalov za revije pridobili nekaj dodatnega 
prostora za prireditvene dejavnosti. 
Knjižnica Podpeč: Knjižnica Podpeč deluje že od novembra 2009 v zmanjšanih prostorih (70m²), 
čeprav je bilo ob vselitvi Pošte Slovenije v preostali del prostora dogovorjeno, da bo rešitev le začasna 
(za eno leto). Želimo si, da bi Pošta Slovenije čim prej našla ustreznejšo rešitev zase, sicer bo 
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Knjižnica Podpeč v prihodnosti prisiljena omejiti prirast gradiva oziroma poiskati nove ustrezne 
prostore za izvajanje knjižnične dejavnosti. 
Manjše krajevne knjižnice  KPV: V OE KPV delujejo tudi manjše krajevne knjižnice kot 
izposojevališča. Knjižnice so v primestnih občinah in imajo že dolgoletno tradicijo. V občini Brezovica 
delujeta Knjižnica Notranje Gorice in Knjižnica Rakitna, v občini Dobrova – Polhov Gradec delujeta 
Knjižnica Polhov Gradec in Knjižnica Šentjošt ter v občini Velike Lašče deluje Knjižnica Rob. Knjižnice  
se srečujejo predvsem s prostorsko stisko, kar onemogoča povečanje zbirke, s tem pa tudi obiska in 
izposoje. Knjižnice niso vključene v informacijski sistem MKL, nimajo dostopa do interneta, 
evidentiranje izposoje knjižničnega gradiva poteka ročno ali pa avtomatizirano s pomočjo lokalnih 
računalniških programov. Kljub temu pa te knjižnice nedvomno pomembno prispevajo  h kulturnemu 
življenju tamkajšnjih krajanov. 
 

5.2.2 Odprtost knjižni 

 
Odprtost območnih enot, krajevnih knjižnic in Potujoče knjižnice temelji na Uredbi o osnovnih storitvah 
knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003) in Standardih za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 
do 30. aprila 2015). Obratovalni čas knjižnic MKL je določen v še veljavnih pravilnikih bivših knjižnic in 
posebnih sklepih. V letu 2011 smo pripravili  osnutek novega Pravilnika o obratovalnem času knjižnic 
MKL, ki bo stopil v veljavo v prvem polletju 2012. 
Ocenjujemo, da so bile enote MKL v letu 2011 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 v celoti je bila v letu 2011 kljub inventuram knjižničnega gradiva v več enotah in nekoliko 
drugačne poletne odprtosti odprta kar 58.285,5 ur, le za 0,66% manj kot v letu 2010. KJM je poleti od 
27. 6. do 15.7. zaradi prenove klimatizacije poslovala le v mediateki v 1. nadstropju; izposoja 
knjižnega gradiva iz drugega nadstropja je bila v tem terminu okrnjena skupno 103 ure.  
 
Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti 
 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Poljane, Knjižnica Nove Poljane, Knjižnica Kolodvor 
V poletnem času smo zmanjšali število ur odprtosti v vseh treh manjših enotah KOŽ. Knjižnica 
Kolodvor je delovala v glavnem samo v eni izmeni, Knjižnica Poljane je bila zaprta ob sredah, 
Knjižnica Nove Poljane pa odprta samo ob torkih in sredah popoldne. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Grba: Od 5. 9.  2011 je knjižnica v ponedeljkih in petkih odprta cel dan, od 8.00 od 19.00 
ure.  
Knjižnica Podpeč: S 6. 9. 2011 se je odprtost povečala, saj od takrat knjižnica deluje ob torkih in 
petkih popoldne od 13.00 do 19.00 ure in ob sredah dopoldne od 8.00 do 15.00 ure. Ob sredah je 
knjižnica od 8.00 do 10.00 ure namenjena dejavnostim za vrtce, od 10.00 do 15.00 pa je odprta za 
obiskovalce. Z novostjo so uporabniki zelo zadovoljni, saj mnogi knjižnico obiščejo že takoj po 13.00 
uri oziroma še med 14.00 in 15.00 uro. 
Knjižnica Brezovica: Zaradi obiska šolarjev je s 1.1.2011 knjižnica odprta od 13:30 in ne od 14.00  ure 
kot v letu 2010.  
Knjižnica Rakitna: Z oktobrom 2011 je knjižnica je namesto ob sredah odprta ob torkih od 17:00 do 
18:30 ure.  
 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Vodice: Na pobudo uporabnikov smo spremenili urnik odprtosti, tako da je od 1.2. 2011  
knjižnica ob sredah odprta od 13.30 do 19.30 (pred tem od 12.00 do 18.00, tako kot ostale dneve v 
tednu). Skupnega števila ur odprtosti nismo spremenili, s spremenjeno odprtostjo smo predvsem želeli 
obisk knjižnice omogočiti tudi tistim uporabnikom, ki v knjižnico ne uspejo priti do 18.00 ure. 
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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 2011 smo pripravili: polletno poročilo o 
delu 2011, letno poročilo o delu 2010, program dela 2012, zbirnik statističnih podatkov 2010 za Center 
za razvoj knjižnic (CeZaR), podatke o krajevnih knjižnicah MKL za vpis v razvid knjižnic. 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 statističene podatke za njihove strokovne prispevke in študijske namene. 
 
SRO je koordinirala prijave na lokalne in nacionalne razpise MOL, MK, JAK, MŠŠ. Izvajali smo projekt 
implementacije informacijskega sistema MKL (v OE KOŽ, KB, KJM in Slovanski knjižnici); koordinirali 
smo projekt CVŽU LUR (ESS); oblikovali smo koncept družinske knjižnice, Model beleženja informacij 
v MKL, osnutek Modela ključnih kompetenc v MKL, dokumentacijo za spremljanje mentorstva novo 
zaposlenih v MKL;  aktivno smo sodelovali pri pripravi koncepta in idejnega načrta za vzpostavitev 
Knjižnice Polje na novi lokaciji »Krepimo telo in duha«; pripravili smo izhodišča za možno umestitev 
krajevne knjižnice v novi kompleks Rog; izdelali smo analizo zunanjega okolja za Knjižnico Črnuče in 
Knjižnico Šentvid; sodelovali smo pri pripravi Pravilnika o obratovalnem času knjižnic MKL, zasnove 
nove spletne strani MKL in dokumenta Upravljanje s knjižnično zbirko; sodelovali smo pri pripravi 
začetka delovanja Knjižnice Zadvor; pri pripravi obrazca in nabora podatkov za dokument Interno 
poročilo o prireditvah in izobraževanjih v MKL (IPPI); pripravili smo prijave za program Naple sister 
libraries; sodelovali smo v delovni skupini za pripravo nacionalne strategije slovenskih splošnih 
knjižnic in pri pripravi izhodišč za Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015; aktivno smo sodelovali 
s prispevki in podatki za zbornik »Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča«; pripravili smo 
promocijsko predstavitev MKL v reviji Adria Magazine; v okviru Tedna MKL smo pripravili dogodek 
»Knjižnica na obisku« v Knjižnici Litija; za DSSK smo pripravili promocijo aktivnosti »Potujmo skupaj« 
v Knjižnici Kolodvor; sodelovali smo na predstavitvah elektronskih bralnikov v Parku kulture in 
pripravili individualne predstavitve elektronskih bralnikov in elektronskih lup ter portala KAMRA na 10. 
Festivalu za tretje življenjsko obdobje; v sodelovanju z Zavodom En Knap smo pričeli s projektom 
digitalizacije video posnetkov na VHS podatkovnih nosilcih s področja sodobnega plesa; v dogovoru z 
Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL smo oblikovali seznam tem, 
pomembnih za razvoj MKL na strokovnem področju, ki so primerne za diplomske naloge, magisterije 
in  doktorate; sodelovali smo pri pripravi promocijskega poročila  MKL in pri pripravi Strategije 
pridobivanja sponzorjev. 
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V SRO poteka koordinacija in izvajanje Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja (RSVK), v okviru 
katerega smo sodelovali pri uvajanju RSVK v Slovanski knjižnici, koordinacija izvajanja programov 
mentorstva ter pregled obdelav osebnih podatkov.   
 
V SRO smo sodelovali pri izdelavi ankete o potrebah po izobraževanju za zaposlene, izvajanju 
smernic za izobraževanje zaposlenih in aktivno sodelovali pri izobraževanju uporabnikov knjižnice. 
Sodelovali smo pri izvedbi anket o potrebah po izobraževanju za uporabnike ter o zadovoljstvu 
uporabnikov s storitvami knjižnice. 
 
Oddelek za informatiko je v letu 2011 skrbel za: 
- Vzpostavitev in testiranje informacijskega sistema. 
- Implementacijo informacijskega sistema v OE KB, KOŽ, KJM in Slovansko knjižnico. 
- Iskanje rešitev za izboljšanje informacijskega sistema. 
- Pripravo in izvajanje izobraževanja zaposlenih ob prehodu na nov informacijski sistem. 
- Sodelovanje pri projektu implementacije Urbane (priprava tehnične specifikacije, sodelovanje 
z IZUMom in Imovationom pri pripravi programske opreme, testiranje programske opreme). 
- Sodelovanje v delovnih skupinah za izposojo, beleženje informacij, novo spletno stran. 
- Nadgradnjo programske opreme za izterjave, sodelovanje z Creditexpressom in zaposlenimi v 
knjižnici, ki se ukvarjajo z izterjavo. 
- Informacijsko opismenjevanje uporabnikov v programu 1+4. 
- Izdelavo e-gradiv za uporabnike in zaposlene. 
- Podporo zaposlenim ob uporabi informacijskega sistema. 
- Podporo uporabnikom pri uporabi osebnih računalnikov ali brezžičnega omrežja. 
- Nadgradnjo, varnost, neprekinjeno delovanje informacijskega sistema. 
- Sodelovanje z zunanjimi partnerji (dobavitelji, ponudniki storitev). 
- Podporo kritičnim aplikacijam in servisom (COBISS, Vasco, Time&Space, MYPC3). 
- Sodelovanje z IZUMom pri nadgradnjah in implementaciji novih rešitev COBISSa. 
- Prijavo na razpis MK za nakup IKT. 
- Tehnično podpora prireditvam. 
- Vzdrževanje strežniške strojne in programske opreme ter omrežja. 
- Pripravo delovnega okolja za novo zaposlene (vnos v Time&Space, priprava uporabniških 
imen in gesel ter opreme za delo). 
 
V letu 2011 je oddelek za informatiko pričel z uporabo programske opreme za vodenje evidence prijav 
napak (helpdesk). Ker zaposleni še uporabljajo tudi druge poti za prijavljanje napak (telefon, e-pošta, 
osebno), podatki še niso čisto merodajni: 
- December: 87 
- November: 111 
- Oktober: 65 
- September: 99 
- Avgust: 89 
- Julij: 60 
- Junij: 86 
- Maj: 69 
- April: 61 
- Marec: 131 
- Februar: 106 
- Januar: 98 
Skupaj: 962 rešenih primerov 
 
V SRO poteka koordinacija, prijava na razpise in priprava javnih naročil za vse projekte digitalizacije 
MKL. MKL je do 31.12.2011 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 88.256 polno 
besedilnih dokumentov (od tega 56 časnikov in časopisov, 87.940 člankov in 1 knjigo), kar je 
predstavljalo skoraj 20% celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 2011 je bilo vpogledov vanje 346.703 
(v letu 2010 217.181), od tega 161.386 (2010 – 73.414) v HTML obliki in 185.317 (2010 - 143.065) 
PDF dokumentov. Vpogledov v metapodatke je bilo v letu 2011 162.831 (leto poprej 158.284). 
Vir: dLib eSTATISTIKA  
 
Zaposleni v SRO so se aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj in objavljali v strokovnih 
publikacijah (glej točki 5.9 in 5.10). 
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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 2010 in program 2012, izvajali 
in koordinirali smo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 2011: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2011 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za že naročene e-
vire (Grove Music Online, Grove Art Online in Encyclopædio Britannico Online Academic Edition), 
zaradi manjšega zanimanja smo odpovedali podatkovno zbirko Who is Who in Who was Who. V letu 
2011 smo za potrebe knjižnic območja omogočili oddaljen dostop do podatkovnih zbirk IUS-INFO, 
FinD-INFO in IUS-INFO.HR. Pričeli smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk. 
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 2011 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 
2011 kupili 270 enot (oz. naslovov) monografij in 6 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 
2011 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. 
Pripravljen je bil Priročnik storitev za uporabnike s posebnimi potrebami v elektronskem okolju. 
Izveden je popis stanja računalniške opremljenosti knjižnic našega območja.  
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in pri skupnem razvoju bibliopedagoških dejavnosti 
za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost 
in knjižničarstvo, kakor tudi pri projektu Rastem s knjigo. 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Nadaljevali smo z digitalizacijo kulturne dediščine v okviru projekta »Moja ulica«, kjer smo povezali 
domoznanske teme vseh splošnih knjižnic regije. Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo 
pri koordinaciji OOK NUK in v izvršnem odboru portala Kamra.  
Zaključen je bil projekt digitalizacije humorističnih časnikov s konca 19. in začetka 20. stoletja, vsebine 
so dostopne na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije. 
Izvedli smo analizo popisa domoznanskih zbirk splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije, za 
katerega smo pridobili podatke s pomočjo anketnega vprašalnika v sodelovanju z ostalimi osrednjimi 
območnimi knjižnicami. 
Predstavili smo portal Kamra na eni od mesečnih Strokovnih sred in hkrati z digitaliziranimi vsebinami 
občinskih glasil tudi v Knjižnici Litija (MKL na obisku v sklopu Tedna MKL). Prav tako smo predstavili 
uredniško politiko portala Kamra v osrednjeslovenski regiji na Festivalu Kamra. Na Festivalu smo 
prejeli nagrado za najboljšega regijskega urednika vsebin na portalu Kamra. 
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. 
Osrednja območna knjižnica je prejela 6 seznamov izločenega odpisanega gradiva, na katerih je bilo 
zabeleženih 4.986 knjižničnih enot. 
 
Podrobno poročilo izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega vsebinskega poročila in 
njegov sestavni del. 
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5.3.2 Upravljanje s knjižnično zbirko 

 
Mestna knjižnica Ljubljana upravlja s knjižnično zbirko, ki na dan 31. 12. 2011 obsega 1.613.357 enot. 
 

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

1.432.372  166.076 58.189  1.656.637 
 
Priloga 2: Zaloga po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva)  
 
 
Inventurni popisi 
Z namenom sistematičnega urejanja knjižnične zbirke je bil v letu 2011 v okviru petletnega plana 
opravljen invneturni popis knjižničnega gradiva v sedmih knjižnicah v mreži MKL: Knjižnici Jarše, 
Knjižnici Škofljica, Knjižnici Poljane, Slovanski knjižnici, Knjižnici Zalog, Knjižnici Bežigrad in Knjižnici 
Prežihov Voranc.  
V popis je bilo vključenih 429.554  enot knjižničnega gradiva, to je 26 % knjižnične zbirke. V popisu je 
bil ugotovljen in nato odpisan primanjkljaj 4.354 enot gradiva (1 % zaloge). 
 
Knjižnica je na podlagi drugih rednih pregledov  gradiva v letu 2011 odpisala: 
6.457 enot zaradi inventurnega primanjkljaja, 
3.3973 enot zaradi poškodb in obrabe, 
9.994 enot zaradi zastarelosti gradiva. 
 

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

37.928 8.351 4.145 50.424  
 
Priloga 9: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
 
Repozitorij 
Delo pregledovanja gradiva za uvrstitev v repozitorij poteka po ustaljeni metodi sistematičnega 
pripravljanja seznamov (to delo opravlja skrbnica repozitorija iz Slovanske knjižnice), njihovega 
pregledovanja v vsaki OE in uvrščanja predlogov neizposojenih gradiv bodisi v odpis, bodisi v 
repozitorij ali pa vrnitev nazaj v živo zalogo knjižnic. Število na mesec pregledanih naslovov smo v 
začetku leta 2011 iz 200 povečali na 600. Proces pregledovanja zato poteka hitreje, še vedno pa 
obenem dovolj tekoče. Poleg teh naslovov je bila na predlog dela komisije uvedena še interna revizija 
gradiva. Le-to je v tem obdobju izvedla Knjižnica Otona Župančiča, in sicer za skupino UDK=1. 
Dodeljevanje ukrepov za posamezne izvode knjig smo na pobudo dela komisije nekoliko spremenili, 
tako da je postalo bolj kompleksno. 
Zaključili smo s pregledovanjem skupine UDK=0 (v mesecih julij in avgust smo se prav zato odločili za 
pregledovanje enega samega, a količinsko zahtevnejšega seznama) ter nato začeli pregledovati 
skupino UDK=1. Računalniško predlagan seznam zdaj občasno že vsebuje naslove, ki smo jih 
predhodno že uvrstili v repozitorij. 
Iz OE poslane izvode smo v Slovanski knjižnici opremili z novimi nalepkami in jih postavili v repozitorij, 
iz katerega smo do sedaj uporabnikom izposodili le 8 knjig, kar kaže na upravičenost preselitve v 
neaktivno zbirko. 
Skupno smo v letu 2011 s pomočjo enajstih  pripravljenih seznamov pregledali 6.789 naslovov, od 
tega je bilo: 
- vseh odpisanih izvodov 1.117 (naslovov 430) 
- vseh izvodov za repozitorij 597 (naslovov prav tako 597) 
- vseh v zalogo vrnjenih izvodov 4.885 (naslovov 3.991). 
 
Dokument o upravljanju s knjižnično zbirko MKL  
Zaradi zagotavljanja preglednosti in učinkovitosti upravljanja s knjižnično zbirko je MKL v 2011 
pripravljala dokument o upravljanju s knjižnično zbirko. Nalogo opravlja delovna skupina, ki z delom 
nadaljuje predvidoma do konca februarja 2012. V letu 2011 je bil narejen osrednji vsebinski del 
dokumenta, za leto 2012 ostaja redakcija in sprejem dokumenta. 
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Bralniki in e-knjige 
Knjižnica od leta 2010 izvaja 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 s ciljem, da bi lahko nudila e-knjige na napravah uporabnikov z 
dostopom na daljavo. 
Knjižnica je v ta namen za leto 2011 pridobila 50 naslovov e-knjig in 294 licenc za uporabo na 29 
bralnikih, ki so v lasti knjižnice zaradi trenutno neustrezno zaščitenih e-knjig pred škodljivim 
razmnoževanjem in distribuiranjem.  
Ta način in obseg uporabe e-knjig je vzdržal leto 2011 zaradi zelo majhnega števila e-knjig v našem 
okolju – za našo knjižnico je bilo praktično relevantno gradivo samo enega ponudnika. Šele konec leta 
dva dodatna založnika napovedujeta večjo ponudbo e-knjig v slovenščini za leto 2012, ki pa bo 
dostopno preko tujih spletnih knjigarn še brez prave možnosti za izposojo tega gradiva v knjižnicah na 
naprave  uporabnikov  z oddaljenim dostopom. 
 
 

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 in bibliografske obdelave gradiva 
- Knjižnica je z nakupom knjižničnega gradiva v letu 2011 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 9.294 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 in ustrezajo poslanstvu splošne knjižnice ter potrebam uporabnikov.   

- Z odpisom 50.424 enot gradiva ohranjamo kakovost in aktualnost knjižnične zbirke, ki jih 
nadomeščajo nove izdaje in  nova dela. 

- Pridobili smo skupno 90.567 enot knjižničnega gradiva, od tega 78.548 enot z nakupom. S tem je 
dosežen pričakovani obseg 238 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 2011 smo dopolnjevali naslednje take zbirke s 
skupnim prirastom 4.179 enot: 

- 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  
- Konjeništvo 
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Knjižnica je z nakupom pridobila 68 % naslovov strokovnega gradiva (6.336 naslovov) in  32 % 
naslovov leposlovja (2.958 naslovov). Delež stroke za 8 % presega pričakovanja in zahtevo 
standarda.  
 
Knjižnica je z nakupom pridobila 27 % naslovov za mladino in 73 % za odrasle - razmerje odstopa od 
ciljnega za 3 %. 
 
Knjižnica tudi v letu 2011 ohranja visoko nivo ponudbe časopisja in druge periodike z naročenimi 420 
naslovi in 2.549 izvodi tega gradiva. 
 
 
 
 
 
Prirast knjižničnega gradiva (po zvrsteh): 
 

Prirast izvodov po tipih gradiva 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 
72.020 14.291 4.256 90.567 

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

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – stroka / leposlovje 
Stroka Leposlovje SKUPAJ 
11.307 5.594 16.901 

 
Priloga 4: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – stroka / leposlovje) 
 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – mladina / odrasli 
Mladina Odrasli SKUPAJ 
3.674 13.227 16.901 

 
Priloga 5: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – mladina / odrasli) 
 
 

Prirast izvodov gradiva po UDK 

0 1 2 3 5 6 7 8 82 9 SKUPAJ 

5.277 3.836 1.027 6.162 2.145 6.402 15.843 4.154 40.698 5.023 90.567 
 
Priloga 6: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – UDK) 
 
Prirast izvodov knjižničnega gradiva – način nabave 
 

 Nakup 
Obvezni 

izvod Dar/Zamena Skupaj 

Knjige 63.466 1.724 6.830 72.020 

Neknjižno g. 12.533 248 1.510 14.291 

Serijske p. 2.549 788 919 4.256 

SKUPAJ 78.548 2.760 9.259 90.567 
 
Priloga 7: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – način nabave) 
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Prirast naslovov knjižničnega gradiva – način nabave 
 

  Nakup 
Obvezni 

izvod Dar/Zamena Skupaj* 
Knjige 6.420 992 4.966 12.378 

Neknjižno g. 2.454 142 800 3.396 

Serijske p. 420 533 174 1.127 

SKUPAJ 9.294 1.667 5.940 16.901 
* - »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. 
 
Priloga 8: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – način nabave) 
 
 
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 
 
Število novih bibliografskih zapisov 4.596 
Število prevzetih zapisov 7.277 
Število redaktiranih zapisov 5.028 

 
 

5.4 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju dela z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev 

- Predlogi o prenovi pravilnika o poslovanju glede na razvoj storitev in delo z uporabniki. 
- Priprava poenotenega pravilnika o obratovalnem času vseh knjižnic MKL. 
- Nadgrajevanje in dopolnila Internega pravilnika o izposoji in delu z uporabniki. 
- Uskladitev poletnega obratovalnega časa glede na lokalne potrebe in glede na velikost knjižnic. 
- Centralizirano poslovanje v Cobiss sistemu v skladu z zakonodajo. 
- Vzpostavitev Centra za vseživljenjsko učenje v okviru Službe za delo z uporabniki. 
- Uvedba novih postajališč za Potujočo knjižnico. 
- Dosledna uporaba enotne celostne grafične podobe na vseh tiskanih elementih MKL. 
- Predlogi za prenovo domače spletne strani, priprava vsebin. 
- Ažurno vnašanje novic in informacij za uporabnike na domačo spletno stran. 
- Prenova profila MKL na več socialnih omrežjih. 
- Izvedeni anketi o zadovoljstvu uporabnikov ter o potrebah po izobraževanju v MKL. 
- Izvedba številnih skupnih in posameznih prireditev za odrasle in otroke. 
- Promocija MKL v sodelovanju z bibliobusom na ljubljanskih festivalih. 
- Sodelovanje pri programu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige s številnimi projekti in uspešen 

zaključek projektov ob zaključku, 23. 4. 2011. 
- Koordinacija prodaje knjig v 108 knjižnicah v okviru Knjige za vsakogar in nadaljevanje projekta v letu 

2011. 
- Vsebinska zasnova kulturnih programov v Trubarjevi hiši literature. 
- Predstavitev Mestne knjižnice širši javnosti na številnih sejmih in festivalih. 
- Centralizirana dostava gradiva na dom ostarelim, invalidnim in trajno bolnim osebam – Knjiga na dom. 
- Načrtno spodbujanje branja za vse generacije. 
- Možnost rezervacije ali naročila gradiva preko spletne storitve Moja knjižnica. 
- Ustanovitev nove informativne točke Borza dela v Knjižnici Fužine. 
- Podarjanje odpisanega gradiva uporabnikom ob posebnih priložnostih. 
- Možnost brezplačne enoletne članarine ob kulturnem prazniku. 
- Uvedba tematskih trimesečnih ciklusov na področju prireditev in izobraževanj. 
- Izdelava zloženk, informativnih listov, brošur in priložnostnih plakatov za uporabnike. 
- Oblikovanje in nabava promocijskih gradiv za uporabnike, zaposlene in darila. 
- Mesečno izdajanje Mesečnika prireditev in dogodkov. 
- Sodelovanje s številnimi inštitucijami in posamezniki pri izvedbah dejavnosti za člane in uporabnike. 
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Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke (SDU) je v letu 2011 uresničila večino zastavljenih 
ciljev. V strateškem načrtu in v planu 2011 smo si zastavili cilje, ki bodo uporabnikom in obiskovalcem 
MKL zagotovili boljše in usklajeno poslovanje, nove storitve, kvalitetnejšo kulturno ponudbo za vse 
ciljne skupine, možnost brezplačnega vseživljenjskega učenja ter enostavno in kvalitetno uporabo 
digitalne knjižnice. Želeli smo postati prepoznavni kot prijeten in dostopen prostor mestne kulture, 
vseživljenjskega učenja in sprostitve za vsakega Ljubljančana in vsakega obiskovalca naše 
prestolnice. To smo v minulem letu tudi uresničili.  

- Med pomembnejšimi cilji, ki smo jih izpeljali v letu 2011, je usklajen predlog za pripravo poenotenega 
pravilnika o obratovanju vseh knjižnic v mreži MKL in za prenovo in nadgradnjo  internega pravilnika, 
ki zagotavlja članom poenoteno poslovanje. Za prijaznejšo in enostavnejšo predstavitev poslovanja 
vsakemu novo vpisanemu članu izročimo skrajšani pravilnik o poslovanju MKL, z imenom Mali PoP.  

- Na področju poslovanja v sistemu Cobiss smo razdelili dela in naloge ter centralizirali poslovanje s 
pravnimi osebami in izterjavami, uredili centralizirano dnevno izpisovanje opominov ter dobili 
najboljšega ponudnika za izdelavo in distribucijo le teh.  

- V skladu z zakonodajo (ZVOP) smo uredili področje varovanja osebnih podatkov in uvedli redni 
notranji nadzor nad delom z bazami osebnih podatkov ter ažurno brisanje neaktivnih članov. 

- Pripravili smo vse potrebno za uvedbo nove članske kartice – mestne kartice Urbana, ki jo bomo 
pričeli uporabljati v letu 2012. Nosilca in upravljavca našega sistema Cobiss (Izum) smo redno 
obveščali o naših potrebah ter ga opozarjali na pomanjkljivosti in potrebe po nadgradnji sistema. 

- Poenoteno storitev dostave gradiva na dom za bolne, invalidne in ostarele, smo primerno promovirali 
in postavili kot eno izmed storitev za t.i. ranljive skupine. 

- Za potrebe pohval in pritožb uporabnikom smo jeseni 2011 omogočili spletno aplikacijo, ki je dostopna 
na domači strani MKL. V treh mesecih smo prejeli osem pohval oziroma pritožb. Za primerno 
poslovanje smo poskrbeli s Knjigami pohval in pritožb v vseh knjižnicah MKL in tako omogočili 
uporabnikom poenoten način sporočanja in komuniciranja. 

- V letu 2011 smo v SDU za potrebe prenove spletne strani – kot vse bolj pomembnega sredstva za 
komuniciranje z uporabniki in javnostjo – zaposlili spletnega urednika ter pripravili izhodišča in 
konkretne tehnične, vsebinske in oblikovne predloge za nov spletni portal, ki ga bomo predstavili v letu 
2012. Spletni portal bo temeljil na promociji gradiva in storitev MKL, na možnosti izbire podstrani glede 
na starostno skupino in bo uporabnikom omogočal interaktivno sodelovanje. 

- V skrbi za širšo promocijo MKL smo prenovili uredniško politiko vnašanja in skrbi za profil MKL na 
socialnem omrežju Facebook ter s tem povzročili povečan obisk profila in posledično tudi širšo 
prepoznavnost MKL. Na novo smo uvedli profile MKL na socialnih omrežjih Twitter, YouTube in 
Google+ in s tem razširili svojo promocijo na internetu. 

- Center za vseživljenjsko učenje je v letu 2011 zaživel in s svojim programom izobraževanja tako za 
uporabnike kot tudi za zaposlene vsem udeležencem ponudil široko paleto možnosti trajnostnega 
učenja na najrazličnejših področjih. Tudi servisi Borza znanja, Borza dela, Točke vseživljenjskega 
učenja in Središče za samostojno učenje so v minulem letu povečali obseg svoje dejavnosti in postali 
prepoznavni kot centri izobraževanja in pomoči pri rasti, razvoju in iskanju novih izzivov posameznika. 

- Za načrtno spodbujanje branja med uporabniki smo v letu 2011 uvedli dva nova in en prenovljen 
projekt za različne ciljne skupine: Ciciuhec – beremo z malčki; Poletavci – poletni bralci in Mesto bere 
za odrasle. Premišljeni, dodelani in promocijsko izvrstno zastavljeni projekti so med uporabniki naleteli 
na odlične odzive in veliko udeležbo. 

- V želji po boljšo in zanimivejšo predstavitev prireditev in izobraževanj smo za leto 2012 uvedli 
trimesečne tematske cikluse, ki so se v letu 2011 pričel z Mesecem oblikovanja. 

- Uspešno smo zaključili sodelovanje v projektu Svetovna prestolnica knjige in tiste projekte, ki so se v 
letu prestolnice knjige izkazali za uspešne, tudi obdržali in jih uvajamo kot redno storitev: Filmobus, 
Strip - ob bok knjižnim klasikom, Knjižnica - moj azil ter Knjige za vsakogar, ki se bodo tudi v letu 2012 
prodajale v splošnih knjižnicah. 

- 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.  

- Skupaj s sodelavci iz naših knjižnic smo pripravili skupne prireditve in predstavitve: Teden MKL, ki je 
imel poudarek na praznovanju 100 letnice KOŽ, Dan slovenskih splošnih knjižnic, Svetovni dan knjige, 
Mednarodni dan knjig za otroke, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture, Svetovni dan poezije, Filmobus 
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ipd. MKL se je predstavila tudi na številnih sejmih in festivalih: Festival Bobri, Kulturni Bazar, Lunin 
festival, Otroški Bazar, Festival za 3. življenjsko obdobje, Študentska arena in Informativa. 
 
 

5.4.1 Članstvo 

 
Število aktivnih članov se je v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2011 povečalo za 0,4%. Delež članov 
starih do 15 let je bil podoben kot leta 2010, delež odraslih pa je bil za 0,6% višji. Skupno število novo 
vpisanih članov je bilo v 2011 za 2,3% manjše kot leta 2010; število članov mlajših od 15 let se je sicer 
povečalo za 8%, število odraslih pa je bilo manjše za 5,6%. Večji upad novo vpisanih je bil v skupinah 
študentov in zaposlenih, ki sicer predstavljata večje deleže med kategorijami članov. Manjši upad 
novih članov smo beležili tudi med upokojenci in nezaposlenimi, medtem ko se je povečalo število 
novo vpisanih srednješolcev, osnovnošolcev ter predšolskih otrok. Med aktivnimi člani so kategorije, ki 
predstavljajo večje deleže, ostale v podobnih okvirih kot leta 2010. Omeniti velja večje število aktivnih 
članov med nezaposlenimi in upokojenci, čeprav se je vpisalo v knjižnico manjše število predstavnikov 
teh kategorij kakor v letu 2010. 
 
Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo krajevnih knjižnic MKL. Za pridobitev 
večjega števila novih članov bo morala knjižnica narediti učinkovito promocijo, ki bo k vpisu pritegnila 
nove potencialne uporabnike. 
 

Članstvo 
 2010 2011 SKUPAJ 
 mladi odrasli mladi odrasli 2010 2011 
aktivni 19.516 64.361 19.502 64.745 83.877 84.247 
novo vpisani 2.668 8.345 2.882 7.879 11.013 10.761 

 
Priloga 10 – Članstvo po krajevnih knjižnicah 
 
 
Struktura aktivnih članov po kategorijah: 
 

Aktivni člani po kategorijah 
kategorija število odstotek 

001-predšolski otroci 4.648 5,52% 
002-osnovnošolci 14.854 17,63% 
003-srednješolci 7.607 9,03% 
004-študenti (redni) 13.978 16,59% 
005-študenti (izredni, ob delu) 178 0,21% 
006-zaposleni 29.259 34,73% 
007-svobodni poklici 256 0,30% 
008-samostojni obrtniki/podjetniki 110 0,13% 
009-kmetje 7 0,01% 
010-gospodinje 91 0,11% 
011-upokojenci 7.765 9,22% 
012-nezaposleni 4.732 5,62% 
013-tuji državljani 185 0,22% 
015-zaposleni na univerzi 1 0,00% 
017-častni člani 25 0,03% 
020-podiplomski študenti 14 0,02% 
125-pravne osebe-zun. ustanove 493 0,59% 
126-enote za medoddelčno izposojo 34 0,04% 
Drugo 10 0,01% 
SKUPAJ 84.247 100,00% 
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5.4.2 Obisk 

 
Obisk zaradi izposoje gradiva na dom merimo po ISO 2789 in vključuje transakcije: izposoja, 
podaljšanje dobe izposoje, vračanje in rezervacije. Obisk se beleži znotraj časovnega intervala 60 
minut. Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2011 za 0,5% višji kot leta 2010. Skupni obisk, ki ga 
beležimo s sistemom COBISS, je bil v letu 2011 za 2,2% višji v primerjavi z letom 2010. Zaradi 
izposoje gradiva na dom je knjižnico obiskalo 0,5% več bralcev kot leta 2010; število mlajših od 15 let 
je bilo nižje za 2,4%, število odrasli pa se je povečalo za 1,2%. Izposojo gradiva v knjižnici beležimo 
dosledno le v krajevnih knjižnicah, kjer to omogočajo prostorske možnosti. Gradivo je dostopno za 
uporabo v knjižnici vsem obiskovalcem; podobno je tudi s čitalniškimi mesti. Podatki v tem primeru 
predstavljajo le merljive rezultate, medtem ko je dejanski obisk sorazmerno višji. 
Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj se v letu 2011 bistveno razlikuje od števila 
obiskov v letu 2010. Do razlike je prišlo, ker smo v letu 2011 upoštevali le obisk otvoritev razstav, kar 
je bistveno pripomoglo k transparentnosti podatkov, in ne ocene števila vseh obiskovalcev razstav.  
 

Obisk 

 
izposoja na 

dom  
izposoja v 
knjižnici 

obisk prireditev 
in izobraževanj 

drugo  
SKUPAJ  

Internet Servisi  

 2010 2011 2010 2011 2010 2011* 2010 2011 2010 2011** 2011 

mladina 271.135 264.763 147 202 36.109 29.361 41.577 47.995 - - 342.321 

odrasli 1.165.841 1.179.304 6.094 5.973 108.808 30.370 124.733 97.679 9.101 8.105 1.321.431 

SKUPAJ 1.436.976 1.444.067 6.241 6.175 144.917 59.731 166.310 145.674 9.101 8.105 1.663.752 

* Relativno velika razlika, ki se kaže pri obisku prireditev med letoma 2010 in 2011, je nastala zaradi spremenjene metodologije 
štetja obiskovalcev razstav v knjižnici: v letu 2011 so šteti le obiskovalci otvoritev razstav, medtem ko podatek za leto 2010 
vključuje ocenjeno števila vseh obiskovalcev razstav. 
** V letu 2011 sta zaradi zmanjšanega obsega zaposlenih iz javnih del v MKL (iz petih na enega zaposlenega) začasno 
prenehali z delovanjem info točki BD v Knjižnici Bežigrad in Knjižnici Kolodvor. 
 
Priloga 11: Obisk po krajevnih knjižnicah 
 
 
Skupni obisk zaradi uporabe računalnikov se je v letu 2011 sicer zmanjšal za 12,4%; v letu 2011 smo 
zabeležili 94.637 dostopov do brezžičnega omrežja Eduroam, ki deluje od konca leta 2010. Zaradi 
večje dostopnosti IT in dobrih povezav, ki jih nudi knjižnica, se uporabniki vedno bolj odločajo za 
uporabo lastnih računalnikov v knjižnici.  
 
 2010 2011 
Uporaba brezžičnega omrežja Eduroam - 94.637 

 
 
Število obiskov spletnega mesta knjižnice se je leta 2011 povečalo za 4,8%. Podatki kažejo, da je 
večji tudi delež dostopov izven prostorov knjižnice, kar kaže na prepoznavnost in uporabnost 
spletnega mesta kot virtualne enote knjižnice. 
 

Obisk spletnega mesta knjižnice 
 2010 2011 % glede na 2010 
Število obiskov 672.464 705.002 4,84% 

- od tega izven prostorov knjižnice 363.404 429.503 18,19% 
Število ogledov strani 1.660.543 1.773.998 6,83% 
Število unikatnih obiskovalcev 304.199 352.499 15,88% 
Povprečen čas obiska strani 0:02:08 0:02:24 12,50% 

 
 

Način dostopa število delež 
Direkten obisk 275.499 39,08% 
Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 385.976 54,75% 
Obisk prek strani s povezavo na našo stran 43.523 6,17% 
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Kraj dostopa  
Slovenija 695.141 98,60% 
Zahodna Evropa 2.549 0,36% 
Severna Evropa 727 0,10% 
Severna Amerika 740 0,10% 

 
 

5.4.3 Izposoja gradiva 

 
V letu 2011 se je izposoja gradiva na dom povečala za 3,4%. Izposoja knjig je bila višja za 4,9%, 
serijskih publikacij za 6%, neknjižnega gradiva pa za  4,2 % nižja. Podrobnejši pregled izposoje po 
vrstah neknjižnega gradiva kaže, da je sorazmerno najmanj padla izposoja CDjev (0,4%), izposoja 
filmov pa za 5,6%. Podatki kažejo, da so se uporabniki še vedno odločali za izposojo glasbe in filmov 
v knjižnici, čeprav so hitre povezave nudile dostopnost prek svetovnega spleta. Uporabniki so leta 
2011 med neknjižnim gradivom segali v večji meri po zemljevidih (+11%) in notnem gradivu (+9,3%). 
Delitev po namembnosti kaže večjo izposojo gradiva za mlade do 15. leta (za 4%) ter za odrasle (za 
3,1%). 
 

 

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

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
mladina 1.266.076 1.321.248 3.331 4.141 286.281 290.318 1.555.688 1.615.707 

odrasli 2.545.252 2.678.074 71.740 75.436 544.286 505.681 3.161.278 3.259.191 
SKUPAJ 3.811.328 3.999.322 75.071 79.577 830.567 795.999 4.716.966 4.874.898 

 
Priloga 12: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
 
 

5.4.4 Medknjižnična izposoja  

 
Ob uporabi enotne metodologije je medknjižnična izposoja v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 
narasla za 5% in v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 za 2,7%. Podatki predstavljajo le realizirana 
naročila po standardiziranih postavkah (fizične enote, število kopiranih dokumentov po straneh, 
elektronsko posredovani dokumenti). 
 
Dejansko je medknjižnična izposoja monografskih publikacij narasla za 21,5%, od tega izposoja MKL 
drugim knjižnicam za 31,7% in izposoja gradiva iz drugih knjižnic članom MKL za 8%. Število 
posredovanih elektronskih datotek je večje za 63 %, število strani posredovanih fotokopij se je zato 
zmanjšalo. Primerjava realiziranih naročil nakupa in prodaje kopij dokumentov ne glede na nosilec 
zapisa kaže, da je ta v letu 2011 ostala podobna kot v letu 2010. 
 

Medknjižnična izposoja 
 pasiva aktiva SKUPAJ 

Število fizičnih enot 522 752 1.274 

Število kopij dokumentov 234 349 583 

Število elektronsko posredovanih dokumentov 8 23 31 

SKUPAJ 764 1.124 1.888 
 
 

5.4.5 Posredovanje informacij 

 
Posredovanje informacij je poleg izposoje gradiva osnovna in najpogostejša 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 
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elektronske pošte in posredovali informacije ter odgovore preko referenčnega servisa »Vprašaj 
knjižničarja«. Poleg tega smo posredovali tudi t.i. statične informacije preko domače spletne strani, 
profilov na spletnih omrežjih 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 smo v letu pripravili testno verzijo spletne aplikacije za beleženje posredovanih informacij iz 
gradiva in o gradivu, testiranje končne verzije bo v treh knjižnicah mreže MKL potekala do junija 2012. 
V Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja so v letu 2011 sodelovali sodelavci iz Knjižnice Jožeta 
Mazovca in Knjižnice Otona Župančiča, septembra 2011 pa so se jim pridružili tudi sodelavci iz  
Slovanske knjižnice. Po e-pošti smo odgovorili na 59 vprašanj od skupno 112, ki so bila namenjena 
splošnim knjižnicam. Zaradi reorganizacije RSVK nismo odgovarjali na vprašanja v Klepetu kakor 
prejšnja leta. 
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, pri čemer jih napotimo na 
druge ustreznejše naslove v knjižnici (evidenca izposoje, spletni servis Moja knjižnica), ali pa jih 
usmerimo na vodje OE. Uporabniki povprašujejo po cenah storitev, o dostopnosti gradiva, o 
prejemanju opominov, o pogojih vpisa ter odprtosti knjižnic.  
Poleg odgovorov članom predstavimo tudi spletno stran MKL in kako na njej sami poiščejo podatke. 
Prav tako na elektronski naslov prihajajo prošnje za zaposlitev in študentsko delo, različne ponudbe 
knjižnih založb in podjetij za izobraževanje – tovrstna pošta je preusmerjena kolegom v strokovnih 
službah MKL. 
V obdobju od 1.1. do 31.12. 2011 smo odgovorili na 250 vprašanj, mnenj in prošenj članov. Število se 
vsako leto počasi zmanjšuje. Z združitvijo podatkovnih zbirk o članih, izposoji in bibliografskih bazah 
ter možnosti elektronskega podaljševanja in rezerviranja gradiva preko storitve Moja knjižnica, 
uporabniki prehajajo 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 ponudb za nakup knjižničnega 
gradiva Službi za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva. 
 
 

5.4.6 Prireditve 

 
Prireditve za odrasle 
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 področju razstav in prireditev smo postali pomemben del 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 2011 organizirali številne odmevne likovne, 
fotografske, knjižne in tematske razstave. Tudi naše ostale prireditve so dobro obiskane, izredno 
pomembno pa je, da so vse prireditve za končne uporabnike brezplačne. Poleg prireditev s področja 
literature in razstavne dejavnosti smo pripravili tudi številna strokovna, potopisna in poljudna 
predavanja, glasbene prireditve, filmske projekcije in gledališke predstave ter sodelovali z različnimi 
kulturnimi ustanovami, javnimi zavodi itd. Poglavitni namen prireditvene dejavnosti Mestne knjižnice 
Ljubljana je opozarjanje širše javnosti na pomen kulturne in izobraževalne vloge knjižnic v sodobni 
urbani kulturi.  
 
S skupnimi projekti povezujemo prireditveno dejavnost naših enot ter krepimo celostno podobo 
ponudbe prireditev Mestne knjižnice Ljubljana. Število prireditev za odrasle smo ohranili na podobnem 
nivoju kot leta 2010. Število likovnih, fotografskih, knjižnih in tematskih razstav ostaja na enakem 
nivoju. Celoten obisk razstav za leto 2011 je primerljiv oziroma nekoliko večji kot leta 2010.  
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Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 199 4.317 

Razstave 463 7.988 

Strokovna in poljudna predavanja 151 4.950 

Potopisna predavanja 108 4.043 

Glasbene prireditve 16 962 

Filmske in video projekcije 48 823 

Gledališke predstave 7 200 

Delavnice 58 600 

Natečaji in tekmovanja 21 310 

Drugo 1 55 

SKUPAJ 1.072 24.248 
 
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, lutkovne, gledališke predstave 
in predvsem bibliopedagoško delo, ki je pomemben dejavnik pri kulturni vzgoji naših najmlajših 
uporabnikov. 
 
Število prireditev za otroke je bilo nekoliko manjše kot leta 2010. Pri literarnih dogodkih za otroke je 
kljub nekoliko manjšemu številu dogodkov opazen povečan obisk, kar je posledica naše promocije 
bralne kulture skozi projekte in dogodke ter večjega zanimanja mladih za tovrstne dogodke. Pri 
otroških razstavah smo prav tako kot pri razstavah za odrasle v statistiki beležili samo obisk otvoritev 
razstav, ocena celotnega obiska pa je primerljiva z preteklim letom. Nekoliko manjše je tudi število 
pravljičnih ur, vendar je njihova obiskanost in popularnost med otroki primerljiva z letom 2010. 
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 33 913 

Razstave 118 248 

Pravljične, bralne ure 666 7.918 

Predstave  28 2.595 

Ustvarjalne delavnice 116 1.546 

Uganke, kvizi 119 1.558 

SKUPAJ 1.080 14.778 
 
Priloga 14: Število kulturnih prireditev za otroke po krajevnih knjižnicah 
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5.4.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Mestna knjižnica je v letu 2011 poskrbela za številne kulturne in izobraževalne dejavnosti, primerne za 
različne ciljne skupine. Vsaka od knjižnic ima svojo identiteto, tradicijo in naravnanost pri izvajanju 
dejavnosti. Veliko rednih dejavnosti 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. 

- Promocija projekta in priprava kulturnega programa za projekt Mesto bere. 
- Literarni klubi in skupine z rednimi mesečnimi srečanji. 
- Literarni večeri 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. 
- Tečaji tujih jezikov, slovenskega in znakovnega jezika. 
- Ustvarjalne in poučne delavnice. 
- Tečaji hitrega branja in kreativnega pisanja. 
- Oskrba starejših in bolnih z gradivom na domu – Knjiga na dom. 
- 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« in »Skriti zakladi«. 
- Strokovna vodenja po knjižnicah za različne skupine odraslih obiskovalcev. 
- Prodaja knjig v okviru projekta Knjige za vsakogar. 
- Antikvarna prodaja knjig v nekaterih OE. 
- Študenti bibliotekarstva na obvezni praksi. 
- Uvajanje študentov in novo zaposlenih. 
 
Dejavnosti za otroke in mladino 

- Ure pravljic v slovenskem jeziku. 
- Ure pravljic v tujih jezikih (angleškem, italijanskem, španskem). 
- Ure pravljic 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 in poučne delavnice. 
- Poučni tečaji (računalništvo, fotografija, šah). 
- Vodeni obiski vrtcev, šolarjev in drugih otrok ter mladih – izvajanje bibliopedagoške dejavnosti. 
- MKL lokalni projekti: Ciciuhec – beremo z malčki v sodelovanju z VVZ in poletno branje Poletavci – 

poletni bralci. 
- MKL nacionalni projekti: Mega kviz, Moja naj knjiga. 
- Vodeni obiski sedmošolcev in dijakov prvih letnikov vseh ljubljanskih srednjih šol v okviru nacionalnih 

projektov Rastem s knjigo za sedmošolce in Rastem s knjigo za dijake prvih letnikov. 
 
 
V letu 2011 izpostavljamo: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Dejavnosti za odrasle 

- V Knjižnici Bežigrad smo razstavni prostor uredili tudi na stopnišču in v tem letu postavili 11 razstav. 
Razstave se tako začno v pritličju in zaključijo v nadstropju, s čimer smo povezali obe nadstropji in 
različne oddelke. 

- Postavitev gradiva: nadaljevali smo z usklajevanjem postavitvenih šifrantov v vseh enotah in gradivo 
opremili z novimi nalepkami. Vse DVD-je in CD-je v Knjižnici Bežigrad smo zaščitili z zaščitnimi 
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nalepkami, zaščitnih škatel ne uporabljamo več. DVD-je smo preuredili po zvrsteh in postavitev tako 
poenotili s postavitvenim šifrantom MKL. 

- Oddaja darov -  knjige smo oddali: Evropski pravni fakulteti iz Nove gorice (150 knjig), Zavodu za 
gluhe in naglušne (200 knjig), Knjižnici v Prijedoru v Bosni (300 knjig), Azilnemu domu na Viču (300 
knjig), Ankari v Turčiji (7 knjig), Slovenskemu protestantskemu društvu (50 knjig). Zaradi manjšega 
nakupa novega gradiva zbirke dopolnjujemo tudi z darovi. 

- Kolekcije knjig: za Dom starejših Bežigrad pripravljamo kolekcije knjig (155 knjig in dva bralnika), ter 
jim podarjamo odpisane revije in časopise. 

- Z antikvarno prodajo knjig smo začeli 11. junija 2010 in poteka zelo uspešno. 
- Serijske publikacije (odpovedovanje in naročanje) izbiramo glede na potrebe bralcev in na pokritost s 

posameznim naslovom znotraj MKL, predvsem v Slovanski knjižnici. 
- V enoti dr. France Škerl smo namestili tiskalnik za nalepke. Vodja enote sistematično ureja gradivo in 

ga s tem pripravlja tudi na inventuro v letu 2012. V enoti redno in zelo uspešno potekajo tečaji tujih 
jezikov (nemščina, španščina in francoščina) ter potopisna predavanja. 

- V Knjižnici Črnuče smo jeseni v sodelovanju s ČS pripravili potopisno predavanje. V sodelovanju z 
lokalnimi umetniki smo pripravili tudi tri razstave. 

- Knjižnica Glinškova ploščad že skoraj dve desetletji pripravlja razstave ilustratorjev. Letos smo 
pripravili dve razstavi in organizirali otvoritev obeh. 

- V Knjižnici Bežigrad je bila avgusta izvedena inventura knjižničnega gradiva. 
- Knjižnica Bežigrad je decembra 2009 prva v mreži MKL pričela z izposojo elektronskih bralnikov. 
- V sodelovanju s psihologinjo Tanjo Grunfeld pripravljamo redne mesečne literarne pogovore – Knjižna 

doživetja. 
- Knjižnica Bežigrad in Knjižnica Savsko naselje sta prešli na nov informacijski sistem in sistem 

zaračunavanja tiskanja Papercut. V okviru tega so potekala prva izobraževanja za zaposlene, za delo 
v novem sistemu smo usposobili tudi uporabnike. 

- Redno pripravljamo priložnostne razstave z namenom aktivacije gradiva in tako opozarjamo bralce na 
obletnice, pomembnejše aktualne dogodke, ter na prireditve, ki jih pripravljamo v knjižnicah. 

- V okviru meseca oblikovanja smo za odrasle pripravili strokovna predavanja: Sodobna arhitektura 
slovenskih knjižnic, Oblikovanje tiskovin, Urbanistična podoba Ljubljane (prof. Janez Koželj) in 
delavnico Oblikovanje fotografij s programom Picassa (SSU). Pripravili smo tudi razstavi: Stol Rex – 
Niko Kralj in Razstavo unikatne keramike. 

- Na kulturni dan 8.2. sta bili v letu 2011 odprti Knjižnica Bežigrad in Slovanska knjižnica. Za uporabnike 
smo pripravili več prireditev, ter omogočili brezplačen vpis novim članom. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 

- Plesna šola Kazina je predšolskim in mlajšim osnovnošolskim otrokom pripravila plesno pravljične 
urice, Mala kreativna šola pa v maju ustvarjalne delavnice – Sobotnice. 

- Med počitnicami tradicionalno pripravljamo večdnevne delavnice za osnovnošolce. Med zimskimi 
počitnicami so se lahko udeležili dvodnevnega tečaja fotografije (pripravil sodelavec  iz SRO) ter 
dvodnevne delavnice igranja z namiznimi igrami. V začetku poletnih počitnic so otroci v projektu 
društva Atelje 2050 in zavoda Studio 2050 spoznavali tehniko risanja stripov v Striparnici. Ob koncu 
poletnih počitnic so se lahko udeležili tridnevne delavnice: knjigoveške (z Igorjem Kužnikom), 
oblikovanja kipcev iz papirnate kaše in izdelave kaligramov. Med jesenskimi počitnicami je Mala 
kreativna šola pripravila tridnevno ustvarjalno delavnico Eko noč čarovnic, v decembru pa delavnico 
izdelovanja novoletnih okraskov.  

- V decembru je pri nas gostoval Kinodvor z delavnico Kinobalon. 
- V okviru Meseca oblikovanja smo za starejše osnovnošolce pripravili ustvarjalno delavnico Odtisni 

svoj image, za mlajše pa delavnico Slikanje z naravnimi barvami. 
- V Knjižnici Bežigrad smo na mladinskem oddelku odprli spominski kotiček Kristine Brenkove. V bližini 

kotička razstavljamo tudi njene knjige za izposojo. 
- Redno pripravljamo priložnostne razstave s katerimi aktiviramo gradivo. Vezane so na letne čase, 

praznike, pomembne obletnice in podobno. Posebej izpostavljamo tudi gradivo, ki smo ga opremili z 
nalepkami Zlata hruška, Ciciuhec, angleška bralna značka, velike tiskane črke in druge. 

- V Knjižnici dr. France Škerl imamo Igroteko – zbirko igrač, ki jo redno promoviramo na sejmih in 
prireditvah MKL. Zaradi problema parkiranja v BS3 je bilo spomladi zaznati upad izposoje, jeseni je 
zopet začela naraščati.  

- V letu 2011 smo se namesto predšolske bralne značke organizirali Palčka bralčka, letos smo vse 
bralne značke MKL združili pod imenom Ciciuhec. Lani so sodelovali trije oddelki vrtca v Črnučah, 
letos se bralna značka širi tudi med ostalimi vrtci. 
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- Vsako leto pripravimo priporočilne sezname bralne značke za predšolske otroke in osnovnošolce. Za 
vrtce tudi pripravljamo kolekcije knjig. 

- V vseh enotah pripravljamo Miškovo literarno uganko za osnovnošolce, v Knjižnici Bežigrad tudi Malo 
uganko za predšolske otroke, ki rešitve narišejo. 

- Za poletno branje tudi otrokom in mladostnikom pripravljamo Mačka v žaklju. Izbrane knjige zavijemo 
v paket in ponudimo paket presenečenja. Bralci so se na pakete navadili in si jih čez poletje redno 
izposojajo. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Dejavnosti za odrasle 
V mreži Knjižnice Jožeta Mazovca (Knjižnici Polje, Knjižnici Fužine, Knjižnici Zalog in Knjižnici Jarše) 
smo nadaljevali z delom bralnih skupin, literarnimi srečanji, strokovnimi predavanji, ustvarjalnimi 
delavnicami, filmsko šolo, umetniškimi razstavami in razstavami gradiva, tečajem angleščine, 
referenčnim servisom Vprašaj knjižničarja in obiski v domu za starejše. V letu 2011 poudarjamo 
naslednje:  

- V Knjižnici Jožeta Mazovca je bilo zelo dobro obiskano mentorsko svetovanje v Točki vseživljenjskega 
učenja. V izvedbi sodelavca iz SRO je potekal 5 dnevni tečaj računalniškega opismenjevanja za 
odrasle. 

- V želji po spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa ob namiznih igrah so dvakrat mesečno v 
naši Bralnici zaživele šahovske delavnice, ki se z zaključkom projekta »Lahko matiraš dedka?« niso 
zaključile, ampak na željo udeležencev z njimi nadaljujemo. 

- V Knjižnici Fužine smo v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje ter Borzo dela MKL aprila odprli 
novo info točko Borze dela, ki je namenjena iskalcem zaposlitve in informiranju o področju 
zaposlovanja, izobraževanja, gospodarstva, brezplačne pravne pomoči, socialnega varstva ter trga 
delovne sile v RS in EU. Sodelavke pomagajo obiskovalcem pri uporabi elektronskih virov, 
namenjenih iskanju dela, vodja Borze dela pa mesečno izvaja izobraževalne delavnice, predavanja in 
motivacijska srečanja. Ta storitev pomeni dodatno pomoč brezposelnim, saj imajo za strokovno 
svetovanje na voljo več časa in oseben pristop k vsakemu posamezniku. Pomeni dober odziv na 
situacijo v družbi in lokalnem okolju. 

- Dvakrat na mesec nadaljujemo tudi z bralnimi srečanji v Domu starejših Fužine in z izposojo na domu 
za invalidno osebo. 

- Od jeseni naša območna enota skrbi za evidenco in vpis pravnih oseb za vse enote MKL. 
 

Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
Ohranili smo posebne oblike dela iz prejšnjih let: redne ure pravljic, filmsko šolo, ustvarjalne delavnice 
in bibliopedagoško delo, novosti pa so bile: 

- V Knjižnici Jožeta Mazovca smo v času šolskih počitnic organizirali delavnice – šahovsko šolo, kjer so 
otroci spoznavali osnove šahovske igre in se imeli možnost pomeriti na spomladanskem turnirju s 
starejšimi šahisti. To možnost imajo ponovno od jeseni, saj lahko obiskujejo medgeneracijske 
šahovske delavnice vsak drugi torek. 

- Zelo dobro so bile obiskane Sobotnice, sobotne ustvarjalne delavnice v izvedbi Kreativne šole. 
- Za otroke sodelavcev MKL smo organizirali prireditev in obdarovanje ob obisku Dedka Mraza. 
- Nemščino za mladostnike smo jeseni kot novo dejavnost uvedli v Knjižnici Polje za učence zadnjih 

razredov OŠ Polje, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina. V sodelovanju z učiteljico izbirnega 
predmeta vodi delavnice naša bibliotekarka pogovore o prebranem nemškem leposlovju za 
tekmovanje iz nemščine,  pripravlja ponudbo gradiva v nemškem jeziku in se z mladostniki, med 
katerimi -  kar je neobičajno - prevladujejo fantje, pogovarja tudi o vsakdanjih temah. Ta dejavnost 
poleg izobraževanja predstavlja sodelovanje z lokalnim okoljem, hkrati pa v knjižnico spet privablja 
populacijo, ki jo pogrešamo, torej mladostnike. 

- V Knjižnici Fužine so do poletja potekale pravljice tudi v angleškem jeziku, v Knjižnici Zalog pa 
delavnica – pogovori v angleščini o poljudnih temah za mladostnike, Engish mind lab. 

- V novi Knjižnici Zadvor so pravljične ure v slovenskem in angleškem jeziku že zelo dobro zaživele, 
otroci iz bližnjega vrtca pa s skupino pogosto obiščejo našo igralnico in bibliopedagoške ure. Gostili 
smo že likovno razstavo osnovnošolcev OŠ Sostro in izvedli prve ustvarjalne delavnice. S strani 
šolarjev je zelo dobro obiskana e-točka. Videti je, da je knjižnica v bližini doma in šole tisti tretji 
prostor, ki so ga otroci hitro »posvojili«, hkrati pa se spontano navajajo tudi na novo postavitev gradiva 
na otroškem oddelku. 
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Knjižnica Otona Župančiča 
Dejavnosti za odrasle: 
V letu 2011 je Knjižnica Oton Župančič praznovala 100. obletnico nepretrganega delovanja njene 
najstarejše enote Šentjakobske knjižnice (kasneje Mestne knjižnice). Ob tej priložnosti smo zasnovali 
in izdali zanimiv zbornik, v katerem smo popisali prehojeno pot. Poleg tega smo povabili nekaj 
domačih in tujih strokovnjakov, da so predstavili svoje poglede na nadaljnji razvoj splošnih knjižnic. 

- V februarju smo pripravili razstavo knjižničnega gradiva o Japonski. Razstava je potekala vzporedno z 
razstavo uporabnih predmetov iz Japonske in razstavo fotografij japonskega umetnika v sodelovanju z 
japonskim veleposlaništvom.  

- Ob Mednarodnem dnevu gozdov smo  marca  v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, prehrano in 
gozdove pripravili razstavo. 

- Na  oddelku za leposlovje smo pripravili 26 knjižnih razstav, od tega 6 razstav v okviru projekta Znani 
Slovenci priporočajo, 3 knjižne razstave manj branih literarnih zvrsti (kratka proza, satira in aforizmi), 
razstavo japonske in slovaške književnosti, 9 spominskih razstav ob obletnicah rojstev ali smrti 
literatov, ter 5 razstav nagrajencev literarnih nagrad. 

- Odmevna je bila razstava ob 80-letnici Kajetana Koviča. Pripravili smo  celovit pregled pesnikovega 
bogatega opusa, tako za otroke kot za odrasle ter razstavili vse izdaje otroških in mladinskih pesniških 
zbirk. 

- Pripravili smo 10  priporočilnih seznamov strokovnega in leposlovnega gradiva in brošuro z naslovom 
Iz knjižnice 2011. Brošura je zajela najboljše iz priporočilnih seznamov strokovnega in leposlovnega 
gradiva iz let 2008 do 2010.  

- V okviru Mednarodnega leta gozdov smo organizirali  fotografski natečaj z naslovom ''Pogled na 
gozd«, na katerem je sodelovalo 53 fotografov iz vse Slovenije. Po izboru najboljših fotografij smo 
organizirali podelitev nagrad in razstavo, ki bo gostovala tudi v drugih knjižnicah. 

- Literarnih klepet V KOŽi besede, ki jih je vodila Carmen Lašič Oven smo gostili: Erico Johnson 
Debenjak, Boštjana Gorenca Pižamo, Mateja Kranjca, Aleksandra Bucha, Vinka Möderendorferja, 
Milanko Fabjančič, Zvonka Čoha in Damijana Stepančiča. 

- Klepet o besedi in glasbi je šansonjerka in igralka Lara Jankovič popestrila z glasbenim nastopom. Z 
avtorjema Dušanom Rutarjem in Mitjem Reichenbergom smo se lotili fenomena Avatarja. O nizanju 
besed in pisanju kot načinu terapije smo se pogovarjali s pesnico, filozofinjo in psihologinjo  Alenko 
Rebula ter z doktorjem klinične psihologije Andrejem Perkom, ki prav pisanje kot del terapije uporablja 
pri svojem delu z odvisniki od alkohola. 

- Novembra 2011 smo pričeli z mesečnim ciklom pogovorov o aktualnih vprašanjih, ki jih vodi novinar, 
publicist in pisatelj Janko Lorenci. Na dveh srečanjih smo gostili  dr. Franceta Bučarja in Marcela 
Štefančiča jr. 

- Z Društvom za zaščito živali Ljubljana smo aprila pričeli s ciklusom šestih tematskih predavanj na 
temo zaščite živali. Predavanja so potekala enkrat mesečno. 

- V okviru koncertov v KOŽ so se predstavile glasbene skupine: Stopinje, Ingenium, Tantadruj, Horde 
grdih, Koriandr, Artbeaterers, Same babe, Hamlet Express ter posamezni glasbeniki: afriški virtuoz 
Sekou Kouyateja in reperja Klemen Klemen ter Darko Nikolovski. 

- V sodelovanju z Veleposlaništvom Slovaške republike v Sloveniji in s Kulturno-umetniškim društvom 
Apokalipsa smo konec novembra pripravili Dneve slovaške kulture v Ljubljani in v ta namen pripravili 
razstavo Slovaki pomagajo svetu ter razstavo  knjižnih prevodov iz slovaščine v slovenščino ter 
predstavili film Meja. 

- Raznoliki in pisani sejem pred KOŽ v okviru Tedna MKL in ob praznovanja 100 obletnice KOŽ je 
obiskovalcem ponujal srednjeveško tiskarno, keramičarske in lončarske izdelke, lučke in druge izdelke 
domače obrti. StripArtnica Aleksandra Bucha je na svoji stojnici pripravila obisk Miki Mustra, ki je 
podpisoval stripe. Predstavila se je tudi Slovenska Karitas ter MKL s svojimi storitvami. Dogajanje na 
sejmu je popestril DJ Bakta, trebušne plesalke in požiralec ognja ter nastop Domžalske godbe na 
pihala.  

- S Slovensko Karitas smo pripravili razstavo in okroglo mizo o problematiki podnebnih sprememb v 
povezavi z revščino v Afriki,  »Živi preprosto in solidarno«, v smeri podnebne pravičnosti.  

- V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije smo pripravili fotografski razstavi o fotografu 
Petru Lampiču in o ljubljanskem Kongresnem trgu v 20. stoletju. 

- V Knjižnici Poljane deluje tematski kotiček za popotnike, Samostojni popotnik, ki ponuja strokovne in 
leposlovne knjige ter revije s področja potovanj, pripravili smo pet potopisnih predavanj. 

- V Knjižnici Kolodvor smo na novo uvedli izposojo gradiva. Knjižnica je v letu 2011 organizirala osem 
likovnih razstav. 
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Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Ob interaktivni Kosovirjevi žlici smo izvajali »literarni polet s Kosovirjevo žlico«, posebno pravljično uro 

na vzletišču Kosovir.  
- Bibliopedagoško delo z najmlajšimi obiskovalci iz VVZ je v letu 2011 podpiral program predšolske 

vzgoje: spoznavajmo mesto Ljubljano in domovino Slovenijo, kjer smo otrokom predstavljali poučno in 
leposlovno literaturo o Ljubljani in Sloveniji. Predstavitev smo povezali tudi z Literarnimi sprehodi po 
Ljubljani.  

- Četrtkove ustvarjalne in izobraževalne delavnice so celo leto ponujale štiri raznolike in kakovostne 
tematske sklope: likovno delavnico z Andrejo Goetz, delavnico zabavne animacije z Zarjo Menart, 
angleško pravljično uro s Špelo Podkoritnik Mokorel ter delavnice Zabavne matematike, ki sta jih vodili 
Mateja Budin ter Mojca Majerič. 

- Potujoči Kinobalon je imel svojo filmsko predstavo na mladinskem oddelku KOŽ v mesecu novembru. 
- Decembra je na mladinskem oddelku KOŽ potekala delavnica animiranega filma Mednarodna 

Animateka. 
- Opaznejše razstave: razstava nominirancev za nagrado desetnica 2011, razstava »Slovenska družina 

v izvirnem leposlovju za otroke in mladino«, knjižna razstava ob mednarodnem dnevu boja proti AIDS-
u,  razstave Moja naj knjiga, ter knjižna razstava »zlatih hrušk«. 

- Poskrbeli smo za promocijo »zlatih hrušk« in sistematično smo označili tiste knjige, ki so prejele znak 
»zlata hruška« z ustrezno nalepko in najslabše slikanice označili z nalepko, ki bralce opozarja, da 
knjigi ni potrebno namenjati večje pozornosti.  

- Za mladostnike in odrasle smo organizirali 11 pogovorov ob knjigah ''Berem, torej mislim''. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Dejavnosti za odrasle 
Vse prireditve v naših enotah so dobro organizirane in tudi zelo dobro obiskane. Za organizacijo in 
izvedbo prireditev po enotah je zadolžena vodja posamezne knjižnice, ki pa sodeluje tudi s 
prireditveniki Knjižnice Prežihov Voranc in s Službo za delo z uporabniki.  

- Do konca leta 2011 se je v Knjižnici Prežihov Voranc zvrstilo 46 prireditev za odrasle. V prvem 
četrtletju smo zaključili s prireditvami, povezanimi s Svetovno prestolnico knjige, med katerimi je bil 
najbolj odmeven literarno glasbeni večer Pesemtry. V mesecu oblikovanja smo pripravili strokovno 
predavanje o oblačenju, v okviru projekta Mesto bere pa smo organizirali pogovorni večer z Dragom 
Jančarjem in Andrejem Rozmanom Rozo.  

- V maju smo gostili otvoritev Tedna Afrike, na kateri je bila slavnostna govornica dr. Zdenka Čebašek 
Travnik, varuhinja človekovih pravic. Otvoritev je bila popestrena z obredom, glasbeno spremljavo in 
pokušino hrane afriškega kontinenta. 

- Pomemben del dejavnosti predstavljajo razstave, letos smo pripravili številne kvalitetne fotografske (z 
aprilom smo v knjižnici na Viču pričeli tudi s ciklom slovenske reportažne fotografije) in slikarske 
razstave.  

- Razstavna dejavnost je dobro razvita tudi v Knjižnici Škofljica, Knjižnici Ig in Knjižnici Frana Levstika v 
Velikih Laščah, kjer pa je poudarek predvsem na predstavitvi umetniških del lokalnih ustvarjalcev. 

- V Knjižnici Prežihov Voranc , Knjižnici Škofljica in Knjižnici Grba smo nadaljevali s pripravo literarnih 
večerov in knjižnih klubov. Letos pa sta se nam pridružili še Knjižnica Frana Levstika in Knjižnica 
Brezovica. S prebiranjem literarnih del ponujamo priložnost za stik z lepo besedo ter bogatitev 
besednega zaklada. Srečanja so zelo dobro sprejeta, saj so hkrati tudi družabna srečanja.  

- Prireditvena dejavnost je pomemben segment delovanja Knjižnice Ig, s katero poskušamo čim bolj 
prisluhniti potrebam prebivalcev v občini Ig. V letu 2011 je bilo organiziranih 33 prireditev za odrasle in 
28 kulturnih dogodkov. Skupaj je prireditve obiskalo več kot 4.000 uporabnikov knjižnice. 
Obiskovalcem smo ponudili različne vrste prireditev, tako da je lahko vsak izbral dejavnost po svojem 
okusu. Največ zanimanja so požele razstave, s katerimi se predstavljajo zlasti lokalni umetniki, literarni 
večeri in potopisna predavanja. 

- V letošnjem letu smo za obiskovalce Knjižnice Dobrova pripravili predvsem potopisna predavanja, ki 
so zelo dobro obiskana in so naletela na pozitiven odziv. V marcu in aprilu smo pripravili delavnico 
kaligrafije, ki jo je vodila Ana Vidmar. Vse leto smo v knjižnici prirejali tudi priložnostne knjižne 
razstave. 

- V Knjižnici Velike Lašče je bila zelo uspešna delavnica izdelovanja nakita iz fimo mase in potopisno 
predavanje. Razstavljali sta tudi naša sodelavka Barbara Kaiser, s fotografsko razstavo metuljev in 
bivša sodelavka Majda Bremše, s tihožitji. V septembru smo začeli z literarnimi večeri, ki jih vodi 
sodelavka iz KPV. Vedno nam pripravi presenečenje z gosti: popotnikom, prevajalko, pesnico. 
Izpostavili bi tudi obisk oskrbovancev Doma ostarelih Dobrepolje. Dogodek je bil že tretjič zapored, 
podarili smo jim odpisane knjige, osnovnošolski otroci pa so pripravili gledališko in glasbeno točko. 
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- V Knjižnici Grba smo pripravili šest strokovnih predavanj in deset literarnih večerov, kjer smo prebirali 
številne kvalitetne in zanimive knjige. Oblikovala se je redna skupina obiskovalcev.  

- V Knjižnici Škofljica smo nadaljevali s Knjižnimi klubi, ki jih uspešno vodi pisateljica Sonja Pirman ter 
organizirali literarna srečanja z avtorji. Pripravili smo razstave, kjer smo izpostavili predvsem lokalne 
umetnike, tematsko različna strokovna in potopisna predavanja, ki so privabila številne obiskovalce.   

- Zanimiv je bil odziv lokalnega prebivalstva na poleti 2011 razpisan nagradni natečaj »V Podpeči živijo 
ustvarjalni ljudje«, na katerem je sodelovalo pet ustvarjalcev. Natečaj smo razpisali poskusno in bili 
prijetno presenečeni, pet sodelujočih sicer ni velika številka, a za Podpeč je razveseljiva.  

- V Knjižnici Brezovica smo organizirali skupaj 53 prireditev, novost so bili Knjižnimi klubi, organizirani 
enkrat mesečno. Žal pa je obisk upadal, zato smo novembra organizirali zadnje srečanje. Za odrasle 
smo meseca februarja organizirali potopisno predavanje ter 13 razstav. Pripravili smo tudi delavnice 
kreativnega pisanja. 

- Po dogovoru z delovno terapevtko Emanuelo Grom od marca naprej potekajo Bralne urice v Domu za 
starejše občane v Horjulu, kjer preberemo določeno zgodbo /odlomek in se njej pogovorimo. V 
letošnjem letu smo v knjižnici nadaljevali tudi z dobro obiskanimi potopisnimi predavanji. 

- V novembru 2011 smo v Knjižnici Prežihov Voranc začeli tudi z antikvarno prodajo knjig odpisanega in 
darovanega gradiva. 

- V delovni skupini za angleščino smo prevedli Mali Pop in ga v naslednji različici spremenili v vprašanja 
in odgovore. Obe besedili sta namenjeni tujcem, slednje je napisano na bralcu bolj prijazen način. 
Poleg tega smo zbrali skupaj angleške povedi, ki jih knjižničarji uporabljamo v komunikaciji s tujci in 
ustrezne slovenske prevode. Seznam je mišljen kot pomoč zaposlenim v knjižnici, ki sicer znajo 
angleško, a se morda v določeni situaciji ne spomnijo primernega izraza. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
V letu 2011 smo mladim pripravili kar nekaj prireditev, s katerimi so si lahko polepšali popoldneve, 
hkrati pa smo z njimi v knjižnicah promovirali branje. Izvedli smo pravljične ure, zanimive ustvarjalne 
delavnice, privlačne lutkovne predstave in jih zvabili k reševanju knjižne uganke in zabavnega kviza. 
Tudi mlajšim obiskovalcem naših knjižnic smo pripravili kar nekaj knjižnih razstav in jim ponudili v 
branje knjige, ki so tematsko ponujale kvalitetno branje in koristno porabo prostega časa.  

- Robinzonijada v informacijski družbi je zabavno - izobraževalno tekmovanje, v katerem sodelujejo 
mladi bralci od 5. - 9. razreda OŠ in se skozi ustvarjalne in spretnostne naloge na neprisiljen in 
zanimiv način seznanjajo z različnimi storitvami in ponudbami knjižnice. Tekmovalci rešujejo kviz v 
obliki vprašanj, pri katerem uporabljajo tako knjižnično gradivo kot tudi sodobno tehnologijo. V 
letošnjem letu 2011 se je število sodelujočih pri Robinzonijadi zmanjšalo v primerjavi s preteklim 
letom.  

- Knjižno uganko smo ponovno obudili, do decembra 2011 smo zastavili tri uganke, na katere je 
odgovarjalo 20 reševalcev.   

- Palček Bralček je v letu 2011 nagradil za branje, poslušanje in pripovedovanje pesmic in zgodbic 
1.237 predšolskih otrok, od tega je 903 otrok vključenih v vrtce v Mestni občini Ljubljana, 334 otrok pa 
v vrtce iz primestnih občin. V letu 2011 je bilo v projekt vključenih 1.158 predšolskih otrok, kar pomeni, 
da smo beležili trend rasti vključenih predšolskih otrok v projekt. Palček Bralček se z novim šolskim 
letom imenuje Ciciuhec – beremo z malčki. 

- 21. aprila smo imeli v Knjižnici Podpeč praznik, Andersenov rojstni dan smo združili s praznovanjem 
svetovnega dneva knjige in otvoritev »Drevesa pravljic«, ki ga je za knjižnico Podpeč iz gline izdelala 
sodelavka Katarina Duščak. Na prireditvi so s svojim nastopom sodelovali tudi učenci podružnične 
šole Jezero.  

- V novembru smo v sodelovanju z Mestnim muzejem organizirali ustvarjalne delavnice Spoznajmo 
barjance, kjer so otroci spoznavali zgodovino Ljubljanskega barja in njegovih prvotnih prebivalcev, 
koliščarjev, poslušali zgodbe iz Bobrov in izdelovali izdelke iz gline. Delavnica je naletela na zelo 
pozitiven odziv. 
 
Knjižnica Šiška 
Dejavnosti za odrasle 
V tem letu smo redno organizirali prireditve v Knjižnici Šiška, Knjižnici Šentvid, Knjižnici Gameljne in 
Knjižnici Vodice. Praviloma smo izvedli eno do dve prireditvi tedensko. Skušali smo pripraviti čim bolj 
raznovrsten program. 

- Ob slovenskem kulturnem prazniku  smo organizirali predavanje Marka Ogrisa Ljubezen in Zahod, ki 
je govorilo o zgodovinsko določenem pojmovanju ljubezni, ki je povezano s Prešernovo poezijo. 

- Na Ta veseli dan kulture smo organizirali predavanje Alenke Rebula, Vera vase in postavili smo tudi 
razstavo slovenskih tradicionalnih izdelkov. 
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- Bili smo soorganizatorji 9 predavanj v okviru Škratove filmske šole (skupaj s TVŽU v Knjižnici Šiška), 
ki se je ukvarjala z s spremembami, ki so jih v filmsko produkcijo prinesle nove digitalne tehnologije. 

- Z dvema predavanjema in potopisnim filmom smo obeležili 100 letnico osvojitve južnega tečaja. 
- V okviru projekta Mesto bere smo organizirali pogovor s pisateljem Goranom Vojnovićem, ob tej 

priložnosti smo tudi izčrpno predstavili projekt Mesto Bere. Posebej bi omenili tudi predstavitev knjige 
Prostori samote in njenega avtorja fotografa prof. Milana Pajka. Gostili smo natečaj Društva  ZN za 
Slovenijo Milenijske zgodbe. 

- Potopisna predavanja, ki so potekala v okviru Potokroga so pokrila velik del sveta. Najbolj izstopajoče 
je bilo predavanje Bračkoti na potovanju, kjer je družina Bračko predstavila svoje enoletno potovanje z 
otroki okoli sveta. 

- Imeli smo več predavanj s poljudnoznanstveno in drugo strokovno problematiko. Imeli smo tri 
predavanja o neevropskih ljudstvih in o poizkusih kako jim pomagati ohraniti njihovo identiteto v 
globalnem svetu: Šparemblek »Masaji«, Čermelj »Kalaši«, Vilčnik »Angola«. Zelo poglobljeni sta bili 
tudi dve predavanji o osvojitvi južnega tečaja Žive Flisar. Dušica Kunaver pa je dvakrat predavala o 
narodopisni tematiki 

- Skušali smo zajeti  čim širši spekter likovnih, fotografskih in oblikovalskih razstav ter razstavljati tako 
profesionalne kot amaterske ustvarjalce. V okviru cikla reportažne fotografije smo razstavili fotografije 
Arneja Hodaliča, v okviru Grškega tedna pa smo gostili razstavi fotografov Paravasa ter Katsogannisa 
in Chiantzare na temo grške pokrajine. Med fotografskimi razstavami je bila zelo odmevna tudi 
razstava, ki je govorila o znani civilnodružbeni okoljski akciji Očistili smo Slovenijo v enem dnevu. Med 
slikarskimi razstavami je bila najizvirnejša  razstava Samota Jurečiča: Olvejs d san, med 
izobraževalnimi razstavami pa Krajinski park Ljubljansko barje ter Masaji med tradicijo in sodobnostjo. 
Imeli smo tudi več zanimivih razstav unikatnega nakita. 

- V okviru TVŽU smo speljali nadaljevalni tečaj italijanščine, ki ga je vodila Monica Caltran. Jeseni pa 
smo pričeli z začetnim tečajem španščine, ki ga je vodila Saša Hiti. 

- V Knjižnici Šentvid smo priredili sedem potopisnih in eno strokovno predavanje, ki so bila dobro 
obiskana, v Knjižnici Gameljne pet potopisnih predavanj ter prav toliko v Knjižnici Vodice.  
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 

- V Knjižnici Šiška smo v sodelovanju z Društvom Tačke  pričeli z novo dejavnostjo za otroke Beremo s 
Tačkami. Obiščejo nas pravi kužki, ki zelo radi poslušajo pravljice in razne pasje zgodbice. To otroke 
zelo motivira in z vso zavzetostjo in veseljem prebirajo kužkom zanimive zgodbice. Program se v 
knjižnici izvaja en krat mesečno. Z izvajanjem programa želimo izboljšati bralne spretnosti otrok v 
zabavnem in prijetnem okolju brez stresnega javnega nastopanja.  Pri branju sta prisotna samo otrok, 
pes in pasji vodnik. Program se odvija s šolanimi terapevtskimi psi, ki so pod stalno veterinarsko 
kontrolo. Dejavnost je nova in je pritegnila pozornost različnih medijev: kot npr.: National geographic 
junior, televizijska oddaja »Štiri tačke«, revija Sledi. 

- Moj prvi italijanski besednjak – mini tečaj italijanskega jezika za otroke je izobraževalna dejavnost, kjer  
se otroci od 7. leta dalje učijo italijanski jezik. Delavnica je zastavljena tako, da je vsaka učna ura 
celota zase. Delavnica  poteka en krat mesečno. Vodi jo naša zunanja sodelavka Italijanka Monica 
Caltran. 

- Za vse tujce, ki slovenščine ne razumejo in za vse tiste otroke, ki se radi preizkušajo v razumevanju 
tujih jezikov, prirejamo Pravljico v angleškem jeziku. Poleg pravljice se udeleženci seznanijo tudi s 
kulturo, kulinariko, mitologijo. Potekajo en krat mesečno in jih obiskujejo tako otroci kot odrasli. Vodi jo 
naravna govorka, po rodu iz Amerike. 

- Za vse ljubitelje psov en krat mesečno prirejamo Kinološke urice. Namen je seznaniti otroke s 
kinologijo, kinološko kulturo, predstaviti različne pasme 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 urici vodi knjižničarka, ki se v 
prostem času ukvarja s kinologijo. 

- Želimo si, da bi se otroci, ki obiskujejo knjižnico sami znašli med knjižnimi policami, si znali sami izbrati 
in poiskati knjige tudi s pomočjo računalniškega kataloga Cobiss. Zato že nekaj let pripravljamo 
računalniško delavnico na kateri se otroci seznanijo z osnovami kataloga Cobiss, naučijo se poiskati 
knjižnično gradivo po različnih parametrih v računalniškem katalogu, seznanijo se s z Univerzalno 
decimalno klasifikacijo (UDK) – sistem postavitve gradiva v knjižnici. Dejavnost se izvaja tedensko 
individualno oz. v manjših skupinah. 

- Na ustvarjalnih delavnicah, ki jih izvajamo knjižničarji, ustvarjamo najrazličnejše izdelke, ki so uporabni 
oz. dekorativni. Tema delavnice je največkrat vezana na letni čas ali bližnji praznik oz. običaj. 
Priljubljene so tako med otroki kot tudi med odraslimi. Ker je število obiskovalcev na njih omejeno, so 
potrebne predhodne prijave.  
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- Malčkovo bralno značko ali po novem Ciciuhec – beremo z malčki, smo že šestnajsto leto organizirali 
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. 

- Vsak mesec za otroke in mladostnike v knjižnici pripravimo Knjižno uganko. Tematika uganke se 
navezuje na nek aktualni dogodek v tistem času, npr.: okrogla obletnica, nagrada, smrt, nominacija 
kakšnega znanega mladinskega ustvarjalca ali bližnji praznik. Otroci pisno odgovorijo na tri vprašanja 
in svoj odgovor oddajo v skrinjico. Izžrebani srečnež prejme knjižno nagrado. 

- Kontinuirano skozi celo šolsko leto nas obiskujejo skupine vrtcev in šol, ki si želijo ogledati knjižnico in 
se seznaniti z osnovnimi informacijami o naši knjižnici.  Da jim naredimo obisk še prijaznejši jim ob 
koncu povemo pravljico ali pa predvajamo zabavno-poučni igrani film o knjižnici, Knjižnica Šiška, 
dober dan. 

- Sobotnice smo gostili v mesecu marcu in aprilu v sodelovanju z Oddelkom za prireditve. To so 
ustvarjalne delavnice, ki potekajo ob sobotah dopoldne na otroškem oddelku knjižnice. Izvajajo jih 
animatorke iz Kreativne šole. Sobotnice so dobrodošle, saj pokrivajo zelo obiskan termin v knjižnici in 
velikokrat se jih udeležijo naključni obiskovalci.  

- V sodelovanju z bližnjimi osnovnimi šolami gostimo tudi gledališke predstave v izvedbi  
osnovnošolskih gledaliških skupin. Otroci pripravijo predstavo za svoje vrstnike, starše ali naše 
najmlajše obiskovalce. S takimi dejavnostmi  knjižnica sodeluje tudi z drugimi institucijami v lokalnem 
okolju, kar samo krepi njeno vpetost v okolje.  
 
Potujoča knjižnica 
V letu 2011 je Potujoča knjižnica dotedanjim 45 postajališčem dodala še tri: Center starejših Medvode, 
Goričico pod Krimom in Šmartno ob Savi. Opustila pa je postajališče Zadvor, ki je zaradi velikega 
števila uporabnikov preraslo v stacionarno krajevno knjižnico. 

- V okviru bibliopedagoške dejavnosti  smo skozi celo leto predstavljali bibliobus in njegovo delovanje 
odraslim - sodelovanje z Borzo znanja pri projektu «Akademija«, sodelovanje na strokovnem 
posvetovanju «Poti do knjige – vsi različni, vsi po isti poti«, sodelovanje s knjižnico Šiška ob 
Slovenskem kulturnem prazniku, predstavljanje bibliobusne dejavnosti študentom bibliotekarstva. 

- Mladim ter najmlajšim smo se predstavili na 5. Luninem festivalu – Luna riše, na Otroškem bazarju na 
Gospodarskem razstavišču, v okviru Festivala Bobri – Bober potuje, pa smo našo dejavnost 
predstavili najmlajšim v vrtcih Kašelj in Galjevica.  

- Teden MKL je bila priložnost za predstavitev bibliobusa v O.Š. Ledina in Gimnaziji Ledina. 
- Že uveljavljeno in redno pa je celoletno predstavljanje bibliobusa in pripovedovanje pravljic v različnih 

VVZ v Ljubljani in primestnih občinah. 
- Osrednji dogodek Potujoče knjižnice je bil že drugič projekt Filmobus – potujoči literarni kino. 

Dvodnevno dogajanje v zadnjih dneh avgusta, v Parku slovenske reformacij je bilo razdeljeno na 
popoldanske delavnice in projekcije risanih filmov za otroke in večerno projekcijo filmov za odrasle. 
Letos smo predvajali dva slovenska filma: Gremo mi po svoje in Pod njenim oknom. Obakrat je bilo 
veliko gledalcev tako iz okoliških hiš in blokov kot tudi naključnih mimoidočih, ki so si ogledali film in 
bibliobus. 

- Potujoča knjižnica je tudi v letu 2011 aktivno sodelovala v ZBDS - sekciji za Potujoče knjižnice  in 
njenem glasilu - Potujočih novicah. 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Prireditve za odrasle 

- V letu 2011 je med domoznanskimi prireditvami največ uspeha doživela majska razstava »Fondovi 
bloki«, ki smo jo pripravili v sodelovanju s skupnostjo stanovalcev bližnjega naselja, ki velja za enega 
najbolj zanimivih starejših blokovskih kompleksov v Ljubljani. Zaradi velikega zanimanja okoliških 
krajanov se je otvoritve razstave udeležilo rekordno število obiskovalcev, skozi celo trajanje razstave 
pa smo prejemali navdušene odzive obiskovalcev, ki jim je ugajalo predstavljeno gradivo ter skrb za 
živo vzdušje, saj so lahko posedeli na originalni klopcah iz znamenitih Fondovih vrtičkov – za njihovo 
ohranitev se stanovalci danes borijo z načrtovalci nove ureditve sosednjega propadajočega Stadiona. 
Otvoritev razstave so spremljala kvalitetna predavanja: Nataše Kokošinek, ki je pred leti pripravila 
etnološko diplomsko nalogo na temo te zanimive ljubljanske soseske, Marijane Lesar Slovnik, ki je 
predstavila arhitekturne posebnosti, in Damijana Prelovška, ki je kritično osvetlil aktualno življenje 
soseske v današnjem dnevu. Stanovalci soseske so sočasno z razstavo obeležili tudi dan Fondovih 
blokov s piknikom, na katerega je bila povabljena tudi območna koordinatorka domoznanske 
dejavnosti, ki je zbrano gradivo uvrstila v predstavljanje zanimivih ljubljanskih ulic (»Moja ulica«) na 
regijskem portalu Kamra. 
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- Kakor že v letu 2010 smo tudi letos uspešno izvedli cikel ruskega filma, projekcije štirih originalnih 
ruskih filmov, ki si jih slovenska publika še ni imela priložnosti ogledati, opremljenih s slovenskimi 
podnapisi in pospremljenih s kratkimi uvodnimi predavanji o vsebinah in zgodovinskem ali aktualnem 
kontekstu nastajanja filmov. Cikel ruskega filma se je dobro zasidral med prireditvami naše knjižnice in 
si je pridobil spodobno številčen krog zvestih obiskovalcev, vsako leto pa ga pripravimo tako, da so 
obiskovalci že vnaprej seznanjeni s programom, datumi projekcij in kratkimi označbami filmov. 

- Omeniti velja še predavanje našega uveljavljenega strokovnjaka za področje knjige dr. Martina 
Žnideršiča, ki je ob zaključku leta 2010 MKL – Slovanski knjižnici zaupal v hranjenje svojo obsežno in 
edinstveno zbirko 3.000 miniaturnih knjig. Poleg pripravljenih parcialnih razstav v letu 2011, ki so 
prikazovale posamezne dele zbirke, smo pripravili srečanje z donatorjem, ki je zbirko predstavil in 
podal obsežno strokovno predavanje o zgodovini miniaturnih knjig in njihovem razvoju z naslovom 
Miniaturna knjiga skozi stoletja. V letu 2011 smo pridobili štiri obsežne osvetljene vitrine za 
razstavljanje miniaturk in v njih uspešno začeli s prvimi tematskimi prikazi te dragocene zbirke, da so 
si lahko naši obiskovalci »v živo« ogledali najbolj zanimive primerke. Vitrine imajo trdno nameščena 
stekla in hladno razsvetljavo, ki ne škoduje tisku. Namestili smo jih v avli pred kletno dvorano knjižnice 
in 1. septembra odprli stalno razstavo miniaturnih knjig. Na njej smo predstavili slovenske miniaturke 
ter miniaturke držav nekdanje Jugoslavije. Razstavljene knjige bomo menjali vsakih šest mesecev, 
razvrščene pa bodo po državi izvora. Pri vhodu v čitalniške prostore smo pripravili razstavo z 
naslovom Mala knjiga – velik dragulj, na kateri smo od 8. februarja do 8. marca predstavili cca. 80 
najprivlačnejših primerkov. Razstavo je spremljala zgibanka z informacijami o donatorju ter o 
zgodovini in pomenu miniaturnih knjig. Poročilo o odprtju razstave, ki smo ga naslovili Miniaturna 
knjiga je kot vrt, smo opremili s fotografijo miniaturke angleške Biblije in poročilo objavili v drugi številki 
glasila mestne občine Ljubljana. S podobno razstavo smo meseca maja gostovali v Knjižnici Litija, v 
sklopu prireditev Teden Mestne knjižnice Ljubljana.  
 
 
Pionirska - Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
Pionirska se s svojim delom povezuje in sodeluje z mladinskimi oddelki MKL, zlasti pa z Oddelkom za 
otroke in mlade v KOŽ, kjer se njene teoretične zamisli praktično uresničujejo. 

- Strokovne srede, so potekale vsako 2. sredo v mesecu v KOŽ, kamor smo vabili knjižničarje, 
založnike, literate in druge strokovnjake s področja mladinske literature in knjižničarstva. 

- Obeležili smo 2. april, mednarodni dan knjig za otroke v dvorani KOŽ. V sodelovanju s Slovensko 
sekcijo IBBY smo razglasili poslanico Knjiga se spominja, ki jo je pripravila estonska sekcija IBBY in 
podelili priznanja Moja najljubša knjiga 2011. Priložnostno razstavo o življenju in delu pisateljice, 
urednice in prevajalke Kristine Brenkove so pripravili sodelavci iz Knjižnice Bežigrad.  

- 13. aprila 2011 smo s Slovensko sekcijo IBBY, z revijo Otrok in knjiga in z Društvom Bralna značka – 
ZPMS pripravili Mednarodni simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove Obdarovanja. 
Pripravili smo tudi simpozijsko publikacijo in spominsko znamko. Referati referentov so bili objavljeni v 
reviji Otrok in knjiga.  

- Sodelovali smo v delovni skupini pod vodstvom urednika za mladinsko leposlovje pri Mladinski knjigi 
Založbi za pripravo spominskega zbornika Kristine Brenkove, ki bo izšel predvidoma v prvi polovici 
leta 2012. Z zunanjo sodelavko, Zarjo Menart, pa smo pripravili družabno igro, posvečeno Kristini 
Brenkovi, ki temelji na književnem delu Deklica Delfina in lisica Zvitorepka. 

- Pionirska je nosilka nacionalne akcije Moja naj knjiga in tudi v letu 2011 smo jo koordinirali na 
državnem nivoju.  

- Zasnovali smo interaktivni objekt Kosovirjeva žlica, praktično ga je izvedel Studio Incognito. Medijsko 
odmeven dogodek njene otvoritve je bil 18. 4. 2011 na oddelku za otroke in mladino KOŽ. Ob 
Kosovirjevi žlici smo zasnovali posebno bibliopedagoško obliko dela z otroki. 

- Skupaj s Knjigarno Konzorcij smo pripravili prodajno razstavo mladinskih knjig v tujih jezikih »Bologna 
po Bologni«, sodeloval pri izboru knjig za razstavo in pripravil vsak dan strokovno vodstvo po razstavi 
ter izvedli ure pravljic. 

- 25. 5. 2011 smo na povabilo Filozofske fakultete sodelovali na Sejmu akademske knjige, ki je bil 
posvečen romanskim kulturam in je potekal na Foersterjevem vrtu. Pripravili smo nekaj uspešnih 
prireditev za otroke.   

- V sodelovanju z JAK sodelujemo pri nacionalnem projektu »Rastem s knjigo« kot koordinator za MKL. 
Za projekt smo pripravili vse potrebno strokovno gradivo za izvajalce tega projekta na nivoju države. 

- Pripravili smo vso razpisno dokumentacijo (za JAK, prek Slovenske sekcije IBBY tudi za MOL) za 
pridobitev finančnih sredstev za realizacijo nacionalnih projektov s področja bralne kulture.  

- Do konca šolskega leta 2010/2011 smo izvedli projekt Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz (5. 
cikel), pripravili scenarij za TV oddajo Enajsta šola, ki je bil v celoti posvečen MEGA kvizu in izpeljali 
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nagradno žrebanje. Za šolsko leto 2011/2012 smo pripravil nacionalni projekt Slovenski knjižnično-
muzejski MEGA kviz (6. cikel). Projekt še teče do aprila 2012.  

- V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine smo zadnji teden septembra 2011 pripravili 
vprašalnik na temo, ki so ji posvečeni DEKD (Dnevi evropske kulturne dediščine),  vprašalnik se 
povezuje tudi z MEGA kvizom. Letošnja tema je bila posvečena prostovoljcem in prostovoljstvu.  

- Skozi celo leto 2011 smo pripravljali Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011 z naslovom 
Geneze - poti v bistroumne nesmisle (pregled produkcije za otroke in mladino za leto 2010) skupaj z 
zunanjimi strokovnimi sodelavci. Priročnik je izšel v tiskani obliki novembra 2011. 

- S knjigarno Konzorcij in z Mladinsko knjigo Trgovino smo se povezali ob Prazniku Čebelice in 
sodelovali pri izboru knjižnega gradiva. 

- Skupaj z Založbo kaset in plošč RTV Slovenija in v sodelovanju z uredništvom oddaj za otroke in 
mladino smo izdali DVD z animiranim filmom Knjiga te čaka. Poišči jo!, ki je preveden v 6 tujih jezikov. 
Primeren je za bibliopedagoško delo z mladimi bralci v šolskih knjižnicah in na mladinskih oddelkih 
splošnih knjižnic. Zaradi podnapisov v slovenskem jeziku je primeren tudi za mlade bralce, ki imajo 
težave s slušnim sporazumevanjem. 

- Skozi vse leto 2011 smo analizirali novo postavitev leposlovja na mladinskem oddelku KOŽ. V to je 
bila vključena priprava in izvedba ankete ter interaktivne igre, sestavljanke za otroke in mladino, 
upoštevalo se je primerjalne rezultate seminarskih in diplomskih nalog o novi postavitvi, razpisanih na 
Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Izdana je bila monografija "Berem", knjižica, 
ki vključuje tudi elaborat strokovnih osnov za novo postavitev.  

- Decembra smo podelili priznanja »zlata hruška« (v 3 kategorijah). Na slavnostni dogodek smo povabili 
kar strokovno javnost. Okrepili smo promocijo »zlate hruške« kot znaka najvišje kakovosti na področju 
mladinske književnosti. Prisotni smo bili na 27. Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu. 
Promocijsko gradivo »zlate hruške« smo razdelili po vsej državi. Veliko je bilo zanimanje za nakup 
knjižnih nalepk »zlate hruške«, prodali smo jih že 15.572.  
 
 
Center za vseživljenjsko učenje: 
Center za vseživljenjsko učenje MKL sestavljata izobraževanje uporabnikov v informacijskih servisih 
(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. V tem poglavju navajamo samo 
poročilo o delovanju posameznih servisov. Natančni statistični podatki o delu na drugih področjih so 
prikazani v poglavju 5.5 Izobraževanje tega poročila ter v Prilogi 15 in Prilogi 16. 
 
Borza znanja (BZ) 
Tudi v letu 2011 je bilo delovanje Osrednje borze znanja v MKL financirano s strani Ministrstva za 
šolstvo in šport. 

Osrednja Borza znanja v Mestni knjižnici Ljubljana ima dve temeljni področji dela: izvajanje dejavnosti 
Borze znanja v Mestni knjižnici Ljubljana ter koordinacijo Mreže enajstih Borz znanja v Sloveniji. 

- V BZ v Mestni knjižnici Ljubljana smo v letu 2011 zabeležili 286 novo vpisanih udeležencev. Med 
vsemi udeleženci BZ (med novo vpisanimi in tistimi, ki so bili člani že pred 2011) smo zbrali 252 
učnih ponudb in 555 povpraševanj ter med njimi ustvarili 1.310 učnih povezav. 

- Med novo vpisanimi udeleženci je več žensk (72%). Večina udeležencev prihaja iz širše 
ljubljanske regije. Največ udeležencev se uvršča v starostno skupno od 25 do 49 let (53 %). 28 % 
udeležencev je zaposlenih, manj kot tretjina je šolajoče se populacije (19%). Nezaposlene 
uporabnike predstavlja 25% udeležencev. Izobrazbena struktura udeležencev je nadpovprečno 
visoka, saj ima kar 40% udeležencev srednješolsko izobrazbo. Najbolj iskana so znanja ročnih 
spretnosti, pri ponudbah pa so na prvem mestu računalništvo in osebnostna rast.  

- V mesecu novembru in decembru so na BZ opravljale 14-dnevno obvezno prakso študentke 3. in 
4. letnika pedagogike in andragogike, bolj podrobno so spoznale dejavnost neformalnega 
izobraževanja na BZ, delo v Mestni knjižnici Ljubljana ter njene servise.  

- Dejavnost BZ in znanje članov BZ smo promovirali predvsem z delavnicami in razstavami. 
Organizirali smo 23 izobraževalni delavnic (217 udeležencev), 24 ustvarjalnih delavnic (241 
udeležencev), 18 predstavitev dejavnosti BZ (66 udeležencev) in 18 razstav izdelkov članov BZ. 
Borza znanja je organizirala tudi 1 predstavitev knjige in 4 predavanja.  

- V letu 2011 smo dejavnost BZ predstavljali tudi v drugih knjižnicah v mreži MKL – tako smo 
organizirali 8 delavnic v Knjižnici Šiška, 4 v Knjižnici Bežigrad in 2 v Knjižnici Fužine. 
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- Sodelovali smo na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, Študentski areni, tednu MKL in Sejmu 
znanja slovenskih Borz znanja.  

- Borza znanja Ljubljana je Osrednja Borza znanja v Sloveniji in skrbi za koordinacijo mreže 
enajstih Borz znanja. V okviru nalog koordinacije Mreže BZ redno svetujemo zaposlenim v ostalih 
borzah, izobražujemo novozaposlene na borzah, objavljamo novice na spletni strani BZ, skrbimo 
za pravilno delovanje skupne spletne aplikacije za spremljanje delovanja Mreže BZ, pripravljamo 
poročila o delovanju Mreže BZ in redna letna delovna srečanja. V mesecu marcu smo izvedli 
izobraževanje sodelavcev z naslovom 5 generacij - značilnosti, učne potrebe in motivacija za 
učenje pri posamezni generaciji. 

- Mreža borz znanja se je 31. januarja 2011 s svečano otvoritvijo Borze znanja Žalec, ki ima sedež 
na UPI-Ljudska univerza Žalec, povečala na enajst članic. 

- V sodelovanju z Mestno knjižnico Izola in s članicami Mreže BZ smo 11. 6. 2011 na Lonki v Izoli 
organizirali Sejem znanja 2011. Sejem znanja je bil promocijsko izobraževalni dogodek slovenskih 
borz znanja, na katerem smo predstavljali brezplačno izmenjavo znanj. 

- V letu 2011 smo v okolje, v katerem deluje Osrednja borza znanja Ljubljana, vnesli nove, aktualne 
vsebine, po katerih so iskalci znanj sami povpraševali, ponudnikom znanj pa smo omogočili, da je 
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 (SSU) 
Tudi v letu 2011 je bilo delovanje Središča za samostojno učenje v MKL financirano s strani 
Ministrstva za šolstvo in šport. 
 
Središče za samostojno učenje je v letu 2011 obiskalo 349 udeležencev (leto 2010: 262), ki so skupno 
opravili 5.141 obiskov, kar je v primerjavi z lanskim letom za 20,50% več (leto 2010: 4.087 obiskov) in 
so skupno opravili 10.147,25 ur samostojnega učenja. V primerjavi z letom 2010 tako beležimo 
povečanje števila ur samostojnega učenja za 10% ( v letu 2010: 9.099,25 ur). Dnevno se v Središču 
uči  do 19 uporabnikov. Najbolj zasedena sta termina med 10. in 12. uro ter med 14. in 16. uro, zaradi 
česar vsem uporabnikom, ki bi se želeli samostojno učiti v teh terminih, ne moremo vedno zagotoviti 
prostora v učnih celicah. Težavo zaenkrat rešujemo tako, da uporabnika preusmerimo na druge 
računalnike v enoti, predvsem na tiste v Šahovskem kotičku. Povečanje števila ur je rezultat ponudbe 
nekaterih novih vsebin. 
- Od meseca januarja so, ob že sicer ustaljenih delavnicah računalništva za začetnike Prvi digi 

koraki in angleščine za začetnike Step by step, kot spodbuda in podpora samostojnemu učenju na 
novo potekale še delavnice za učenje slovenskega znakovnega jezika Gibi govorijo, delavnice 
španščine ¿Así?, angleške konverzacije Let's talk! in slepega tipkanja Hitrih 10. Enkrat je bila 
izvedena delavnica Svet Excel.  

- V zvezi z vsebinami, na prvih treh mestih po pogostosti beležimo: seminarske, diplomske 
raziskovalne naloge (2.336 ur), angleščina (1.997 ur) in španščina (1.990 ur).  

- V letu 2011 smo del delavnic prvič izvedli tudi izven Knjižnice Otona Župančiča, in sicer v Knjižnici 
Šiška, Knjižnici Fužine in Knjižnici dr. Franceta Škerla. Z delavnicami smo se aktivno vključili tudi v 
Teden vseživljenjskega učenja in Teden MKL, kjer smo skupno izvedli 8 delavnic. V letu 2011 je 
bilo skupno izvedenih 68 delavnic, na katerih se je izobraževalo 466 oseb. Skupni seštevek 
trajanja vseh delavnic je 178 ur. Ob delavnicah je Špela Šubic Zalezina v enoti Knjižnica dr. 
Franceta Škerla izvajala tudi tečaj španskega jezika, dve stopnji po 30 ur.  

- Samostojno učenje se je promoviralo na 20 dogodkih. Ob rednih obiskih skupin Zavoda Papilot, 
predstavitvah SSU na računalniških delavnicah Korak v družbo znanja, Čajankah in predstavitvah 
prostovoljcem, se je Središče predstavilo tudi na dveh sejmih (sejem ob dnevu informacijske 
družbe na ploščadi pred Maximarketom, sejem ob tednu MKL), na gostovanju v Knjižnici Litija in 
udeležencem projekta Simbioz@. Obiskali sta nas dve skupini iz tujine. Svoje aktivnosti pa je SSU 
oglaševal, poleg že ustaljenih portalov, še na portalu Zmaga.com in varnastarost.si. Delavnice so 
bile redno objavljene v Mesečniku prireditev in internetni strani MKL. Ob tem smo preko plakatov 
še posebej obveščali o novih delavnicah v enotah KOŽ, v Knjižnici Šiška in Knjižnici dr. Franceta 
Škerla. Izdali smo eno številko spletnega časopisa OSU (Organizirano samostojno učenje). 
Pripravili smo 12 mesečnih ugank, nagradili udeleženca leta 2011 in udeležence mesecev leta 
2011. V mesecu oktobru smo ob 15. obletnici delovanja našega Središča organizirali praznovanje 
za udeležence, ki so se v zadnjih letih v Središču učili največ. 
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- V okviru nalog koordinacije Mreže SSU smo pomagali članicam Mreže z informacijami in nasveti 
pri pripravi letnih poročil za financerja, jih informirali o možnostih sodelovanja na razpisu Javna 
dela 2012, v skladu z novim logotipom MŠŠ in novimi podatki o organizacijah v Mreži smo 
posodobili promocijsko zloženko SSU, zbrali podatke o potrebah po izvedbi temeljnega 
usposabljanja za zaposlene v središčih in predlog za izvedbo posredovali na ACS, na podlagi 
pobud iz sodelujočih organizacij smo sprožili vprašanje o vodenju evidenc osebnih podatkov in 
trajanju arhiviranja podatkov. Z Andragoškim centrom Slovenije smo sodelovali pri organizaciji 
izobraževanja za sodelavce v središčih za samostojno učenje o multimedijskih gradivih za 
samostojno učenje uporabe bankomatov.  

 
 
Borza dela (BD) 
- V letu 2011 je bila najpomembnejša pridobitev nova informacijska točka Borze dela, ki smo jo 

skupaj s sodelavkami 13. aprila odprli v Knjižnici Fužine. Tri sodelavke iz Knjižnice Fužine 
tedensko pomagajo obiskovalcem pri uporabi elektronskih virov, ki so namenjeni iskanju dela, 
vodja Borze dela v MKL pa mesečno izvaja brezplačne izobraževalne delavnice, predavanja in 
motivacijska srečanja. Izvedli in organizirali smo 8 izobraževalnih delavnic iz cikla Koraki do 
zaposlitve, katerih namen je razvijanje veščin za uspešno iskanje zaposlitve. Skupno jih je 
obiskalo 27 udeležencev. Info točka v Knjižnici Fužine je odprta vsako sredo od 12. do 14. ure in 
skupno smo individualno obravnavali 13 uporabnikov. V letu 2011 sta zaradi zmanjšanega obsega 
zaposlenih prek javnih del (iz petih na enega zaposlenega) začasno prenehali z delovanjem info 
točki BD v Knjižnici Bežigrad in Knjižnici Kolodvor. 

- V okviru Borze dela smo organizirali tudi različne skupinske delavnice s področja zaposlovanja in 
iskanja dela. V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom, Oddelkom za odvajanje od 
odvisnosti od prepovedanih drog, v prostorih Knjižnice Otona Župančiča organiziramo in izvajamo 
izobraževalne delavnice za njihove paciente. Izvedli smo 10 delavnic s skupno 99 udeleženci. 
Izobraževalne delavnice iz cikla Koraki do zaposlitve izvajamo tudi v različnih enotah MKL. V 
Knjižnici Bežigrad smo izvedli 3 delavnice s skupno 27 udeleženci. Z mesecem novembrom smo z 
delavnicami začeli tudi v Knjižnici Šiška. Z dvema izobraževalnima delavnicama smo gostovali tudi 
drugih slovenskih knjižnicah: v Knjižnici Brežice z  delavnico Kariera iz strasti in v Mariborski 
knjižnici z delavnico Poslovna obleka.  

- V letu 2011 smo organizirali in izvedli 8 skupinskih predstavitev Mestne knjižnice Ljubljana, BD in 
ostalih servisov brezposelnim osebam, ki so vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja, ki 
jih izvajata Zavod Papilot in podjetje Interes v okviru projektov Svetovalnica in Klub iskalcev 
zaposlitve. V okviru projekta Academija, izmenjave zaposlitvenih svetovalcev, smo enako 
predstavitev izvedli za 18 zaposlitvenih svetovalcev iz različnih evropskih držav. Na sejmu 
Študentska arena 2011 smo sodelovali z dvema dobro obiskanima delavnicama: Slovenski brend 
HA, HA (Milanka Fabjančič) in Marketinško svetovanje (Marija Kokelj). Sodelovali smo pri drugih 
predstavitvah, ki so bile organizirane v okviru CVŽU in KOŽ. 

- Dejavnost BD smo strokovni javnosti predstavili na dveh strokovnih srečanjih. Na posvetu Poti do 
knjige, Vsi različni, vsi po isti poti, ki ga je organizirala Knjižnica Pavla Golie Trebnje, smo 
predstavili delo s ciljno skupino brezposelnih, ki se zdravijo od odvisnosti od prepovedanih drog, 
na Semnju idej, ki je bil ob dnevu splošnih knjižnic v Žalcu, pa smo, v sodelovanju z Območno 
enoto zavoda za zaposlovanje Celje, pripravili delavnico Zaposlovanje v času krize, kjer smo 
predstavili možnosti sodelovanja knjižnice in informacijskih servisov z drugimi partnerji pri 
problematiki brezposelnosti in iskanja zaposlitve.  

- V letu 2011 smo začeli  z vključevanjem različnih oblik coachinga v delo z porabniki. V okviru dela 
na BD smo izvajali individualni karierni coaching, ki ga bomo zaradi velikega zanimanja med 
uporabniki v letu 2012 razširili v redno delo. V septembru pa smo v sodelovanju s Slovenskim 
društvom za nevrolingvistično programiranje izpeljali tudi predstavitveno delavnico o NLP 
coachingu, ki se je je udeležilo 14 članov knjižnice. V okviru tega sodelovanja so NLP coachi 
društva udeležencem omogočili brezplačni coaching v obliki individualnih srečanj.  

- Liljan Pahor je prevzela skrbništvo nad  podatkovno zbirko  gvin.com, z namenom  približati 
informacije uporabnikom in s tem povečati obisk te zbirke. 

- V letu 2011 je informacijski servis BD 990 (611 žensk in 337 moških) uporabnikov obiskalo 2.678 
krat.  
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Točke vseživljenjskega učenja 
Tudi v letu 2011 je bilo delovanje Točk VŽU financirano s strani Ministrstva za šolstvo in šport (ESS). 
 
- 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 se izpopolniti v 
znanju tujih jezikov. Poleg mentorstva v sodelovanju s knjižnicami organiziramo jezikovne in 
računalniške tečaje, ustvarjalne delavnice ter strokovna in potopisna predavanja. 

- S 1. 4. 2011 smo za polovični delovni čas zaposlili še enega mentorja na točkah, kjer beležimo 
največji obisk. 

- V Knjižnici Jožeta Mazovca je potekalo mnogo zanimivih potopisnih predavanj in predavanje o 
zdravilnih zeliščih ter tečaji angleškega jezika. V Knjižnici Bežigrad so se odvijali začetni in 
nadaljevalni tečaj francoščine ter začetni in nadaljevalni tečaj nemščine. Knjižnica Šiška je polega 
zanimivih predavanj organizirala tečaj španščine in italijanščine. V Knjižnici Rudnik pa so 
organizirali tečaj kaligrafije, slikanje na bombaž in veliko zanimivih potopisnih in drugih strokovnih 
predavanj. 

- Podrobnejši podatki o delovanju Točk vseživljenjskega učenja so navedeni pri opisu projekta 
Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije / CVŽU LUR v tem poročilu. 

 
 
 

5.5 Izobraževanje 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju izobraževanja 
Izobraževalna vloga je poleg kulturne, informacijske in socialne ena od štirih vlog, ki jih ima  splošna 
knjižnica v lokalnem okolju. To vlogo v MKL izpolnjuje Center za vseživljenjsko učenje MKL, ki ga 
sestavljata izobraževanje uporabnikov prek informacijskih servisov (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 
- Mestna knjižnica Ljubljana omogoča in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem 

vseživljenjsko neformalno izobraževanje in priložnostno učenje.  
- Pri oblikovanju in izvajanju učnih aktivnosti se osredotočamo na vse starostne skupine in 

pokrivamo raznolika vsebinska področja.  
- Oblikovali smo koncept izobraževanja uporabnikov v MKL »Ustvarjajmo znanje«, v katerem smo 

analizirali tudi obstoječo izobraževalno ponudbo v enotah MKL. 
- Izpeljali smo anketiranje uporabnikov za ugotavljanje izobraževalnih potreb (spletna in tiskana 

anketa, 962 zbranih odgovorov). 
- Razširili smo primere dobrih praks v vse knjižnice v mreži MKL (računalniško opismenjevanje, 

izobraževalne delavnice). 
- Sodelovali smo z različnimi društvi, ustanovami, šolami in zavodi. 
- Aktivno smo sodelovali pri projektu Simbioz@, v katerem smo skupaj z drugimi knjižnicami 

pomagali starejšim pri učenju uporabe računalnika (19 delavnic, 191 udeležencev, 400 ur 
izobraževanja). 

- Uspešno smo sodelovali na lokalnih in nacionalnih razpisih s področja izobraževanja. 
 
 
Izobraževanje zaposlenih in izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in študentov 
bibliotekarstva 
- V letu 2011 se je na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih izobraževalo 215 

zaposlenih (212 v letu 2010) v skupnem obsegu 6.050 ur (3.196 v letu 2010).  
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- Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,60% celotnega proračuna, kar je v okviru 
IFLA smernic, ki priporočajo višino sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih med 
0,5 in 1 % celotnega letnega proračuna knjižnice.1  

- 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. 
- Delovna skupina za model kompetenc je določila ključne kompetence in oblikovala kompetenčno 

matriko, kar bo osnova za umestitev vseh delovnih mest v matriko ter implementacijo 
kompetenčnega modela.  

- Pripravili in izvedli smo spletno anketiranje z vprašalnikom za ugotavljanje potreb po 
izobraževanju zaposlenih. Zbrani podatki bodo osnova za načrtovanje izobraževanja v prihodnje 
in pripravo individualnih izobraževalnih načrtov v okviru letnih razgovorov. 

 
 
 

5.5.1 Izobraževanje uporabnikov 

 
 

Krajevna 
knjižnica 

Izobraževanje uporabnikov 

mladina odrasli SKUPAJ 

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

KB 68 645 178 1.328 246 1.973 

KJM 325 6.047 143 80 468 6.127 

KOZ 129 2.031 851 2.876 980 4.907 

KPV 234 3.750 61 99 295 3.849 

KŠ 190 2.010 90 39 280 2.049 

SK 0 0 9 125 9 125 

Potujoča k. 36 100 24 200 60 300 

CVŽU 0 0 464 1.375 464 1.375 

SKUPAJ 982 14.583 1.820 6.122 2.802 20.705 
 
 
 
Za odrasle: 
 

Dogodek Število izobraževanj Število ur 
Število 

udeležencev 
Bibliopedagoško delo  158 495 3.730 
Računalniško opismenjevanje  34 574 303 
Tečaji  11 293 192 
Izobraževalne delavnice  135 428 1.154 
Strokovne konference in 
simpoziji 

9 30 743 

SKUPAJ 347 1.820 6.122 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 
62 – 63. 
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Samostojno učenje* 

 2010 2011 

Število obiskov BD** 4.717 2.678*** 
Število novih članov BZ 297 286 
Število obiskov SSU 4.087 5.141 

Obisk servisov - skupaj  9.101 8.105 
Število povezav med člani BZ 1.170 1.310 
Število ur mentorstva v TVŽU  552 648 

* Tabela Samostojno učenje kaže podatke, ki jih zaradi vsebinske različnosti ne moremo seštevati z ostalimi izobraževanji za 
odrasle. 

** Zaradi specifike dela na Borzi dela z letom 2011 uvajamo tudi dodaten kazalnik »število obiskov informacijskega servisa 
Borza dela«. V tem kazalniku so zajeti uporabniki, ki pridejo in dnevno na servisu pišejo prošnje, uporabljajo storitve e-borze 
ipd. Njihovo prisotnost se na info točkah vodi s posebno listo prisotnosti. 

*** V letu 2011 sta zaradi zmanjšanega obsega zaposlenih iz javnih del v MKL (iz petih na enega zaposlenega) začasno 
prenehali z delovanjem info točki v Knjižnici Bežigrad (15-urna odprtost na teden) in Knjižnici Kolodvor (30-urna odprtost na 
teden). Nova info točka Borze dela v Knjižnici Fužine pa je odprta le 2 uri na teden. 

 
Priloga 15: Število izobraževanj za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
 
Za otroke: 
 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur Število 

udeležencev 
Bibliopedagoško delo  619 861 13.883 
Računalniško opismenjevanje  30 30 89 
Tečaji  1 9 10 
Izobraževalne delavnice  62 82 601 
SKUPAJ 712 982 14.583 

 
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 6.050 200 55 20 6.105 220 

 
 
Eksterna izobraževanja 
Tečajev v IBC NUK se je udeležilo 81 knjižničarjev, tečajev na IZUM-u pa 3 knjižničarji. Bibliotekarski 
izpit je opravilo 11 zaposlenih. 
 
Poleg tega smo se zaposleni izobraževali pri drugih zunanjih izvajalcih (Center za pedagoško 
izobraževanje Univerze v Ljubljani, FF, Andragoški center Slovenije, Genroa, Društvo slovenskih 
založnikov, Planet GV, Mag-com, Andreja Plesničar, s. p., DBL, Rdeči križ Slovenije, MK Kranj, 
Društvo za kulturo hendikepa, Kratos, d. o. o. ): Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje 
študentov po bolonjskih študijskih programih v podjetjih/zavodih; Ravnanje s težavnimi uporabniki, 
Interaktivna gradiva za samostojno učenje uporabe bankomata; Uvod v sistemsko rešitev na področju 
kompetenčnega modela, razvoja kadrov ter širšega vodstvenega procesa (enodnevna delavnica, 17 
udeležencev ter dvodnevna delavnica, 18 udeležencev); Avtorske pravice v elektronskem okolju - od 
zakonov do prakse v Evropski skupnosti in v Sloveniji; Kakšno je uspešno interno komuniciranje; 
Disleksija iz različnih zornih kotov; Prvi vtis - vaš adut ali šibka točka? (12 udeležencev); Gradnja in 
oprema knjižničnih prostorov; Tečaj prve pomoči (63 udeležencev); Organizacija in vodenje bralnih 
srečanj za starejše; Ravnanje s hendikepiranimi osebami (22 udeležencev), Tečaj hitrega branja (1 
udeleženka). 
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Zaposleni v knjižnici so se udeležili še izobraževanja s kadrovsko-pravnega področja (4 seminarji), 
računovodskega področja (9 seminarjev), področja vodenja (1 seminar) ter varstva pri delu in varstva 
pred požarom (2 seminarja). 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj: konferenca Next 
library 2011 (19.-21. junij 2011 Aarhus, Danska); strokovno posvetovanje Dijalog među generacijama 
u knjiženosti za djecu i mlade (Gradska knjižnica Zagreb); posvet Vloga slikovnih sestavin pri 
sporazumevanju (Bralno društvo Slovenije); srečanje Knjižnica - igrišče znanja in zabave (Knjižnica 
Mirana Jarca Novo mesto); XVI. Srečanje slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede; posvet 
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (ZBDS); Festival KAMRA (Osrednja knjižnica Celje); 
posvet Poti do knjige Vsi različni, vsi po isti poti (Knjižnica Pavla Golie Trebnje); Semenj idej ob dnevu 
splošnih knjižnic; konferenca Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje 
za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (ZRC SAZU); konferenca Za odrasle ustvarjamo 
nove priložnosti (ACS); Knjige so otrokom v pomoč: biblioterapevtika (Knjižnica Domžale); Promocija 
pis(a)ne kulturne dediščine (ZBDS); posvet Hišnikov in upravljalcev stavb (Izza, d. o. o.); simpozij Živo 
branje, dramatičnost interpretacije (Društvo bralna značka, Mariborska knjižnica).  
 
Obiskali smo sejem otroških knjig v Bologni, knjižni sejem v Frankfurtu, sejem knjig Frankfurt po 
Frankfurtu in Slovenski knjižni sejem. 
 
 
Interna izobraževanja 
- Več uvodnih izobraževalnih delavnic za usposabljanje sodelavcev ob prehodu na nov informacijski 

sistem (3-4-urne delavnice, 134 udeležencev), za Knjižnico Otona Župančiča in sodelavce iz 
skupnih služb tudi večdnevne delavnice uporabe novega informacijskega sistema – Windows, 
paket Microsoft Office (9-urna osnovna stopnja, 21 udeležencev ter 6-urna nadaljevalna stopnja, 
36 udeležencev). 

- Delavnica za vnašalce vsebin na spletno stran MKL (13 udeležencev). 
- Tehnična podpora prireditvam – uporaba ozvočenja, projektorja, povezava z računalnikom (15 

udeležencev). 
- Predstavitev mentorskega programa za zaposlene v MKL. 
- Predstavitev portala Kamra v Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Bežigrad (14 udeležencev). 
 
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 
2011 
Svoj izvor imajo strokovne srede v temeljnem prizadevanju Pionirske po nenehnem izpopolnjevanju 
svojih knjižničarjev in širjenju pridobljenega znanja med ostale mladinske knjižničarje. Prvi strokovni 
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 tako 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. 
V nizu strokovnih sred, strokovnem izobraževanju mladinskih in šolskih knjižničarjev ter širše 
strokovne in laične javnosti s področja mladinske književnosti in knjižničarstva smo v letu 2011 
posebno pozornost namenili pojmu kakovostna mladinska knjiga. V ta namen smo gostili 
strokovnjake, ki se tako ali drugače ukvarjajo z genezo kakovostne mladinske knjige: od založnikov, 
urednikov, avtorjev, literarnih teoretikov do didaktikov, psihologov, likovnih urednikov, predsednikov 
strokovnih žirij in različnih ustanov, ki se ukvarjajo s promocijo kakovostne mladinske knjige (JAK, 
Društvo Bralna značka pri ZPMS, Bralno društvo Slovenije N). Ta pojem smo osvetlili iz različnih 
teoretskih in praktičnih zornih kotov. Decembrska strokovna sreda je že drugič podelila priznanja 
»zlata hruška« v treh kategorijah, ki jih podeljuje Pionirska – Center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo. 
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Teme v letu 2011: 
12. januar: Literarno vrednotenje mladinske književnosti 
9. februar: Poti do kakovostne knjige 
9. marec: Pogledi podeljevalcev nagrad na kakovost 
13. april: Mednarodni simpozij o Kristini Brenkovi 
11. maj: Strokovna ekskurzija v Mestno knjižnico Grosuplje, tudi Enoto Dobrepolje 
14. september: Bralni programi državnih ustanov in društev 
12. oktober: Predstavitev 6. cikla MEGA kviza 
9. november: Predstavitev Priročnika 
14. december: Praznik zlatih hrušk, podelitev priznanj 
 
Devetih sred v letu 2011 se je udeležilo 743 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 56 
strokovnjakov. 
 
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 2011 smo izvedli izobraževanji v mesecu maju in 
novembru, udeležilo se ju je 22 knjižničarjev. 
 
Za knjižničarje osrednjeslovenske regije smo pripravili: 
- Individualna izobraževanja knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega 

domoznanskega portala Kamra preko programa spletnega učenja (3 posamezniki). 
- V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili delavnico 

»Obdelava in priprava slikovnega gradiva za spletni portal Kamra« za potrebe vnašalcev vsebin 
(7 udeležencev) na portal Kamra.  

- V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili delavnico 
»Predstavitev študijskih krožkov Andragoškega centra Slovenije« (13 udeležencev) ki jo je 
izvedla dr. Nevenka Bogataj iz ACS. 

- V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili delavnico »E-
uprava, e-bančništvo, e-storitve« (19 udeležencev). 

 
Različne predstavitve in izobraževanja: 
- Na Borzi znanja Ljubljana je obvezno študijsko prakso opravilo pet študentov in na Borzi dela ena 

študentka oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
- V Knjižnici Prežihov Voranc je obvezno tritedensko delovno prakso opravljala ena študentka 

bibliotekarstva. 
 
 

5.5.4 Mentorstvo in prostovoljstvo 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju mentorstva in prostovoljstva 
- Marca 2011 je bil sprejet Zakon o prostovoljstvu, zato je bilo mentorsko delo v knjižnici usmerjeno 

na novo zaposlene ter študente bibliotekarstva, ki so opravljali delo v različnih enotah MKL.  
- Knjižnica sodeluje z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in tako deluje kot partner po 

zaposlitvi njihovega rehabilitanda. 
- Zaradi bolj racionalne porabe časa zaposlenih, ki vodijo skupinske predstavitve za študente in 

novo zaposlene, smo izdelali urnik, ki omogoča učinkovito načrtovanje kadrov v enotah ter hkrati 
omogoča, da udeleženci mentorstva obiščejo različne enote, servise in službe MKL. 

- Izdelali smo dokumente za podporo enotnemu izvajanju mentorskega programa za novo 
zaposlene. 

- Aktivno smo se zavzemali za spremembo Zakona o knjižničarstvu, ki bi omogočal prostovoljsko 
pripravništvo. 

Mentorstvo na področju prostovoljstva je potekalo do marca 2011, ko je bil sprejet Zakon o 
prostovoljstvu. V letu 2011 smo organizirali za novo zaposlene in študente bibliotekarstva 16 
skupinskih predstavitev služb, območnih enot in dejavnosti v MKL. Skupinskih predstavitev (70 ur) se 
je udeležilo 10 slušateljev. Sicer pa je bilo v mentorstvo vključenih 18 oseb. 
 
 



49 
 

5.6 Domoznanska dejavnost  
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti 
V letu 2011 smo večjo pozornost namenili reševanju  nujnih internih nalog in nekoliko manj energije 
vložili v prireditveno dejavnost: 
 
V domoznanskem ciklu Ljubljana med nostalgijo in sanjami smo predstavljali zanimive Ljubljančane 
(Peter Lampič, Ciril Štukelj, Davorin Rovšek) in živo dogajanje v zgodovinsko eni najbolj zanimivih 
ljubljanskih stanovanjskih sosesk (Fondovi bloki). 
 
Nujno je bilo posvečanje arhivskemu varovanju domoznanskega gradiva, saj se je že v letu 2010 
izkazalo, da kletno skladiščno kapaciteto Centra za domoznanstvo ogroža previsoka vlažnost in 
posledično pojav plesni na gradivu. V okviru sekcije za domoznanstvo pri ZBDS je bil pripravljen 
obsežen popis skladišča pod mentorstvom dr. Jedrt Vodopivec. Na podlagi popisa je sodelavka iz SLK 
pripravila prispevek in ga uspešno predstavila na domoznanskem srečanju na Otočcu, na srečanju 
DBL na temo opremljenosti knjižničnih prostorov v Ljubljani ter objavila strokovni članek v reviji 
Knjižnica. Poskrbeli smo za ustrezno opremljenost vseh prostorov z merilci vlage in temperature, v 
sobi za dragoceno gradivo montirali razvlažilec ter pripravili osnove za zagotavljanje primernih 
standardov za varovanje starega in redkega gradiva.  
 
Posebno pozornost smo namenili tudi obnovi gradiva, angažirali smo drugega knjigoveza, ki je s 
svojim načinom dela za naš knjižni fond in potrebe bolj primeren, predvsem pa ekonomsko ugodnejši. 
Tako smo se lahko postopno, a načrtno lotili tudi obnavljanja propadajočih platnic in starih ter vrednih 
vezav, kar prej ni bilo izvedljivo.  
 
Prav tako smo uspešno skrbeli za nadaljnji razvoj repozitorija s povečanim obsegom pregledovanja 
gradiv na nivoju MKL (poročilo pod točko 5.3.2). 
 
V aprilu smo opravili inventurni popis knjižničnega gradiva ter uredili in pregledali gradivo v vseh 
prostorih SLK. Prevetrili smo sistem gradnje zbirk in njihovega označevanja, tako smo zastavili in 
začeli uresničevati nove cilje katalogizacije domoznanskih gradiv. Dve kolegici sta se dodatno  
izobrazili tudi za obdelavo člankov in to področje smo sistematično uredili, prav tako s posebnim 
dokumentom tudi označevanje in geslenje domoznanskih monografij.  
 
V letu 2011 smo se morali predvsem posvetiti izgradnji novega fonda miniaturnih knjig kot corpus 
separatum tako, da je bil uporabnikom primerno predstavljen (dobili smo serijo novih vitrin za kletni 
predprostor dvorane ter pokončno vitrino ob izposojevalnem pultu). Tako so bili postavljeni temelji za 
obdelavo fonda (nabava in montaža programa Galis, sicer uporabljanega za klasifikacijo in 
predstavljanje muzealij). Vzpostavili smo konstruktivno sodelovanje z donatorjem zbirke dr. Martinom 
Žnideršičem (predavanje, razstave).  Zadolžitve za urejanje zbirke miniaturnih knjig so zavzele skoraj 
celoten delovni čas enega od zaposlenih, ki je prevzel kuratorstvo, je pa zato dr. Žnideršič z izbiro 
MKL kot prejemnikom donacije in z obdelavo ter načinom prezentacije njegovega življenjskega 
prizadevanja, zelo zadovoljen. 
 
Za tisk smo pripravili dve publikaciji:  
Domoznansko gradivo Botrca prešernih ur, posvečeno Ljubljani v slovenskem leposlovju kot katalog 
spremljajoče knjižne razstave o tem, kako se je Ljubljana pojavljala in opisovala v domačih književnih 
delih. Obsežno besedilo smo pripravili s pomočjo skeniranja tipkopisa avtorja Andrijana Laha in ga 
opremili s fotografijami  naslovnic in nekaterih pisateljev. Z avtorjem smo pripravili in podpisali 
pogodbo, ki je vključevala dovoljenje za skrajšavo in priredbo za potrebe razstave. Avtor je po podpisu 
in prejemu honorarja pogodbo razdrl in honorar vrnil, saj je trdil, da je slabo prebral pogodbo in 
sprememb v resnici ne dovoli. Tako žal ni prišlo do realizacije že pripravljenega projekta. 
 
Iz cikla razstav Ljubljana med nostalgijo in sanjami smo pripravili vsebine za domoznansko publikacijo 
do faze grafičnega oblikovanja oz. preloma. Za  vsebine (tudi že za naslednji planirani razstavi 
Tržaška cesta in Ljubljanske gostilne) smo novembra pripravili prijavo na razpis MOL za sofinanciranje 
znanstvenega oz. strokovnega tiska in bili s prijavo uspešni. Pripravljeno gradivo bo začelo izhajati kot 
domoznanska serijska publikacija MKL. 
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Promocijske dejavnosti: 
V septembru smo izvedli projekt Slovanka se predstavi, s katerim smo na organizirane vodene oglede 
skupin povabili vse ljubljanske gimnazije in družboslovno orientirane oddelke fakultet. Na ta način smo 
želeli predstaviti splošno delovanje in domoznanski značaj knjižnice. 
 
V oktobru smo pripravili projekt (poizvedbe in finančno opredelitev) nočne odprtosti knjižnice, ki bi 
sicer vključeval zgolj čitalniške storitve, z njegovo realizacijo v naslednjem letu pa bomo v MKL sledili 
viziji knjižnice, ki sledi spremembam v svojem okolju. 
 
Sodelovanje s Službo za razvoj in območnost: 
Sodelovali smo pri vnosu vsebin na portal Kamra in za vnos vsebin na portal izobrazili še enega 
zaposlenega. Sodelovali smo z gradivom pri pripravi vsakoletnega projekta digitalizacije za d'Lib s 
korpusom starih satiričnih in humorističnih serijskih publikacij. Aktivno smo sodelovali v sekciji za 
domoznanstvo ZBDS in se udeležili nekaj sestankov delovne skupine za območnost in domoznanstvo 
pri NUK. 
 
Ostala sodelovanja znotraj MKL: 
Skupaj s Knjižnico Bežigrad smo poskrbeli za dan odprtih vrat na kulturni praznik, ki smo ga obeležili 
predvsem s prvim prikazom zbirke miniaturnih knjig in priložnostno promocijsko zgibanko, gostili smo 
tudi donatorja. Sodelovali smo v tednu MKL v maju s kino projekcijo dveh ruskih filmov v KOŽ, manjšo 
domoznansko razstavo redkih knjig v KOŽ in razstavo miniaturnih knjig v Knjižnici Litija. Oktobra smo 
vpeljali  novo storitev Vprašaj knjižničarja, pri kateri sodelujemo kot specialni center znotraj MKL, prav 
tako smo v novembru brez večjih težav prešli na nov interni informacijski sistem. Za prenovo spletne 
strani smo za spletno urednico pripravili časovnico razvoja knjižnic v mreži MKL ter posebne zbirke, 
na našo pobudo smo tudi izvedli dva sestanka z oblikovalcem na temo domoznanske podstrani in 
pripravili še nekaj dodatnih vsebin. 
 
 
Domoznanske dejavnosti v drugih OE: 
 
Knjižnica Oton Župančič 
Ob stoletnici delovanja je KOŽ izdala zbornik, v katerem je med drugim predstavila prehojeno pot 
prvih ljubljanskih splošnih knjižnic od 1911 do 2011, predstavila vodje samostojnih knjižnic v tem 
obdobju ter statistične podatke o delovanju knjižnic. V zborniku z naslovom Sto let razvoja Knjižnice 
Oton Župančič so tako prvič združeni podatki o razvoju ljubljanskih splošnih knjižnic.  
 
Knjižnica Jožeta Mazovca  
Marjana Moškrič (Knjižnica Polje) je ena od treh avtorjev novega zbornika 70.letnica ustanovitve 
Molniške čete (Krajevna organizacija Zadvor Sostro ZZB za vrednote NOB Slovenije. Ljubljana, 2011). 
V oktobru je začel izhajati časopis Soseska, lokalni časopis za prebivalce vzhodnega dela Ljubljane, 
pri katerem KJM sodeluje s prispevki. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc  
Na področju domoznanstva so se v Knjižnici Prežihov Voranc in njenih krajevnih knjižnicah v letu 2011 
odvijale naslednje prireditve in dejavnosti: 
- Literarna razstava Prežihov Voranc v prevodih in priredbah v okviru Tedna MKL (KOŽ, maj 2011). 
- »Barjanski kotiček«, ki je nastal v sodelovanju knjižnice Podpeč in Krajinskega parka Ljubljane ter 

ponuja med drugim tudi informativno gradivo o Ljubljanskem barju. 
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5.7 Projekti 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
V letu 2011 smo izpeljali večino v programu dela načrtovanih projektov, ki so podpirali tudi glavna 
izhodišča Evropskega leta prostovoljstva, Mednarodnega leta gozdov (Združeni narodi), 
Mednarodnega dneva starejših (1. oktober). 
- Od načrtovanih 39 projektov iz Programa dela MKL 2011 smo popolnoma ali deloma izvedli 25 

projektov, dodali pa smo 17 novih, tako smo v letu 2010 izpeljali skupno 42 projektov. Nekatere 
projekte smo opustili zaradi pomanjkanja sredstev, spremenjenih okoliščin (nova zakonodaja na 
področju prostovoljnega dela), spremenjenih prioritet v letu 2011, nekaj projektov pa smo prestavili 
v leto 2012. 

- V okviru Svetovne prestolnice knjige smo izvedli vse načrtovane projekte. 
Na različne razpise smo prijavili 15 projektov:  
- Razpis JAK (KNJIGA-2010) za promocijo branja: prijavljeni štirje projekti in potrjeni štirje projekti. 
- Razpis MK za izbor kulturnih projektov ter projektov nakupa informacijske in komunikacijske 

opreme za potrebe splošnih knjižnic: prijavljeni en projekt in potrjen en projekt. 
- Neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih nalog 

OOK za leto 2011: načrt je prejel 85% vseh prijavljenih sredstev. 
- Projektni razpis MK za nakup knjižničnega gradiva: na razpisu smo bili uspešni. 
- Razpis MŠŠ za izobraževanje odraslih: uspešno smo prijavili koordinacijo projektov v TVU, 

neuspešno pa prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja, S klikom v družbo znanja in Koraki do 
zaposlitve. 

- Na razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska smo uspešno prijavili 
zbornik Sto let splošnega knjižničarstva v Ljubljani. 

 
 
1. Implementacija IS v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Oddelek za informatiko je v letu 2011 dokončal z izgradnjo strežniške infrastrukture IS (vzpostavitev 
domenskih strežnikov, Exchange strežnikov, datotečne infrastrukture, DNS in IIS strežnikov) in pričeli 
s testiranjem delovanja okolja. Po uspešnem testiranju smo vzporedno pričeli s selitvijo servisov 
(servisi za podporo računovodstva, uprave, uporabniških računalnikov in tiskanja, spletnih servisov) in 
odjemalcev, najprej v Upravi in Knjižnici Otona Župančiča, na nov sistem. Po uspešni selitvi smo 
pričeli z razvojem DFS strežniške infrastrukture, ki omogoča, da na lokaciji posameznih knjižnic 
vzpostavimo kopijo datotečnega sistema za enoto, ki stalno sinhronizira spremembe podatkov na 
centralni podatkovni strežnik. S tem smo zagotovili hiter in enostaven dostop do podatkov, ki so 
pomembni za določeno enoto knjižnice. Po vzpostavitvi DFS strežnikov smo pričeli s selitvijo ostalih 
enot na nov IS. Do konca leta smo tako preselili še OE Knjižnico Jožeta Mazovca in OE Knjižnico 
Bežigrad ter Slovansko knjižnico. Implementacijo na vsaki lokaciji sta spremljala predstavitev IS in 
izobraževanje zaposlenih. 
Doseženi cilji: 
Vzpostavljen, vendar še ne do konca implementiran, je bil nov informacijski sistem, ki omogoča, da 
zaposleni v knjižnici iz vsake enote knjižnice dostopajo do datotek na skupnem datotečnem sistemu, 
pošte preko poštnega odjemalca ter uporabljajo ostale servise, ki so pomembni za delovanje enotne 
knjižnice. Uporabnikom bo  v vseh enotah knjižnice omogočena enaka uporabniška izkušnja s 
programsko opremo za nadzor uporabniških računalnikov, predplačniškim tiskanjem ter dostopom do 
brezžičnega omrežja. 
Oddelek za informatiko bo imel lažji servisni dostop, zelo se je povečala stopnja varnosti in 
preglednosti sistema. 
 
2. Urbana 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt Urbana se je uradno pričel sredi leta 2011, ko smo pripravili tehnično specifikacijo uvedbe ter 
pričeli s podpisovanjem pogodb s partnerji. Imovation in IZUM sta pripravila programsko opremo, ki je 
bila decembra predstavljena in testirana v Oddelku za informatiko. Zaradi odločitve LPP, da plačilna 
Urbana s personifikacijo postane terminska, se je sicer povečala vsebinska vrednost kartice, vendar je 
to pomenilo dodatno delo s strani obeh partnerjev. Uvedba Urbane se je tako zamaknila v leto 2012. 
Doseženi cilji 
Pripravljeno je bilo osnovno okolje, v katerem deluje Urbana. Delovanje Urbane smo testirali in bili 
zadovoljni z delnimi rezultati. 
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3. Vzpostavitev Centra za vseživljenjsko učenje MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Oblikovali smo koncept izobraževanja uporabnikov z naslovom »Ustvarjajmo znanje«, ki je temeljni 
dokument za vzpostavitev in razvoj Centra za vseživljenjsko učenje v MKL za področje izobraževanja 
uporabnikov (z informacijskimi servisi: Borzo dela, Borzo znanja, Središčem za samostojno učenje in 
Točkami vseživljenjskega učenja ter različnimi programi izobraževanja uporabnikov v enotah MKL). 
Izvedena je bila anketa za ugotavljanje potreb in želja uporabnikov MKL po izobraževanju ter anketa 
za ugotavljanje potreb po izobraževanju med zaposlenimi v MKL. Za področje izobraževanja 
knjižničarjev MKL, regije in Slovenije v okviru t. i. Učnega centra smo pripravili načrt konkretnih 
aktivnosti za leto 2012. Sodelovali smo na razpisih: Teden vseživljenjskega učenja 2011in Neformalno 
izobraževanje odraslih 2012–2014 (MŠŠ), Javna dela 2012, z različnimi izobraževalnimi programi na 
razpisih MOL in na razpisu Grundtvig Obiski in izmenjave 2012. 
Doseženi cilji: 
Bolj koordinirano delovanje in ponudba servisov, povečal se je obseg izobraževalne dejavnosti za 
uporabnike in knjižničarje, posamezne aktivnosti servisov širimo po knjižnicah v mreži MKL, razvili 
smo nova sodelovanja z različnimi akterji na lokalni ravni.  
 
4. Implementacija kompetenčnega modela 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Model kompetenc bo pomagal knjižnici uresničevati poslovno strategijo in cilje. Model kompetenc se 
bo uporabljal kot kriterij v različnih kadrovskih procesih. Model kompetenc daje smernice za 
izobraževanje zaposlenih ter povečuje motiviranost zaposlenih in izboljšuje komunikacijo med 
zaposlenimi. V letu 2011 je razširjeno vodstvo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem na dvodnevni 
delavnici na Rogli (9.─10. maja) pripravilo izhodišča za oblikovanje kompetenčne matrike. Posebna 
DS je na treh delavnicah novembra in decembra 2011 določila šest ključnih kompetenc MKL, štiri 
stopnje zahtevnosti ter oblikovala opise ključnih kompetenc. Na treh delavnicah v februarju in marcu 
2012 bo razširjeno vodstvo MKL umestilo tipična DM v kompetenčno matriko. 
Doseženi cilji 
S kompetenčnim modelom smo prek ključnih kompetenc določili temelje za dosego odličnosti, s katero 
knjižnica sporoča javnosti, da je ena od vodilnih ustanov na področju kulture v Ljubljani. 
 
5. Model beleženja posredovanih informacij v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V knjižnici smo navajeni, da beležimo članstvo, obisk, prirast, zalogo in odpis gradiva, izposojo 
gradiva, število prireditev in izobraževanj, uporabo PC, ne beležimo pa najbolj pomembnega 
strokovnega dela vsakega bibliotekarja informatorja – to je posredovanja informacij iz gradiva in o 
gradivu. Zato razvijamo aplikacijo za beleženje posredovanih informacij v MKL, ki v prvi vrsti beleži:  
- Način posredovanja informacij (osebno, po telefonu, prek e-pošte); 
- čas, ki je potreben za posredovanje informacije (prijava začetka referenčnega procesa in odjava 

ob njegovem zaključku); 
- ciljne skupine, ki so jim posredovane informacije (Cobiss kategorije članov); 
- delitev informacij po vsebini (UDK skupine); 
- realizirane (iz lastnega gradiva, iz drugih virov) / nerealizirane informacije. 
Aplikacija omogoča tudi beleženje internega dela.  
Beleženje temelji na nekaj reprezentativnih tednih, ki smo jih razdelili glede na frekvenco obiska in 
izposoje v: 
- teden z visoko frekvenco (4) 
- teden s srednjo frekvenco (3) 
- teden z nizko frekvenco (1) 
Na večletnem povprečju je bilo določenih osem reprezentativnih tednov v letu glede na frekvenco. Ker 
želimo primerljive podatke, se bo beleženje informacij ponavljalo vsako leto v istih tednih.  
V letu 2011 je DS pripravila vse potrebne podatke in izhodišča za oblikovanje aplikacije, ki je bila v 
testni verziji izdelana decembra. Končna verzija aplikacije bo izdelana februarja 2012 in bo do konca 
junija testirana v treh knjižnicah mreže MKL. 
Doseženi cilji: 
Oblikovana je spletna aplikacija, ki bo omogočala informatorjem beleženje posredovanih informacij in 
beleženje internega dela. Skupaj z anketo med uporabniki bo beleženje omogočalo tudi vrednotenje 
posredovanih informacij. 
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6. Knjižnica za družine 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Koncept knjižnice za družino spodbuja vsakega posameznega družinskega člana in celotno družino k 
uporabi knjižnice in s tem knjižnico k ustvarjanju dinamičnega, osebnega in dolgoročnega odnosa z 
uporabniki. V vedno bolj skomercializiranem svetu morajo biti knjižnice sposobne ponuditi družinam 
varen, prijeten in udoben prostor za razvijanje lastne domišljije in ustvarjalnosti. Za oblikovanje 
uspešnih storitev mora knjižnice, še posebej splošne knjižnice, zanimati, kakšno je danes družinsko 
življenje, kakšni so odnosi znotraj družin in kako komunicirajo družine z okoljem. Zasnova storitev 
knjižnice za družino sloni na opogumljanju celih družin k obiskovanju knjižnice, vzpodbujanju branja, 
vključevanju v procese vseživljenjskega učenja, aktivnemu preživljanju prostega časa, obiskovanju 
prireditev. 
Korak naprej od tradicionalne ponudbe pomeni vpeljava igranja v knjižnico kot samostojne aktivnosti z 
lastnimi cilji in metodami, namenjene celi družini. Ponudba za družinsko igranje mora biti zabavna in 
razburljiva za odrasle in otroke. Igranje je v knjižnici  priložnost za srečevanje družin, igranje zbližuje 
ljudi in ustvarja prave razmere za sodelovanje. 
Koncept knjižnice za družine je bil predstavljen na posvetovanju ZBDS oktobra 2011 v Mariboru in 
objavljen v zborniku posvetovanja »Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje«. 
Doseženi cilji: 
MKL je začela uveljavljati koncept knjižnice za družino v idejnem načrtu za prenovo KJM »Tudi mi 
rastemo: knjižnica kot navdih za celo družino« in v nekaterih posebnih projektih: 
Projekti Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki podpirajo različne vrste 
pismenosti, s posebnim poudarkom na bralni pismenosti. 
Bralni krog je namenjen spodbujanju branja med starejšimi (dedki in babice) in vključevanju starejših v 
branje otrok. 
Igroteka je zbirka visokokakovostnih igrač, ki so namenjene otrokovemu sproščenemu učenju in 
zabavi.   
Igrarium so družabni dnevi namiznih iger in stripa. 
Kosovirjeva žlica je prvi interaktivni projekt Mestne knjižnice Ljubljana, ki predstavlja spodbudo 
otrokom (in staršem) za uporabo sodobne tehnologije. 
 
7. Promocijsko poročilo za leto 2010 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2011 smo prvič oblikovali in izdali Promocijsko poročilo za leto 2010, s katerim smo želeli 
predstaviti največje dosežke in novosti, ki smo jih v preteklem letu dosegli v MKL. Predstavili smo 
splošne statistične podatke, novosti, dejavnosti in storitve, povzetek poročila pa smo prevedli tudi v 
angleščino. Poročilo smo poslali vsem financerjem in ustanoviteljem, knjižnicam in ostalim javnim 
slovenskim in tujim institucijam s katerimi sodelujemo. Letno poročilo smo izdali junija 2010. 
Doseženi cilji: 
Promocijsko poročilo je pomembno orodje knjižnice za predstavitev dejavnosti zainteresirani domači in 
tuji javnosti. 
 
8. Strategija pridobivanja sponzorjev 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Zaradi težkih razmer v gospodarstvu moramo dandanes tudi javni zavodi iskati nove poti in načine, 
kako priti do dodatnih finančnih sredstev za izpeljavo projektov, pomembnih za ohranjanje interakcije z 
uporabniki ter širšo javnostjo. Eden od načinov, kako si lahko pomagamo pri finančni plati izpeljave 
projektov, je pridobivanje sponzorskih sredstev. Za gospodarska podjetja je sponzorstvo namreč zelo 
učinkovito marketinško orodje, katerega se radi poslužujejo, še posebej, kadar je sponzoriranec javni 
zavod z velikim družbenim ugledom, širokim spektrom uporabnikov in raznovrstnimi projekti na 
področju kulture in družbene odgovornosti, kot je Mestna knjižnica Ljubljana. Ker bo tovrsten način 
pridobivanja sredstev v prihodnosti stopil v ospredje, smo (z lastnimi kadri) pripravili dokument, ki 
uvaja enoten način iskanja in pridobivanja sponzorjev na ravni celotne MKL.  
Doseženi cilji: 
Končni izdelek projekta je dokument Strategija pridobivanja sponzorjev, ki uvaja poenotenje iskanja in 
pridobivanja sponzorjev ter donatorjev za projekte, ki potekajo v MKL. 
 
9. Prenova spletne strani MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Ko smo v letu 2011 zaposlili spletno urednico,  smo takoj zatem ustanovili delovno skupino za prenovo 
spletne strani, ki je v letu  pripravila koncept prenove spletne strani MKL. Prenova vsebuje: koncept, 
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kazala, sheme spletne strani ter načrt za izvedbo. Pripravili smo tudi osnutek prenove angleške verzije 
spletne strani. Koncept slovenske spletne strani prinaša veliko novosti, med drugim interaktivno in 
personalizirano predstavitev gradiva, spletno knjižnico ter spletne podstrani za starostne skupine: 
otroci, mladi, odrasli, starejši. Za novo spletno stran smo pripravili vsa potrebna besedila za objavljene 
vsebine. 
Doseženi cilji: 
- Pripravljen in potrjen koncept prenove slovenske in angleške spletne strani. 
- Izvedeno izobraževanje za vnašalce vsebine na spletno stran. 
- Pripravljeni dokumenti za pripravo in vnos vsebin: Navodila za spletne vsebinske urednike, 

Smernice za pripravo vsebin. 
- Pripravljeni osnutki oblikovanja in strukture spletnih strani. 
- Priprava večine vsebin. 
 
10. Profila Facebook MKL in Twitter MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Profil na spletnem socialnem omrežju Facebook je MKL vzpostavila januarja 2009 z namenom 
povezovanja, promoviranja, komuniciranja in druženja na spletu. Skrb za profil je prevzela urednica 
spletnih strani, ki skrbi za ažurne in zanimive objave ter odgovarja na vprašanja in komentarje. Zaradi 
spoštovanja predpisov Facebooka in zasebnosti obiskovalcev smo Facebook profil spremenili v 
Facebook stran, ki je namenjena podjetjem in javnim ustanovam, kot je knjižnica. Na Facebook strani 
MKL smo vključili tudi še preostali dve socialni omrežji na Twitterju in na YouTubu. MKL Facebook 
profil ima trenutno (december 2011) 2.600 oboževalcev. 
Profil na spletnem socialnem omrežju Twitter smo v MKL vzpostavili marca 2011 z namenom 
povezovanja, informiranja, ozaveščanja ter komuniciranja na spletu. Za profil skrbi spletna urednica, ki 
dnevno objavlja zanimive povezave, članke, vabila na dogodke in ostalo relevantno vsebino.  Od svoje 
ustanovitve do danes smo na Twitter profilu MKL pridobili 160 sledilcev objav. Twitter profil je 
integriran tudi na stran Facebooka, tako da je dostopen tudi tistim, ki Twitterja ne spremljajo 
neposredno. 
Doseženi cilji:  
- Vzpostavljen profil je primeren za organizacijo, ki spoštuje zasebnost uporabnikov. 
- Povečanje števila oboževalcev profila, ki še raste in ki so vse bolj aktivni na profilu. 
- Dodan gumb na spletni strani za neposredno izbiro Všeč mi je, kar omogoča povečevanje kroga 

oboževalcev neposredno s spletne strani MKL. 
- Obogaten profil z integriranim Twitter in YouTube profilom MKL, kar omogoča sledenje vsem trem 

socialnim omrežjem neposredno s Facebook profila. 
- Vzpostavitev neposrednega Facebook naslova: www.facebook.com/mestna.ljubljana 
- Dodani albumi fotografij z dogodkov in projektov. 
 
11. Oblikovanje arhiva fotografij 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V MKL je veliko število prireditev in dogodkov, ki vsak mesec prispevajo k nastanku novih fotografij. 
Ker je tako obsežno količino fotografij težko obvladati in nadzorovati, smo določili dva urednika, ki 
bosta skrbela za urednikovanje (izbor in razporejanje fotografij v kategorije). To nam bo v pomoč pri 
optimizaciji iskanja primernih fotografij za različne objave in oblikovanje tiskovin ter nam omogočalo 
aktualno, pregledno in jasno razporeditev fotografij na ravni celotne Mestne knjižnice Ljubljane. 
Doseženi cilji: 
Zbiranje fotografij območnih enot MKL, priprava kategorij po temah, načrt izvedbe in načrt urejanja 
fotografij. 
 
12. Storitve za uporabnike s posebnimi potrebami v e-okolju (priročnik) 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Priprava Priročnika storitev za uporabnike s posebnimi potrebami je bil projekt znotraj programa 
izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011. Namen priročnika je bil pripraviti 
pregled obstoječih dobrih praks v slovenskih in tujih knjižnicah, predvsem splošnih, vendar smo 
ugotovili, da se uvajanje posebnih dejavnosti za tovrstne uporabnike precej počasi uveljavlja že v 
fizični obliki storitev v prostorih knjižnic, toliko manj pa je le-teh v elektronskem okolju. Storitve, ki jih 
knjižnice nudijo svojim uporabnikom s posebnimi potrebami so večinoma podprte z licenčno 
programsko opremo, ki je trenutno za tako široko mrežo knjižnic, kot je prisotna v Sloveniji, stroškovno 
zelo neugodna. 



55 
 

Iz omenjenih razlogov smo se v pripravljenem dokumentu osredotočili na pregled prilagoditev storitev 
in dostopa do vsebin v elektronski obliki, ki so sicer namenjeni najširšemu krogu uporabnikov.  
 Doseženi cilji: 
V tem dokumentu so navedene nekatere rešitve, ki lahko olajšajo delo z uporabniki s posebnimi 
potrebami in jim približajo bogastvo storitev, ki se jih sicer lahko poslužujejo vsi ostali knjižnični 
uporabniki. Na podlagi primerov je bil za leto 2012 v okviru izvajanja posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice izbran projekt dostopnosti spletnih informacij za različne skupine uporabnikov s 
senzornimi težavami (slabovidni, ljudje z bralnimi težavami, starejši, itd.), kjer bomo za potrebe 
spletnih strani splošnih knjižnic osrednjeslovenskega območja pripravili programsko orodje, ki bo z 
enega spletnega mesta omogočalo prilagoditve vsebin spletnih stran za omenjeno heterogeno 
skupino uporabnikov. 
 
13. »Krepimo telo in duha«: idejni načrt za vzpostavitev Knjižnice Polje na novi lokaciji 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Knjižnica Polje je druga največja knjižnica v mreži OE Knjižnice Jožeta Mazovca in ima na vzhodnem 
delu Ljubljane najdaljšo tradicijo. V obstoječem prostoru v kleti nekdanje osnovne šole je zaradi 
propadanja stavbe in zastarele opreme nemogoče zagotavljati sodobno, dostopno in vsem skupinam 
uporabnikov prijazno knjižnico. Zato smo pomembnost njene selitve in prenove izpostavili že v 
Strateškem načrtu MKL 2010‐2012. Spomladi 2011 smo skupaj z ustanoviteljem začeli iskati novo 
lokacijo za  knjižnico. Delovna skupina je v dokumentu »Krepimo telo in duha« začrtala koncept za 
vzpostavitev Knjižnice Polje na novi lokaciji. Opredelili smo se za oblikovanje takšnega prostora 
knjižnice ter izvajanje dejavnosti in storitev, ki zadovoljujejo vsakdanje potrebe prebivalcev lokalne 
skupnosti. Ker predstavljajo največji delež aktivnih članov odrasli zaposleni, bomo pri oblikovanju 
zbirke in storitev posebno pozornost namenili predstavitvi umetnosti v najširšem pomenu in aktivnega 
preživljanju prostega časa. 
Dokument vsebuje analizo zunanjega okolja in segmentiranje sedanjih uporabnikov knjižnice; zajema 
tudi ustanove in društva v ČS Polje ter predvidene posege v prostor v prihodnjem obdobju. Opisana je 
zgodovina knjižnične dejavnosti na tem območju; podkrepljena je s podatki iz preteklosti ter podatki o 
obisku, izposoji in članih v zadnjih petih letih. Sledi opis načrtovanih dejavnosti in novosti, ki jih želimo 
vpeljati: novo postavitev gradiva za otroke, kotiček za starše, oddelek za mladostnike, RFID, delni 
prosti pristop do skladišča. Temu sledi opis knjižničnih prostorov z novo, večjo kvadraturo, in delitvijo 
na javni in interni del ter popis potrebne IKT opreme.  
Doseženi cilji: 
Izdelani dokument pomeni temeljni pripomoček za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo 
Knjižnice Polje na novi lokaciji, saj vsebuje poglavitne informacije tako za ustanovitelja kot za izvajalce 
in širšo javnost. 
 
14. Teden Mestne knjižnice Ljubljana 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mestna knjižnica Ljubljana se je v Knjižnici Otona Župančiča v Tednu MKL od 23. do 27. maja 2011 
predstavila s širokim spektrom dejavnosti in dogodkov, s katerimi je uporabnikom približala svoje 
osnovno poslanstvo in kulturno ponudbo ter vpetost v življenje prebivalcev Ljubljane in njene okolice. 
Cilj tedna MKL je vsakoletna predstavitev dejavnosti in ponudbe Mestne knjižnice Ljubljana v smislu 
promocije branja in ostalih kulturnih vsebin, ki jih ponuja knjižnica. V tedenskem programu so bile 
predstavljene raznovrstne prireditve kot so literarni dogodki, koncerti, izobraževanja, razstave, 
srečanja z avtorji ter delovanje naših knjižnic. Osrednji dogodek letošnjega Tedna MKL je bilo 
praznovanje stoletnice Knjižnice Otona Župančiča, katere namen je bila predstavitev kontinuitete in 
tradicije knjižničarstva v Ljubljani oziroma Knjižnice Otona Župančiča, ki se je kot dedič prve ljudske 
knjižnice - Šentjakobske knjižnice, združila v danes enotno Mestno knjižnico Ljubljana.  
Kot osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko regijo smo se predstavili v Knjižnici Litija s 
programom ustvarjalne delavnice za otroke, predstavitvijo e-bralnikov in e-knjig, predstavitvijo 
digitaliziranega lokalnega časopisa Glasilo občanov in zbirke Valvasorjev trg v Litiji na portalu Kamra, 
razstavo miniaturnih knjig iz Slovanske knjižnice ter predstavitvijo Borze znanja, Borze dela, Središča 
za samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja. 
Doseženi cilji: 
Poudarjanje povezanosti MKL z uporabniki ter urbanim in kulturnim prostorom Ljubljane in širše regije, 
poudarjanje tradicije povezanosti in zgodovine knjižnic (Šentjakobska knjižnica) ter promocija 
delovanja združene MKL. 
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15. »Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča« – zbornik ob stoletnici knjižnične dejavnosti v 
Ljubljani 

Poročilo o izvajanju projekta: 
Knjižnica Oton Župančič je v letu 2011 praznovala stoto obletnico nepretrganega delovanja svoje 
najstarejše enote Mestne knjižnice na Gosposki ulici. Ob tej priložnosti smo pripravili zbornik, ki je 
obširno predstavil prehojeno pot prvih treh ljubljanskih splošnih knjižnic (Mestne, Delavske in 
Pionirske). Zbrani in predstavljeni so vsi upravno-administrativni in strokovni dokumenti ter bogato 
fotografsko gradivo. K sodelovanju smo povabili vidne strokovnjake s področja knjižničarstva iz 
Slovenije ter dve mednarodni ikoni s področja splošnih knjižnic.  
Zbornik je razdeljen na dva dela: poleg izčrpnega historičnega pregleda podaja tudi pogled naprej in 
predstavi nekaj inovativnih knjižničnih konceptov. 
Za zbornik smo dobili veliko pozitivnih odzivov s strani strokovne javnosti. 
Doseženi cilj: 
Z zbornikom smo želeli  zbrati na enem mestu gradivo o razvoju splošnih knjižnic v Ljubljani in s tem 
omogočiti nadaljnje raziskave na tem področju. Pokazati, da je bila Knjižnica Oton Župančič med 
najnaprednejšimi splošnimi knjižnicami v Sloveniji, ki je v svojem dolgoletnem delovanju veliko krat 
orala ledino in uvajala nove storitve. 
 
16. Kristina Brenkova 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt sta izvajali Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo in Knjižnica Bežigrad, 
občasno tudi druge knjižnice v mreži MKL. 
Od 22. oktobra 2010 do 22. oktobra 2011 smo eno leto posvetili Kristini Brenkovi zaradi njenega 
jubileja (100-letnica rojstva) in izjemnega prispevka k slovenski otroški in mladinski književnosti. Želeli 
smo opozoriti na pomembno Ljubljančanko ter ji najti mesto v naši knjižnici. Zato smo ob zaključku 
leta odprli stalno spominsko zbirko Kristine Brenkove v Knjižnici Bežigrad. V letu 2011 smo v okviru 
projekta pripravili razstavo ilustracij Polone Lovšin, ki je ilustrirala njeno zadnjo knjigo Prišel je 
velikanski lev. Predstavili smo jo v oddaji na RTV Slovenija, v enajsti šoli. Drugi sklop Mega kviza je bil 
v letu 2011 prav tako posvečen Kristini Brenkovi. V Knjižnici Bežigrad smo pripravili bralni kotiček 
Kristine Brenkove, v katere smo v branje in izposojo nudili njeno avtorsko, uredniško in prevajalsko 
delo. V okviru kotička smo pripravljali literarne večere, pravljične urice, ustvarjalne delavnice. V marcu 
je sledila razstava Marlenke Stupica, ki je ilustrirala tudi avtorska dela in prevode Kristine Brenkove, 
tudi npr. Piko Nogavičko. Aprila in maja smo gostili ilustracije Ančke Gošnik Godec, ilustratorko npr. 
Koze Kunigunde in zbirke Zlata ptica. 
Aprila 2011 smo pripravili odmeven mednarodni simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove. 
Organizirala ga je Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s 
Knjižnico Bežigrad, Društvom Bralna značka pri ZPMS, Narodno in univerzitetno knjižnico, Sekcijo za 
mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev, revijo Otrok in knjiga, Založbo Mladinska 
knjiga in s Slovensko sekcijo IBBY. Simpozija se je udeležilo 85 udeležencev iz 36 različnih 
organizacij. S tem smo zaokrožili leto, v katerem je bila slovenska prestolnica tudi svetovna 
prestolnica knjige. Na simpoziju so s svojimi prispevki, ki so bili objavljeni v reviji Otrok in knjiga, 
sodelovali predavatelji:  
- akademik Niko Grafenauer: Esej o Kristini Brenkovi 
- mag. Darja Lavrenčič Vrabec: O letu Kristine Brenkove na Slovenskem 
- dr. Marjana Kobe: Uredniško delo dr. Kristine Brenkove kot odraz njenih pogledov na 
- mladinsko književnost in otroškega sprejemnika 
- dr. Milena Mileva Blažić: Intertekstualnost v mladinskih besedilih Kristine Brenkove 
- Živa Rogelj: Zgodbe Kristine Brenkove - dokumentarni film 
- dr. Vladimira Velički: Prevodi sodobne slovenske književnosti in književnosti za mladino v 

hrvaški jezik 
- Jože Zupan: Mozaik spominjanja 
- Jana Kolarič: Gledališke uprizoritve otroških igric Kristine Brenkove 
- Maša Kodrič in Manca Ratković: Vloga Kristine Brenkove pri uveljavljanju slovenske 

mladinske književnosti v svetu – raziskava na podlagi virov iz zapuščine Kristine Brenkove 
Izdali smo simpozijsko publikacijo z naslovom Obdarovanja, simpozij o ustvarjalnosti in življenju 
Kristine Brenkove, ki je izšla v nakladi 300 izvodov in spominsko znamko ob 100-letnici rojstva Kristine 
Brenkove. V času simpozija je bila v KOŽ na ogled potujoča razstava z naslovom Kamenčki v mozaiku 
življenja Kristine Brenk, ki jo je pripravila Knjižnica Bežigrad. 
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Doseženi cilji: 
Cilji projekta so bili: predstaviti domoznansko avtorico, praznovati obletnico njenega rojstva, postaviti 
posebno zbirko na mladinskem oddelku Knjižnice Bežigrad, sodelovati z okoljem in bralci, ter z 
založniki in ilustratorji njenih del.  
V okviru simpozija je izšel spominski zbornik Obdarovanja ter spominska znamka z njeno podobo. 
Javnost smo z aktivnostmi v Knjižnici Bežigrad, simpozijem in publikacijo uspešno opozorili na vlogo 
Kristine Brenkove v slovenski literaturi in založništvu. 
 
17. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011 - Geneze – poti v bistroumne 

nesmisle 
Poročilo o izvajanju projekta: 
S Priročniki za branje kakovostnih mladinskih knjig želi Pionirska pregledno in sistematično predstaviti 
produkcijo mladinskih knjig obravnavanega leta. Pregledno z vidika ustaljenih poljudnih in strokovnih 
razdelitev, ki jih strokovnjaki in praktiki uporabljajo pri obravnavi knjižnega gradiva (abeceda, 
postavitvene skupine, starostne stopnje, strokovne skupine), sistematično z vidika predstavitvenih 
skupin od najpreprostejših igralnih oblik, preko pripovedi do estetsko izbrušenih in miselno izostrenih 
besedil. Z vsebinsko obdelavo predstavljenega knjižnega gradiva ter z orodji, izpeljanimi iz te 
obdelave, želimo s Priročnikom ponuditi knjižničarjem, vzgojiteljem, učiteljem in ostalim strokovnjakom 
s tega in ostalih sorodnih področij bogastvo knjig za učinkovito, različnim razmeram in potrebam 
prilagojeno knjižno in knjižnično vzgojo ter vsakovrstno spodbudo za branje predvsem umetnostnih 
besedil. Bogastvo knjig nam tu pomeni kvaliteto namena, izpeljave in sporočila ter kulturni obseg, ki 
ga prinaša jezik (tudi jezik prevoda) tako besedišča kot ilustracije. Priročnik ne le sistematično 
pregleda knjižno produkcijo za otroke in mladino na slovenskem knjižnem trgu, temveč jo tudi 
vrednoti, kar je nujno, ko na slovenskem knjižnem trgu izide kar 2/3 pomanjkljivih in pogrešljivih 
knjižnih izdaj in je le 1/3 kakovostnega branja (statistični podatki v enem od uvodnikov omenjenega 
Priročnika). Najkvalitetnejše knjige so anotirane, najboljše med najboljšimi pa so označene z »zlato 
hruško«. S sistematično urejenimi podatki ponuja Priročnik strokovnjakom uporabno materijo za 
raziskave, analize in načrtovanja tako na vzgojnem in izobraževalnem področju, kakor tudi na 
založniškem, prevajalskem in avtorskem področju.  
Doseženi cilji: 
S številnimi odzivi v medijih; z nalepko »zlata hruška« kot znakom za kakovostne mladinske knjige, ki 
že dosega številne splošne in šolske knjižnice ter knjigarne po vsej Sloveniji; enako velja tudi za vse 
ostalo promocijsko gradivo zaščitene blagovne znamke MKL »zlate hruške« (plakati, razglednice, 
kazalke N); odmevna zaključna prireditev v Slovenskem mladinskem gledališču s podelitvijo priznanj 
»zlata hruška«; prisotnost na slovenskem knjižnem sejmu (ček za branje, označene stojnice tistih slov. 
založnikov, ki izdajajo kakovostno mladinsko literaturo - zlate hruške in tudi druge zelo kakovostne 
knjižne izdaje, na osnovi seznamov Pionirske od leta 2007 do 2010); dve debatni kavarni na Slov. 
knjižnem sejmu; obiski študentov Filozofske in Pedagoške fakultete iz Ljubljane; podpora JAK in 
drugih najvidnejših strokovnjakov s področja mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva 
pričajo o tem, da delo za Priročnik in njegov domišljeni koncept vrednotenja sprejema velik del 
strokovne javnosti po vsej Sloveniji. 
 
18. »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V letu 2011 smo dokončali vsebine za monografsko publikacijo (ali več zvezkov serijske publikacije) 
za tisk: zbrali in prečistili smo besedila, slikovne materiale in sezname literature, urednik publikacije je 
zbrana besedila pregledal, oblikovno poenotil in strnil v štiri vsebinske sklope. V letu 2011 smo prijavili 
izdajo publikacije na javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in bili 
izbrani za sofinanciranje. 
Doseženi cilji 
Izbor besedil, priprava vsebinskih sklopov, prvo lektoriranje, izdelava virov in literature za vsak sklop, 
oprema slikovnega materiala s podatki, priprava gradiva v celoti do preloma. Publikacija bo prispevala 
k zavesti o raznolikosti in bogastvu kulturne dediščine v Ljubljani. 
 
19. Ljubljana - svetovna prestolnica knjige  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2010 se je Mestna knjižnica Ljubljana s svojimi projekti pridružila dejavnostim ter organizaciji 
projektov in dogodkov v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige (april 2010 – april 
2011). Projekti, s katerimi je sodelovala MKL, so se raztezali v širokem spektru kulturnih vsebin od 
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razstav, natečajev, literarnih dogodkov, posvetovanja, delavnic, okroglih miz in so se izvajali v celotni 
mreži MKL.  
Projekti SPK v organizaciji MKL, ki so se nadaljevali v obdobju januar - april 2011: 
Knjige za vsakogar 
V okviru tega obsežnega projekta pod okriljem MOL je MKL prevzela koordinacijo prodaje knjig v 
slovenskih splošnih knjižnicah. V letu 2011 so se izdanim kvalitetnim delom pridružila nova, spomladi 
je Študentska založba izdala pet novih dela sodobnih tujih avtorje, jeseni pa so bile po nekoliko višji 
ceni (5€) kupcem na voljo dela domačih avtorjev (Svetlana Makarovič, Fran Milčinski, Drago Jančar, 
Kajetan Kovič in Dušan Jovanovič). Od tujih pa velja omeniti odmevna avtorja Stephana Hessla ter 
Pascala Merciera 
Število sodelujočih splošnih knjižnic 34* 
Število prodajnih mest 108** 
Število prodanih knjig na vseh prodajnih 
mestih (1.1. 2011 – 31. 12.  2011) 

6.047,00 (vključno z MKL) 

Število prodanih knjig v MKL  
(1.1. 2011 – 31. 12.  2011) 

2.867,00 

Število sodelavcev 496 
*34 knjižnic do 23.4.2011, 29 knjižnic do 31.12.2011 
**108 prodajnih mest do 23.4.2011, 97 do 31.12.2011 
Prodaja knjig se bo sicer nadaljevala do maja 2012. 
 
Strip ob bok knjižnim klasikom 
Strip kot deveta umetnost je med ljubitelji risbe in tovrstne literature že dolgo več kot lahkotno branje, 
saj vse več uporabnikov oziroma bralcev enači dober strip z izjemno zgodbo in tudi risbo, ki ima 
visoko likovno vrednost. Z delavnicami, razstavami, okroglimi mizami in promocijo uglednih 
ustvarjalcev s področja stripa smo našim uporabnikom ponudili aktivno preživljanje prostega časa in 
medsebojno druženje ter promovirali bogato zbirko stripov - Stripoteko v Knjižnici Otona Župančiča. 
Ob zaključku Svetovne prestolnice knjige je bil v mesecu aprilu 2011 zaključni dogodek projekta Strip 
ob bok knjižnim klasikom, kjer smo predstavili delo legendarnega hrvaškega avtorja stripa, svetovno 
znanega ilustratorja in karikaturista Ota Reisingerja in ga predstavili z razstavo in prijetnim pogovornim 
večerom, ki gaj je vodil Aleksander Buch (Stripartnica Buch), ki je tudi soorganizator projekta Stripa – 
ob bok knjižnim klasikom. Razstava karikatur Ota Reisingerja je bila kasneje na ogled tudi v Knjižnici 
Prežihov Voranc. V mesecu novembru smo projekt nadaljevali s predstavitvenim pogovornim večerom 
in razstavo legende slovenskega stripa, Miki Mustrom.  
Projekt Strip ob bok knjižnim klasikom se bo nadaljeval tudi v letu 2012. 
 
Knjižnica moj azil 
V sodelovanju z Azilnim domom je v obdobju SPK potekal projekt MKL z naslovom Knjižnica moj azil. 
Namen projekta je bil vključevanje azilantov kot socialno ranljive skupine, ki ji knjižnica s prireditvami, 
aktivnostmi in knjižnim gradivom lahko pomaga pri vključevanju v lokalno okolje. Dolgoročno je bil 
zagotovljen tudi fond knjig za to ciljno skupino. Prosilci za azil so se seznanili s slovensko kulturo, z 
različnimi informacijami javnega značaja s področja bivanja v Sloveniji, možnostmi zaposlovanja, 
zdravstvenega varstva, izobraževanja ipd.  
Projekt Knjižnica moj azil se je v prvi polovici leta 2011 nadaljeval z literarnimi dogodki, imenovanimi 
Očarljivo skupinsko branje, bralnimi srečanji, ki spodbujajo stik s slovensko besedo in kulturo in 
omogočajo hitrejšo integracijo v lokalno okolje. Na literarnem srečanju Pesemtry (mednarodni večer 
branja poezije) smo 21. marca, ob svetovnem dnevu poezije v interpretaciji različnih izvajalcev 
prebirali poezijo v slovenskem jeziku in jezikih drugih narodov. Nadaljevali smo tudi z ustvarjalnimi 
delavnicami, jezikovnimi tečaji in izpolnili še en začrtan cilj projekta, saj je v Azilnem domu na Viču na 
voljo izposoja knjig iz premične zbirke KPV (omogočen je brezplačen vpis v knjižnico). V septembru 
2011 je Afriški center v Knjižnici Prežihov Voranc pripravil tridnevno delavnico z naslovom Kritični 
pregled literature, ki jo uporabljamo pri medkulturnem izobraževanju otrok za učitelje prvega razreda 
osnovne šole ter za vzgojitelje v vrtcih. Namen delavnice je bil udeležence naučiti prepoznavati knjige, 
ki so (ne)primerne za predstavljanje afriških kultur. 
 
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. leta starosti). S projektom smo našim uporabnikom oziroma udeležencem 
glasbeno plesnih delavnic s plesom približali vsebino knjige in z vsebino knjige približali ples. Izkazalo 
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se je, da je združevanje besede, giba in glasbe zelo učinkovit pristop za približevanje te starostne 
skupine otrok svetu bralne kulture. Glasbeno plesne delavnice so bile izvedene v vseh večjih 
knjižnicah, za promocijo dogodkov tega projekta so bili izdelani zloženke, plakati itd. Glasbeno plesne 
delavnice smo organizirali v sodelovanju z VVZ in OŠ. V obdobju med januarjem in aprilom 2011 je 
bilo izvedenih osem glasbeno plesnih delavnic. S tem projektom je knjižnica izvajala tudi eno od 
sodobnih oblik opismenjevanja – gibalno pismenost. 
Doseženi skupni cilji v sklopu SPK: 
S številnimi projekti v okviru SPK smo poskrbeli za popularizacijo bralne kulture in promocijo literature 
ter opozorili na pomembnost knjige v življenju posameznika. Širšo javnost smo tako opozorili na 
pomen kulturne in izobraževalne vloge knjižnic v mestu in družbi ter predstavili knjižnice kot enega 
pomembnih akterjev družbenih tokov.  
 
Projekti za otroke: 
 
20. Festival Bobri  
Poročilo o izvajanju projekta:  
Festivalu Bobri smo se v letu Ljubljane – svetovne prestolnice knjige pridružili prvič na povabilo 
organizatorjev in Mestne občine Ljubljana. V dveh tednih trajanja festivala so se v naših knjižnicah 
zvrstile prireditve, namenjene otrokom iz VVZ in prve ter druge triade OŠ. Pripravili smo delavnico 
risanja stripov z na temo Nikca, dve plesni delavnici Plešem s knjigo v sodelovanju s Plesno šolo 
Kazina, ogled animiranega filma: Knjiga te čaka, poišči jo! in ogled mladinskega oddelka ter pripravili 
predstavitev Igroteke z vodenim igranjem.  Potujoča knjižnica je s svojim bibliobusom v tem času 
obiskala otroke v dveh izbranih vrtcih. 
Doseženi cilji: 
Mestna knjižnica Ljubljana se je dobro in smiselno umestila v program Festivala Bobri, dobro so bile 
obiskane prireditve, povečalo se je zanimanje javnosti za knjižnico. 
 
21. Poletavci – poletni bralci 
Poročilo o izvajanju projekta 
Poletavci – poletni bralci je projekt za spodbujanje branja med otroki, starimi med 7. In 12. let, pri 
katerem otroci pol ure na dan, trideset dni med poletnimi počitnicami berejo in tako postanejo 
Poletavci – poletni bralci. Projekt je stekel 13. junija 2011 s premišljeno oblikovanim promocijskim 
gradivom: z zgibankami, plakati in priponkami, ki so v vsaki izmed naših knjižnic nagovarjali otroke, da 
se priključijo. Pridobili smo tudi sponzorje za tisk tiskovin in za glavno nagrado -  mladinsko kolo. 
Poskrbeli smo za ustrezno promocijo na spletu, Twitterju, Facebooku in v medijih. Bralne sezname so 
otroci oddajali v vseh naših knjižnicah in do konca projekta 15. septembra smo zbrali 375 bralni 
seznamov. Vseh 375 otrok smo konec septembra povabili na zabavno druženje v Park slovenske 
reformacije, kjer je vsak prejel priznanje in majico Poletavci. V žrebanju smo podelili 20 nahrbtnikov ter 
glavno nagrado kolo. Zaključne prireditve se je udeležilo 208 otrok. 
Doseženi cilji: 
Izjemen odziv je pomenil med sodelujočimi promocijo branja po lastni želji, povečala se je izposoja 
knjig, zaslediti je bilo mogoče precej odzivov otrok, ki so iz pasivnih bralcev postali aktivni in 
samostojni bralci! 
 
22. Ciciuhec – beremo z malčki 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2011 je bil oblikovan projekt Ciciuhec, katerega namen je ustvarjanje pogojev za razvoj bralnih 
navad in bralne kulture, spodbujanje branja v družinskem krogu, bogatenje besednega zaklada, 
seznanjanje otrok s knjižnico v njihovem neposrednem okolju. Namenjen je predšolskim otrokom. 
Projektu so se pridružile Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Prežihov Voranc in 
Knjižnica Šiška. K sodelovanju smo povabili vse vzgojno varstvene zavode v Mestni občini Ljubljana in 
v občinah Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Velike Lašče in Vodice. 
Pripravljen in posredovan je bil tudi priporočilni seznam knjig. Zaključne prireditve s podelitvijo priznanj 
se bodo odvijale maja 2012, izdali bomo tudi bilten. 
Doseženi cilji: 
Projekt je bil vzpostavljen in promoviran, delo v posameznih vrtcih in knjižnicah poteka.  
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23. Kosovirjeva žlica 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Ko smo v Pionirski - centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo, premišljevali o smiselnem, 
koristnem in trajnem obeležju projekta Ljubljana svetovna prestolnica knjige, torej tudi knjige za 
otroke, smo oblikovali idejo o interaktivnem objektu z imenom Kosovirjeva žlica.  
Ta objekt, vzet iz literarnega besedila Svetlane Makarovič Kosovirja na leteči žlici, je umetniško 
oblikovan sedež - žlica s paradižniki, pri čemer je zajemalna površina žlice ergonomsko prilagojena 
sedenju otroka, paradižniki pa so v funkciji orodja za izbiro pravljic ali pesmic. 
Sodobna tehnologija ozvočenja, ki je vgrajena nad žlico, otroka ne "priklopi" na aparaturo za 
poslušanje (objekt nima slušalk) in ga zato slušno ne osami od zunanjega sveta, ampak ga "sprejme" 
v območje pravljice (v lastno pravljično okolje) ne da bi mu izklopila čutni stik z zunanjim okoljem. 
V projektu Kosovirjeva žlica smo združili več namenov: pridobivanje otrok s privlačnostjo sodobne 
tehnologije, vabljenje k branju knjig o Kosovirjih in drugih dobrih knjig, ter ne nazadnje trajno obeležiti 
čas, ko je Ljubljana prestolovala svetu v vlogi prestolnice knjig. 
Doseženi cilji: 
Kosovirjeva žlica se je v kratkem času lepo udomačila v prostoru, v katerega je bila postavljena. V 
vlogi igrala se je spojila z igralnim kotičkom mladinskega oddelka KOŽ. Za malo večje otroke žlica 
velikokrat odigra vlogo nenavadnega sedeža, ki si ga izberejo za branje. Mlajšim otrokom je zanimiva 
tudi zaradi stopničk in plezanja v samo žlico. Poleg organiziranih skupin iz vrtcev, ki se za ogled žlice 
in poslušanje pravljic v njej v naprej dogovorijo, pravljice v žlici posluša tudi vedno več naključnih 
otrok. Organizirani obiski in tudi mnogi naključni obiskovalci žlico povezujejo z vedenjem o Svetlani 
Makarovič in njenih mladinskih knjigah, zanje žlica predstavlja poklon tej literaturi in avtorici. 
 
24. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MEGA kviz strokovno pripravlja in organizira Pionirska - center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo pri MKL 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«. 
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2010/2011 je potekal peti cikel, s katerim smo zbrali 8.414 rešitev (od tega 5.122 prek 
spleta in 3.292 na vprašalnikih, ki so si jih reševalci natisnili z domače strani kviza). Končno žrebanje 
smo izvedli v TV oddaji Enajsta šola - oddaja za radovedneže, ki je bila prvič na Prvem programu TV 
Slovenija 19. maja 2011. 
Šesti cikel, ki poteka v šolskem letu 2011/2012, je do 31. 12. prek spleta reševalo okrog 1.000 
reševalcev, prejeli pa smo tudi 110 rešitev na tiskanih vprašalnikih. MEGA kviz ima na Facebooku svoj 
profil in 850 prijateljev. 
 
25. 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, 
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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 2010/2011 je glasovanje potekalo v 49 splošnih knjižnicah in v šolskih knjižnicah na 
njihovem področju; sodelovali pa so tudi slovenski otroci izven Slovenije. Glasovalo je 24.592 mladih 
bralcev, od tega smo 524 glasovnic prejeli od mladih slovenskih bralcev izven Slovenije. Moja 
najljubša slovenska knjiga po izboru mladih bralcev za leto 2011 je zbirka POZOR, PRAVLJICE! 
Primoža Suhodolčana z ilustracijami Uroša Hrovata,izšla je pri založbi Karantanija. Moja najljubša tuja 
knjiga po izboru mladih bralcev za leto 2011 pa je zbirka LOV NA POŠASTI Adama Blada z 
ilustracijami Stevena Simsa. Zbirka, ki jo prevaja Ljubica Karim Rodošek, izhaja pri založbi Alica. 
Priznanja ustvarjalcem prvonagrajenih knjig smo podelili na svečanosti ob 2. aprilu – mednarodnem 
dnevu knjig za otroke, ki je bila 4. aprila 2011. V šolskem letu 2011/2012 je do 31.12. prispelo okrog 
4.400 glasov mladih bralcev. 
 
26. Rastem s knjigo 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt organizacijsko pripravlja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, 
Ministrstvom za šolstvo in šport, Pionirsko - centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri 
MKL ter Združenjem splošnih knjižnic, izvajajo pa ga splošne knjižnice. V okviru projekta se vsako 
šolsko leto 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. 
Doseženi cilji: 
V letu 2011 (druga polovica šolskega leta 2010/2011 in prva polovica šolskega leta 2011/2012) nas je 
obiskalo 121 skupin iz 7. razredov OŠ (2.587 osnovnošolcev) in 121 skupin iz 1. letnikov SŠ (3.723 
srednješolcev).  
 
27. Literarni sprehodi po Ljubljani 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Literarne sprehode po Ljubljani organizira Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
pri MKL v sodelovanju z različnimi kulturnimi institucijami. Literarni sprehodi po Ljubljani so namenjeni 
predšolskim otrokom in otrokom v prvem triletju osnovne šole, na katerih izvajamo knjižno, književno 
in knjižnično vzgojo zunaj knjižnice in so namenjeni skupinam iz širšega ljubljanskega območja, 
zamejstva in vse Slovenije. S svojim programom ponujajo spoznavanje različnih kulturnih ustanov ter 
pogovor o njihovi dejavnosti, predstavitev zgodovine stare Ljubljane s pomočjo leposlovja za otroke, 
orientacijo po mestu, predstavitev izbranih poglavij iz literarne in kulturne zgodovine, zlasti 
predstavitev ustvarjalcev, ki imajo svoja spominska obeležja na naši poti ter ne nazadnje pravljično in 
igralno uro v mestu.  
Doseženi cilji: 
Literarni sprehodi po Ljubljani so v letu 2011 potekali  17-krat, popeljali smo 283 otrok in 56 odraslih. 
Aprilski Literarni sprehod po Ljubljani je bil pospremljen tudi s fotoreportažo za časnik Delo, Bojc 
Saša: 18. 4. 2011. Na sprehod smo popeljali otroke iz zamejstva (Celovec) in širšega ljubljanskega 
območja.  
 
28. Dajmo jim vetra 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Dajmo jim vetra želi s klasičnimi oziroma uveljavljenimi književnimi deli ali književnimi junaki 
slovenskih avtorjev, ki so prelomno vplivali na razvoj slovenske mladinske literature, nagovoriti mlade 
bralce k aktivnemu branju in k širjenju pozitivnih bralnih navad med vrstniki. V okviru projekta Dajmo 
jim vetra, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, smo v letu 2011 ob 180. obletnici rojstva Frana 
Levstika pripravili razstavo knjig  Martin Krpan, zbirali predloge za počitniško branje in pripravili štiri 
ustvarjalne delavnice. Ena ustvarjalna delavnica je bila v okviru Tedna MKL, tri pa v začetku poletnih 
počitnic, na katerih smo izdelovali junake iz knjige Martin Krpan in druge like iz najbolj priljubljenih 
knjig. Mladi ustvarjalci pa so s svojo domišljijo naredili prave mojstrovine. 
Obisk:  
- delavnica v okviru Tedna MKL, 24.5.: 10 otrok 
- tridnevna počitniška delavnica, 29.6.─1.7.: 20 otrok 
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Doseženi cilji 
- Mladi koristno in aktivno preživijo svoj prosti čas. 
- Knjižnica aktivira zbirko in aktualizira starejša literarna besedila ter širi bralno kulturo. 
- Knjižnica širi ekološko zavest z uporabo recikliranih materialov na delavnicah. 
- Mladi razvijajo različne vrste ustvarjalnosti. 
- Z razstavo knjig in predlogi za počitniško branje so mladi bralci aktivno vključeni v proces širjenja 

bralne kulture. 
 
 
Projekti za mladostnike: 
 
29. Poletna filmska noč  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V zadnjem tednu poletnega avgusta smo bili z bibliobusom Potujoče knjižnice dva večera gostje v 
Parku slovenske reformacije. Namen projekta Poletna filmska noč je predstaviti v centru mesta 
prebivalcem in mimoidočim delovanje in storitve MKL s poudarkom na Potujoči knjižnici, ki center 
mesta, z izjemo poleti, nikoli ne obišče. Z izjemo poleti. Na letošnji filmski noči smo oba popoldneva 
namenili otrokom, za katere je bila pripravljena ustvarjalna delavnica izdelovanja bibliobusa iz kartona. 
Prvi filmski večer je bil s filmom Gremo mi po svoje bolj družinsko obarvan, medtem ko smo drugi 
večer namenili odraslim z odlično dramo Pod njenim oknom. Oba popoldneva in večera je bil odziv 
odličen, obiskovalci so izrazili željo, da v Park slovenske reformacije pridemo spet prihodnje leto. 
Doseženi cilji:  
Promocija Mestne knjižnice Ljubljana, s poudarkom na Potujoči knjižnici, obveščanje javnosti v 
središču mesta o knjižnici in njenih storitvah. 
 
30. »Lahko matiraš dedka?« : družinsko medgeneracijsko šahiranje 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V obdobju od novembra 2010 do aprila 2011 smo v Knjižnici Jožeta Mazovca izvajali šahovsko 
delavnico pod vodstvom šahovskega mojstra, bibliotekarja iz vrst zaposlenih v KJM. Delavnice so 
potekale v prostorih Bralnice vsak drugi torek od 17. do 18. ure, zvrstilo se je osem delavnic, 
povprečno s šestimi udeleženci. Med šolskimi počitnicami smo povabili na tri dodatne šahovske 
delavnice tudi šolarje, udeležencev je bilo deset. Pri obeh oblikah delavnic so se udeleženci lahko učili 
osnov šahovske igre, igrali šah, vprašali za šahovski nasvet in analizirali pozicije oziroma partije iz 
lastne prakse. Na voljo jim je bilo knjižnično gradivo s šahovsko tematiko. Uporabniki so dobili tudi 
informacije glede šahovskih tekmovanj, ki potekajo v naši okolici. Delavnico je večinoma obiskovalo 
pet stalnih udeležencev, tu in tam pa se nam je pridružil še kakšen nov posameznik. Z delavnico smo 
zaključili 19. aprila z zaključnim šahovskim turnirjem, ki se ga je udeležilo sedem udeležencev. Vsi 
udeleženci so bili nagrajeni s knjižnimi nagradami in promocijskimi darili MKL, prvi trije pa še s knjigo o 
šahu. Med udeleženci sta bila tudi dva otroka, ki sta prejela prenosni šah. Šahovska delavnica je bila 
uspešno izvajana skozi celotno  omenjeno časovno obdobje in tudi navdušenje med udeleženci je bilo 
veliko. 
Doseženi cilji:  
Naš cilj je bil doseči medgeneracijsko druženje ob igri šaha, prenos znanja in izkušenj, oživitev 
priljubljenosti namiznih iger in preživljanje prostega časa z družinskimi člani, promocija šahovske 
literature za ciljne skupine starejših otrok, mladostnikov ter njihovih odraslih sorodnikov. Predstavili 
smo ponudbo gradiva o šahu in namiznih igrah nasploh. Veseli nas, da so udeleženci želeli s to 
dejavnostjo nadaljevati, zato smo jeseni spet začeli s šolo šaha, ki bo do nadaljnjega redna dejavnost 
naše knjižnice. 
 
Projekti za odrasle: 
 
31. Mesto bere 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt se je začel v letu 2011 in se bo zaključil spomladi 2012. Od aprila 2011 dalje smo v delovni 
skupini pripravljali koncept projekta, celostno podobo, slogan, izbor del.  
V okviru projekta vabimo prebivalce Ljubljane starejše od 16. let k branju kvalitetnih slovenskih 
avtorjev, tako sodobnih kot tudi starejših (večji poudarek je na sodobnih avtorjih in njihovih delih ter 
avtorjih, ki žive in ustvarjajo v Ljubljani). Izbor del zajema predvsem leposlovna dela (prozo in poezijo), 
strokovna dela (potopise, eseje, pisma, spomine), ter izbor del iz projekta Knjiga za vsakogar. Skupaj 
67 naslovov del, ki so dostopna knjižnicah MKL. 



63 
 

Projekt smo 23.11. svečano začeli s tiskovno konferenco. Bili smo medijsko zelo odmevni. V vseh 
knjižnicah MKL smo uredili kotičke, kjer so razstavljena vsa promocijska gradiva (plakati, letaki, N) ter 
knjige, namenjene za izposojo. Vse knjige iz seznama smo opremili z logotipom, kar omogoča hitrejši 
izbor, lažje svetovanje ter manipulacijo z gradivom. Bralce mesečno obveščamo o prireditvah in 
dejavnosti preko spleta ter plakatov v kotičkih. V novembru in decembru smo izvedli več literarnih 
večerov z avtorji, ki jih priporočamo v branje. Stekli so že dogovori z izvajalci tečajev hitrega branja. 
Promocija projekta poteka preko spletne strani MKL, socialnih omrežij, plakatov, elektronske pošte ter 
objav v medijih. 
Doseženi cilji 
Z dobro promocijo smo postali še bolj prepoznavni v našem okolju. V prvih dveh mesecih se je 
povečala izposoja priporočenih del. S projektom tako aktiviramo zbirke in promoviramo kvalitetno 
slovensko književnost. S pestrim spremljevalnim programom omogočamo uporabnikom druženje in 
izmenjavo mnenj. 
 
32. Bralni krog  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V šolskem letu 2011/2012 Bralni krog poteka že tretjo sezono (nasledil je knjižne čajanke). Izvajalec 
projekta je Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Bralni krog poteka od oktobra 
do maja, enkrat na mesec. Ciljna skupina so predvsem starejši (ljudje v tretjem življenjskem obdobju); 
cilji pa so: spodbujanje branja med starejšimi, pritegniti jih v knjižnico in k branju otrokom. Udeleženci 
dobijo zaokroženo strokovno informacijo o knjigah, uživajo v literaturi in prijetnem druženju. 
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2010/2011 je bilo osem prireditev, udeležilo se jih je približno 160 obiskovalcev. Na 
vsaki prireditvi Bralni krog smo predstavili povprečno po tri otroške, tri mladinske in tri knjige za 
odrasle, torej okrog 80 naslovov. Podrobnejša poročila o posameznih prireditvah so dostopna na: 
http://www.mklj.si/index.php/projekti/lokalni-projekti/bralni-krog. 
 
33. »Potujmo skupaj« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Več kot deset let Knjižnico Kolodvor srečujejo vsi, ki se brez avtomobila odpravljajo v Ljubljano. 
»Potujmo skupaj« je predhodnica vse bolj  uveljavljenih podobnih akcij v Ljubljani (Svetovna 
prestolnica knjige).  
»Potujmo skupaj« je oblika podarjanja izločenega gradiva, ki je prvič zaživela na Dan slovenskih 
splošnih knjižnic leta 2003. 
Ob vhodu v Knjižnico Kolodvor  na ljubljanski železniški postaji so police s knjigami in revijami, ki so 
na voljo potnikom 24 ur, torej tudi v času, ko je knjižnica zaprta. Knjige lahko ljudje podarijo naprej 
svojim bližnjim in tako z njimi delijo nove bralne izkušnje ali pa jih preprosto ob priložnosti vrnejo. 
Mimoidoče tudi vabimo, da knjige z domačih polic, ki jih ne potrebujejo več, prinesejo v Knjižnico 
Kolodvor – posredujemo  jih naprej in tudi tako širimo zanimanje za knjige. V času praznovanja Dneva 
SSK novembra 2011 smo z novimi policami, promocijskim gradivom in z 200 podarjenimi knjigami 
ponovno obudili zanimanje za to obliko promocije branja. 
Doseženi cilji 
Z akcijo »Potujmo skupaj« MKL nadaljuje smernice iz SPK. 
 
34. Reportažna fotografija na slovenskem  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt, ki ga izvaja Oddelek za prireditve je posvečen sodobni slovenski reportažni fotografiji, ki smo 
jo  predstavili s ciklusom fotografskih razstav, pogovornih srečanj in predstavitvijo vodilnih slovenskih 
reportažnih fotografov, z namenom opozoriti na pomen reportažne fotografije v kontekstu medijskega 
sporočanja in o pomenu njene družbene angažiranosti in sporočilnosti v sodobni družbi.   
Med reportažnimi fotografi smo najprej v aprilu gostili Arneja Hodaliča, nato Meto Krese in Manco 
Juvan, fotografe, ki krojijo smernice te zvrsti fotografije pri nas. Na srečanjih z avtorji smo spregovorili 
o svetovnih trendih tovrstne fotografije in problematiki, s katero se soočajo reportažni fotografi pri 
svojem delu ter spoznali način dela v zahodnih demokracijah, v avtoritarnih sistemih, v deželah 
tretjega sveta ter spregovorili o težavah, s katerimi se soočajo reportažni fotografi na vojnih in 
konfliktnih območjih. Z najuglednejšimi avtorji smo spregovorili tudi o pomenu in družbeni vlogi 
angažirane reportažne fotografije v sodobnem svetu. V letu 2012 bomo nadaljevali z razstavami in 
pogovornimi večeri ter predstavili tudi ugledne avtorje kot sta Jure Eržen in Matjaž Krivic. Izdelana bo 
tudi predstavitvena publikacija o slovenski reportažni fotografiji v MKL. 
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Doseženi cilji: 
Uporabnike in tudi širšo javnost smo opozorili na pomembnost reportažne fotografije in na njeno vlogo 
v sodobnem medijskem prostoru. Dober obisk dogodkov in odziv naših uporabnikov in tudi širšega 
okolja ter dobra medijska odmevnost dogodkov. 
 
35. Pogled na gozd – fotografski natečaj 
Poročilo o izvajanju  projekta: 
Fotografski natečaj »Pogled na gozd« je bil izveden z namenom, da se v letu 2011, ki so ga Združeni 
narodi razglasili za Mednarodno leto gozdov, vzbudi zanimanje za gozd. V Sloveniji je gozd simbol 
prepoznavnosti države in odraz njenega odnosa do trajnostnega razvoja, s katerim se poskuša 
zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali. 
Na natečaj je prispelo 153 avtorskih fotografskih del. 60%  natečajnikov je bilo iz drugih slovenskih 
mest in krajev. Idejna zasnova in promocija foto natečaja je bila dovolj široka, da so se vanj lahko 
vključili tako priložnostni fotografi, kot tudi profesionalni fotografi, kar nam je v veliki meri tudi uspelo.  
Fotografski natečaj se je zaključil z razstavo nagrajenih in v ožji izbor izbranih del, ki je bila na ogled v 
mesecu decembru. Na otvoritvi razstave se je zbralo 30 ljudi. Ob tej priložnosti so bile podeljene 
denarne in praktične nagrade za najboljše tri fotografije in deset praktičnih nagrad za tiste, ki so prišli v 
ožji izbor.  Razstavljenih je bilo 15 fotografskih del v velikosti 40 x 50 cm. Vzporedno z razstavo 
fotografij je bila postavljena tudi razstava knjig, ki se vsebinsko navezujejo na natečajno temo in 
razširjajo vedenje o gozdu. Za potrebe razširjene razstave, ki je bila v mesecu januarju 2012 je bilo 
razstavljenih še dodatnih 11 fotografij, skupaj torej 26 fotografij. Predvideno je tudi  gostovanje 
razstave v drugih ustanovah. Po zaključku razstave bodo fotografije dobile svoje stalno mesto v 
prostorih knjižnice. Pri natečaju sta aktivno sodelovala tudi dr. Matjaž Čater in dr. Primož Simončič z 
Gozdarskega inštituta Slovenije. Uspešnost sodelovanja knjižnice in inštituta omogoča skupne 
projekte tudi v prihodnje. 
Doseženi cilji: 
Z natečajem smo želeli zajeti fotografske podobe gozda v vsej njegovi rastlinski in živalski pestrosti  in 
raznolikosti, spomniti na ohranjanje gozdnega habitata, prikazati vpliv in sožitje človeka ter gozda in 
opozoriti na pomen trajnostne-sonaravne rabe gozda. Namen natečaja je bil tudi poudariti povezanost 
gozda s knjigami. Znanje zbrano v knjigah kvalitetno dopolni in razširi bogate vizualne podobe gozda 
in s tem pripomore k večji prepoznavnosti in ozaveščenosti o pomenu gozda.  
Promocija natečaja in razstav ter knjižnice in njenih dejavnosti, je potekala na mnogih področjih: na 
spletni strani knjižnice, v tiskanih medijih, na spletnih fotografskih forumih, promocijskih majicah, na 
plakatih in zgibankah.  
 
36. Svet med nami - Teden grške kulture v Mestni knjižnici Ljubljana 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V sklopu projekta Mestne knjižnice Ljubljana Svet med nami smo med 5. in 9. decembrom 2011 
pripravili Teden grške kulture v sodelovanju z Veleposlaništvom republike Grčije, Mestnim muzejem 
Ljubljana in Slovensko-grškim kulturnim društvom ter ga obeležili z nizom dogodkov, ki so predstavili 
delček bogate kulturne, zgodovinske in naravne dediščine Grčije. Na odprtju Tedna grške kulture  smo 
predstavili koncert tradicionalne grške glasbe v izvedbi zasedbe Vagantes ter glasbeni recital grške 
sopranistke Zinovie-Maria Zafeiriadou in pianista Marka Hribernika. Pripravili smo tudi razstave: 2500. 
obletnica bitke pri Maratonu; Čar grške pokrajine, avtor Vangelis Paravas; Pesnik morij in neizpolnjene 
ljubezni, avtor Nikos Kavvadias; Grški utrinki – Alexandros Kaltsogiannis in Philio Chantziara. 
Predstavljena sta bila dva sodobna filma: Attenberg in grška filmska klasika Grk Zorbas. Manolis 
Perakis je pripravil in vodil dobro obiskan jezikovni tečaj sodobne grščine (KOŽ). 
V sodelovanju z Mestnim muzejem sta bili izvedeni dve odmevni predavanji: O mitičnih sivinah 
Ljubljane, mag. Irena Žmuc; Skriti biseri Grčije, Maja Čampelj. Na večeru plesne skupine Melisses 
smo spoznali raznoliko grško folkloro in plese posameznih regij Grčije ter bogato grško kulinariko. 
Doseženi cilji: 
Celostna predstavitev kulture in zgodovine Grčije kot ene izmed članic Evropske unije, dobro 
sodelovanje s Slovensko-grškim kulturnim društvom, Veleposlaništvom republike Grčije in Mestnim 
muzejem Ljubljana, dober odziv naših uporabnikov in dobra medijska odmevnost dogodkov. 
 
37. Moja ulica  
Poročilo o izvajanju  projekta: 
Projekt Moja ulica je začel teči leta 2010 v okviru izvajanja posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice. Cilj projekta je del uličnega dogajanja in življenja zajeti v zgodbo, ki bo ostala kot trajen 
zapis in delček mozaika v domoznanskem bogastvu na regijskem portalu KAMRA. V letu 2011 smo se 
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odločili projekt nadgraditi z raziskovanjem ljudi z ulic, tako posameznikov kot organiziranih skupin, ki 
jih povezuje skupni cilj (društva, šport, domača obrt itd.). 
V letu 2011 je bilo objavljenih 8 digitalnih zbirk ter 7 podzbirk (vključno s tistimi, katerih objava je bila 
planirana že za leto 2010). MKL je v sklopu projekta Moja ulica objavila dve digitalni zbirki: Tavčarjeva 
ulica v Ljubljani, v okviru katere smo izvedli tudi delavnico za otroke ter dogajanje posneli, in 
Ljubljanska soseska Fondovi bloki. Zbirka Tavčarjeva ulica je bila naknadno nadgrajena s podzbirko 
Na Tavčarjevi so živeli, znotraj katere je bilo zaenkrat objavljeno poglavje o Branku Madžareviču. V 
letu 2012 bo omenjena podzbirka dodatno nadgrajena.  
V letošnjem projektu je sodelovalo 5 knjižnic regije: Logatec, Domžale, Grosuplje, Litija in Vrhnika. 
Knjižnica Logatec je objavila 3 zbirke (Logatec nekoč in danes, Zbirka starih razglednic Knjižnice 
Logatec in Ivan Albreht) ter 6 podzbirk (Poselitev Logaške kotline, Sekirica, Idrijska železnica – mit ali 
resničnost?, Ledarstvo v Dolnjem Logatcu, Gabriel Oblak ter Orli in sokoli v Dolnjem Logatcu). Slednje 
so vse vključene v digitalno zbirko Logatec nekoč in danes. Ostale knjižnice so objavile po eno 
digitalno zbirko, z izjemo Cankarjeve knjižnice Vrhnika, ki svoje letošnje zbirke Vrhnika in Borovnica z 
okolico na razglednicah še ni dokončala. 
Doseženi cilji: 
Vsebinski plan za leto 2011 je bil v veliki meri izpolnjen. Uporabnikom portala KAMRA smo tako 
ponudili na ogled lepo število novih digitalnih zbirk in podzbirk s pripadajočimi multimedijskimi 
elementi. Neizvedene točke plana se prenesejo v leto 2012. 
 
38. Mesec oblikovanja v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Na pobudo in povabilo Zavoda Big, ki v jesenskih mesecih sredi Ljubljane pripravlja že tradicionalni 
Mesec oblikovanja, smo se v Mestni knjižnici Ljubljana odločili, da sprejmemo izziv in se jim 
pridružimo. V času od 13. 10. do 13. 11., kolikor je trajal Mesec oblikovanja, smo v naših knjižnicah 
pripravili kar 45 dogodkov na temo arhitekture, notranjega oblikovanja, industrijskega oblikovanja, 
grafičnega oblikovanja, mode, fotografije, zunanje ureditve hiš in vrtov, stripa ipd. Dogodki so bili 
namenjeni vsem starostnim skupinam in odziv udeležencev je bil zelo dober, saj smo predstavili in 
poudarili tudi take teme, ki pri naši ponudbi niso vsakdanje. 
Doseženi cilji: 
Gostili smo strokovnjake z omenjenih področij, promovirali ostale dogodke v okviru Meseca 
oblikovanja in se tako pridružili pomembnemu dogajanju v Ljubljani. 
 
39. Zdravstveni kotiček – splošne knjižnice za zdravje občanov 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Knjižnica Otona Župančiča je vzpostavila Zdravstveni kotiček za potrebe uporabnikov. Gre izključno 
za pomoč in usmerjanje uporabnika pri iskanju gradiva oziroma informacij in nikakor ne za svetovanje 
v smislu, kaj storiti, ko se, denimo, pojavi bolezen ali zdravstvena težava. Žal zaradi prostorskih 
razmer ni bilo možno zagotoviti povsem ločenega prostora za pogovor z uporabnikom, čeprav je tak 
pogovor za marsikoga zelo zasebna zadeva. Računalnik, namenjen za delovanje Zdravstvenega 
kotička, lahko uporabnik rezervira vnaprej in se po potrebi dogovori z informatorjem za pogovor. 
Informatorji, ki so se usposabljali za iskanje virov Centralne medicinske knjižnice, bodo znanje in 
izkušnje posredovali tudi sodelavcem na internih strokovnih sestankih, saj bodo tako vsi laže pomagali 
uporabnikom. 
Kotiček z računalnikom je umeščen v bližini polic, kjer je postavljeno gradivo medicinske stroke – od 
strokovnega in študijskega gradiva do povsem poljudnih del na temo zdravja, bolezni, zdravil, 
zdravega načina življenja in alternativnih načinov zdravljenja. Poleg knjig in neknjižnega 
(elektronskega) gradiva ponuja KOŽ uporabnikom tudi veliko revij z zdravstveno tematiko. Prav za 
Zdravstveni kotiček se je knjižnica odločila dodatno obogatiti ponudbo gradiva in naročiti nekaj novih 
naslov serijskih publikacij.  
Pod okriljem Zdravstvenega kotička potekajo predavanja s tematiko zdravja. Prvi sklop predavanj je 
potekal v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije od sredine septembra do konca leta 2011. 
Knjižnica načrtuje tudi tedenska (ali pa vsaj mesečna) srečanja s strokovnjaki z ustreznega področja 
(zdravniki, farmacevti), ki bi kot prostovoljci svetovali uporabnikom knjižnice.  
Poleg predavanj so se vrstile tudi različne razstave. Cel september je bila na ogled zbirka ''Stekleničk 
upanja'', ki so jih ustvarile prostovoljke iz ustvarjalnega foruma Otok zakladov. Prazne stekleničke za 
zdravila okrasijo in podarjajo bolnikom z rakom, da lahko vanje shranijo svoje želje in upanje. Tovrstne 
razstave v knjižnici so zaradi širokega kroga obiskovalcev zelo ustrezen način za predstavitev raznih 
humanitarnih dejavnosti. Vzporedno s predavanji je bilo na strokovnem oddelku knjižnice na stojalu 
razstavljeno tudi knjižnično gradivo na temo vsakokratnega predavanja. S tedenskimi tematskimi 
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razstavami gradiva je knjižnica prej obeleževala pomembne datume, ki so povezani z zdravjem, po 
začetku delovanja Zdravstvenega kotička pa smo še povečali število razstav z zdravstveno tematiko. 
Tako smo pripravili v septembru razstavo Skupaj proti raku (5.-19.9.) in Mednarodni dan starejših 
(29.9.-10.10.), v oktobru Svetovni dan hoje (10.-17.10.), v novembru Svetovni dan boja proti 
odvisnostim (2.-8.11.), Svetovni dan diabetesa (8.-15.11) in November – mesec osveščanja o raku na 
pljučih (15.-22.11.) ter v decembru Mednarodni dan boja proti AIDS-u (28.11.-6.12.). Pri vseh 
razstavah smo priložili na stojala tudi zloženke z informacijami ustreznih društev oziroma ustanov, v 
novembru pa smo obiskovalcem ponudili tudi modre pentlje – simbol boja proti raku na pljučih. 
V okviru Zdravstvenega kotička je KOŽ navezala stike s številnimi društvi pacientov in skupinami za 
samopomoč, ki so se z veseljem odzvali na vabilo k sodelovanju. S posameznimi društvi se knjižnica 
dogovarja tudi za predstavitev samega društva ali predavanje v knjižničnih prostorih. Nekatera društva 
in skupine so že poslali svoje brošure in publikacije z informacijami o njihovem delovanju oziroma o 
boleznih in življenju z specifičnimi težavami.  
Doseženi cilji:  
Po približno dveh mesecih, odkar imamo Zdravstveni kotiček, lahko rečemo, da je odziv uporabnikov 
zadovoljiv, a se je na začetku njihovo zanimanje kazalo bolj kot načelna vprašanja (v smislu ''kaj vse je 
tu možno dobiti'') in ne toliko v obliki pričakovanega poglobljenega povpraševanja s pogovorom in 
skupnim iskanjem odgovorov. Delno je k temu gotovo pripomogel prostor sam, ki je sicer (glede na 
naše prostorske možnosti) izbran optimalno. V letu 2012 načrtujemo bolj načrtovan pristop k promociji 
dejavnosti Zdravstvenega kotička.  
 
40. Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije / CVŽU LUR  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 smo na vseh točkah vseživljenjskega učenja v mreži izvajali 
svetovalno in izobraževalno dejavnost. Za udeležence smo organizirali različna izobraževanja, od 
računalniških in jezikovnih tečajev do ustvarjalnih delavnic. 
Celotno ponudbo tečajev, delavnic, predavanj, mentorstva in druge novice objavljamo na spletnem 
portalu www.cvzu-lur.si. Skozi celo leto smo imeli organizirane predstavitve projekta in delovanja Točk 
obiskovalcem Mestne knjižnice Ljubljana. Zvrstilo se je 11 skupin, ki so prihajale iz Zavoda Papilot, 
Zavoda RS za zaposlovanje, udeleženci računalniškega tečaja v MKL, prostovoljci, delovna skupina 
Ludwig Windthorst, študentje iz Filozofske fakultete, in skupina izobraževalcev iz tujine. 
S 1. 4. 2011 smo za polovični delovni čas zaposlili še enega mentorja na točkah, tako smo omogočili 
prisotnost mentorja na najbolj obiskanih točkah vsak teden. Na Točkah v Knjižnici Jožeta Mazovca in    
Knjižnici Bežigrad (MKL), v Cankarjevi knjižnici Vrhnika in Knjižnici Litija tako poteka mentorstvo za 
udeležence vsak teden. Na točkah v Knjižnici Rudnik in Knjižnici Šiška (MKL), v Matični knjižnici 
Kamnik in Knjižnici Domžale pa poteka mentorstvo vsakih 14 dni. 
 
 
Obisk na točkah vseživljenjskega učenja: 
 

ORGANIZACIJA Število udeležencev Število ur 

MKL Knjižnica Jožeta Mazovca 942 364 

MKL Knjižnica Bežigrad 882 276 

MKL KPV Knjižnica Rudnik 503 197 

MKL Knjižnica Šiška 413 204 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 842 302 

Matična knjižnica Kamnik 1286 508 

Knjižnica Domžale 644 282 

Knjižnica Litija 619 325 

Načrtovano na vsaki TVŽU 240 288 
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Prednosti projekta so omogočanje ljudem dostop do brezplačnih oblik izobraževanja. Udeležujejo se 
jih posamezniki, ki bi sicer težje dostopali do izobraževanj. Prednost je tudi individualno delo z 
udeleženci, saj Točke obiskujejo ljudje, ki se pri nas prvič srečajo z računalnikom, zato je potreben 
poseben pristop in delo, da premagajo strah in imajo željo po nadaljnjem učenju ter uporabi 
računalnika. 
Doseženi cilji: 
- Na nekaterih Točkah se je obisk močno povečal, kar kaže na uspešno promocijo in informiranje 

okoliškega prebivalstva o brezplačnem izobraževanju.  
- Točke VŽU delujejo v okoljih z neustrezno oziroma nezadostno ponudbo različnih oblik 

vseživljenjskega učenja in samostojnega učenja, štiri točke so izven Ljubljane. 
- Udeleženci učinkovito izboljšujejo znanja ter s tem pridobivajo na kvaliteti življenja. 
- Vzpodbujanje novih oblik izobraževanja z uporabo računalniških programov za učenje tujih jezikov, 

uporabo svetovnega spleta za učenje in iskanje informacij. 
- 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. 

 
 
Ostali projekti 
 
41. Trubarjeva hiša literature (projekt izven rednega programa MKL) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Kulturni program Trubarjeve hiše literature predstavljajo lastni programi in programi sodelujočih 
partnerskih organizacij in posameznikov. V letu 2011 se je v Trubarjevi hiši literature zvrstilo 383 
dogodkov, od tega dve tretjini lastnega programa in tretjina gostujočih dogodkov. V THL so gostovali 
številni slovenski in tudi nekaj tujih literarnih ustvarjalcev, prostor THL je bil v minulem programskem 
letu tudi prostor knjižnih festivalov, novo prizorišče kulturno-umetnostnega festivala Bobri, festivala 
Pravljice danes, festivala Fabula in drugih festivalskih in obfestivalskih dogodkov. 
Doseženi cilji: 
S programsko politiko v letu 2011 smo uspešno oblikovali nov prostor literarne ponudbe, aktualnih 
pogovorov o kulturi in družbi, predavanj, nastopov glasbenih skupin in posameznikov, kreativnih 
delavnic, simpozijev.  
 
Podrobno poročilo izvajanja programa THL je priloga tega vsebinskega poročila in njegov sestavni del. 
 
42. Projekt ICORN (projekt izven rednega programa MKL) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
 
Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 vstopila v Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane 
pisatelje (ICORN) in se zavezala, da bo nudila zatočišče pisateljem, ki so v svojih državah preganjani 
zaradi svojega literarnega in političnega delovanja. MKL se je ob tem odločila, da lahko pri projektu 
sodeluje kot štipenditor in s tem v svojo dejavnost vključi sodelovanje z gostujočimi pisatelji iz mreže 
ICORN. Zato je z dvema gostujočima pisateljema sklenila pogodbi o štipendiranju,  
 
Namen štipendij je spodbujanje ustvarjanja in zagotavljanje pogojev za delo in življenje štipendistoma, 
ki ju je za gostovanje v Ljubljani predlagala mednarodna mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje 
ICORN, dokončno pa sta jo potrdili Slovenski center PEN in Mestna občina Ljubljana.  
 
Doseženi cilji: 
Projekt smo konec let 2011 zaključili s podpisom pogodb o štipendiranju in s tem omogočili nemoteno 
bivanje in delo obema maroškima avtorjema (pisateljici in novinarki Zineb El  Rhazoui in pisatelju 
Amarju Aliju). 
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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 2011 beležimo 15 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 2011 zelo uspešna (219 objav in prispevkov, 233 
objav in prispevkov v letu 2010). Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi 
odmevnimi prireditvami, za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki uporabljamo  
spletno stran, prek elektronskega naslova info@lj.sik.si smo uporabnikom posredovali 250 
odgovorov. 

 
Sodelovanje  
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2011 vzpostavila različne oblike sodelovanja s približno 350 
ustanovami, organizacijami, podjetji, združenji, društvi in posamezniki. (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 (ACS), 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: Študentska arena, Otroški bazar, Kulturni 
bazar, Festival za tretje življenjsko obdobje. 

- 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 
- Slovanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi 

(Slovanska knihovna) tri do štirikrat na leto. 
- Sodelovanje z Ruskim centrom znanosti in kulture pri različnih aktivnostih (izobraževanje 

knjižničarke, cikel ruskega filma).  
- 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 z Wissensturm, Volkshochschule – Stadtbibliothek iz Linza pri prijavi individualne 
mobilnosti v programu Grundtvig. 

- Obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov iz drugih področij. 
- Sodelovanje s Shanghai City Library, ki nam letno daruje okoli 150 knjig. 
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- Sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in Hrvatskim centrom za dječju knjigu (simpozij »Dijalog 
među generacijama u književnosti za djecu i mladež«).  

- Sodelovanje z Učiteljskim fakultetom Sveučilištva v Zagrebu. 
- Sodelovanje z IJB München pri izpolnjevanju obsežnega vprašalnika o sodobni slovenski mladinski 

književnosti (Questionnaire about Slovenian Children’s and Juvenile Literature for the research 
project  on Central and Eastern European Children’s Literature by the Robert Bosch Stiftung 
2010/2011).  

- Sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko (Priročniku 2011, literarni sprehod po 
Ljubljani za učitelje in učence). 

- Mestna knjižnica Ljubljana je članica IFLA. V oktobru nas je obiskala predsednica te mednarodne 
organizacije, gospa Ingrid Parent. 

 
Promocija knjižnice 
Cilj promocije je poenotenje vseh postopkov delovanja, redno in sprotno obveščanje uporabnikov, 
partnerjev in širše zainteresirane javnosti o dejavnosti knjižnice ter večja prepoznavnost knjižnice v 
lokalnem in širšem okolju. 
V lanskem letu je bil medijsko najbolj odmeven dogodek začetek projekta Mesta bere, ki smo ga odprli 
23. novembra 2011 z dobro obiskano novinarsko konferenco. Udeležili so se je novinarji vseh 
pomembnejših medijev: Dnevnika, Slovenske tiskovne agencije STA, Radia Slovenija (1. Program, 
Val 202, 3. program Ars). Objavljeni so bili članki na portalih (MMC RTVSLO, Planet siol.net) ter 
dogovorjeni članki v reviji Bukla in glasilu MOL Ljubljana. 
Medijsko so bile dobro pokrite tudi naslednje prireditve: 
- Mednarodni dan knjig za otroke,  2.4. in Moja naj knjiga, 4.4.2011  
- Simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove, 13.4.2011 
- Otvoritev Kosovirjeve žlice s Svetlano Makarovič, 18.4.2011 
- Filmobus v Argentinskem parku, 28─29.8. 2011 
- Otvoritev spominske zbirke Kristine Brenkove v KB, 19.10.2011 
- Podelitev priznanj Zlata hruška 2011, 14.12.2011 
MKL s svojo pestro in raznoliko ponudbo storitev sodeluje na številnih sejmih in festivalih: Študentska 
arena, Otroški bazar, Kulturni bazar, Festival za tretje življenjsko obdobje, in v Tednu MKL. 
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 (v elektronskih in tiskanih medijih - glej 
Knjižnica v medijih). 
 
Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice: 
Redno smo obveščali uporabnike o prireditvah, strokovnih novostih in dejavnostih preko portala MKL, 
s plakati,  zloženkami, obvestili na blagajniških izpiskih, preko spletne storitve Moja knjižnica, etc.  
Pričeli smo s promocijo tudi preko socialnega omrežja Facebook in Twitter. Prav tako delimo 
mesečnike prireditev po lokalih v ožjem središču Ljubljane s pomočjo Društva za promocijo glasbe. 
Zelo dobro sodelujemo tudi z MOL, saj preko rubrike Mesto sporoča objavljamo najave dogodkov na 
predvajalnikih LPP.  
Obveščanje o prireditvah poteka redno v vseh pomembnejših časnikih  in internetnih medijih:  
- Delo-Deloskop 
- Dnevnik – Scena 
- Društvo Info center priložnosti 
- Nedelo  
- Eljubljana.si 
- napovednik.com 
- MMC RTV Slovenija - Prireditve.info  
- ventilatorbesed.com,  
- airbeletrina.si 
- Portal Planet siol.net  
- otroške prireditve na portalu Lumpi klub (Mercator) www.lumpi.si 
- Senior.info 
- Svet in ljudje (v tiskani izdaji in na spletni strani www.svetinljudje.si)  
- Revija Horizont 
- Kam v Ljubljani 
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Redno objavljamo članke in napovedi prireditev knjižnic v lokalnih občinskih glasilih: Ljubljana (glasilo 
MOL), Mostiščar (občina Ig), Glasnik (občina Škofljica), Naš časopis (občina Vrhnika), Kopitarjev glas 
(občina Vodice), Trobla (občina Velike Lašče) ter v Bukli, kjer imamo svojo redno mesečno rubriko. 
Redno pripravljamo izbor prireditev za otroško oddajo Križ Kraž, ki je na sporedu vsako soboto na 1. 
programu TV Slovenija.  
 
PRILOGA 17: Pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov 
 
 

5.9 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih 
 
Tanja Curhalek  
- članica IO DBL 
 
Marisa Čebular 
‐ članica področne delovne skupine za film in avdiovizualno kulturo Zavoda RS za šolstvo 
 
Anja Frković 
- članica Častnega razsodišča DBL 
 
Jelka Gazvoda 
‐ članica Organizacijskega odbora prireditve Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 
‐ članica Nadzornega odbora portala KAMRA 
- članica delovne skupine Ministrstva za kulturo za pripravo strategije razvoja splošnih knjižnic 
 
Vanja Grabner 
‐ članica strokovnega sveta MKL 
‐ članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Karolina Harjač Bricelj  
- namestnica predsednika Sveta delavcev MKL 
 
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 
 
Aleš Klemen 
‐ član upravnega odbora Kalanovega sklada 
‐ član nadzornega odbora Društva bibliotekarjev Ljubljana 
‐ član strokovnega sveta MKL 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
‐ predsednica žirije literarnega natečaja Festival za 3. življenjsko obdobje 
‐ članica žirije in predsednica strokovne žirije za nagrado Izvirna slovenska slikanica 
‐ članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
 
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 
 
Marjana Moškrič 
-članica žirije  za podelitev Desetnice, nagrade za  najboljše mladinsko delo 
-aktivna članica Društva slovenskih pisateljev. 
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Lili Ozim 
‐ predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Kristina Picco 
-koordinatorica Rastem s knjigo v naši OOK 
-članica upravnega odbora Društva Bralna značka Slovenija- ZPMS 
 
Milena Pinter 
- članica strokovnega sveta Osrednje knjižnice Kranj 
 
Simona Prednik Plantev 
‐ članica sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
‐ članica komisije za izvedbo kulturnega programa Festivala za tretje življenjsko obdobje 
‐ članica sveta članic COBISS 
‐ članica izvršnega odbora Sekcije za izobraževanje in kadre pri ZBDS 
 
Marijan Špoljar 
‐ član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Vesna Trobec 
‐ članica izvršnega odbora DBL 
 
Teja Zorko 
‐ članica izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
 
 
 

5.10 Bibliografija zaposlenih v MKL v 2010 
 
 
Strokovni in znanstveni članki 
FLEGAR Edita, ŠINKO Simona, KLEMEN Aleš. Vseživljenjsko učenje oseb s posebnimi potrebami – 
socializacija in vključitev v življenje: Ptuj, 9.–10. november 2010. Knjižničarske novice, 21 (1/2), 9 - 11. 

FRKOVIĆ Anja, KLEMEN Aleš. Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za 
Osrednjeslovensko območje. Rubrika Domoznanstvo v splošnih knjižnicah. Knjižničarske novice, 21 
(12), 9.  

FRKOVIĆ Anja. Projekt Moja ulica 2010. Knjižničarske novice, 21 (9), 19. 

JAMNIK, Tilka. European Award IDEC. Knjižničarske novice, 21 (1/2), 23. 

JAMNIK, Tilka. Knjige za digitalne domorodce. Sodobnost, 75 (3), 324 - 328. 

JAMNIK, Tilka. Moja naj knjiga 2011. Knjižničarske novice, 21 (5), 8. 

JAMNIK, Tilka. Moja naj knjiga 2011. Otrok in knjiga, 38 (80), 67 - 68. 

JAMNIK, Tilka. Nagrada in priznanja Slovenske sekcija IBBY promotorjem branja in mladinske 
književnosti. Knjižničarske novice, 21 (1/2), 22. 

JAMNIK, Tilka. Pismenost – različnost / Literacy – diversity : 17. evropska konferenca o branju, Mons, 
31. julij – 3. avgust 2011, http://mons2011.eu. Knjižničarske novice, 21 (8), 28 - 30. 

JAMNIK, Tilka. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz v šolskem letu 2010/2011. Knjižničarske 
novice, 21 (5), 11. 

JAMNIK, Tilka. Vse poti vodijo v Mestno knjižnico Grosuplje in njene enote. Knjižničarske novice, 21 
(5), 16 - 17. 
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JAMNIK, Tilka. Za devetimi gorami: slovenske ljudske pravljice. Zbrala in priredila Anja Štefan. 
Ilustrirala Ančka Gošnik Godec in Zvonko Čoh. Mladinska knjiga (Zbirka Zlata ptica), 2010 : [ocena]. 
Sodobnost, 75 (5), 621 - 624. 

KLEMEN Aleš. Avtorske pravice v elektronskem okolju - od zakonov do prakse v Evropski skupnosti in 
v Sloveniji: poročilo konference. Knjižničarske novice, 21 (3/4), 13 - 15. 

KOŠIČ HUMAR, Kristina. Ocena stanja materialnega varstva knjižničnega gradiva v Slovanski 
knjižnici. Knjižnica, 55 (2-3), 167 - 202. 

LAKOVIČ Marko. Potokrog. Knjižničarske novice, 21 (8), 14. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja in MLAKAR, Ida. Leposlovne in poučne knjige na temo spolnosti za 
otroke, mlade in mlade odrasle. Dostopno na URL: 
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/Posveti_konference_2011/aids/seznam__literat
ure_aids_01122011.pdf . 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Zbornik Skozi umetnost o medosebnih odnosih. Knjižničarske novice, 
21 (8), 39. 

LUJIĆ Dragana, HRIBERŠEK VUK Nina, ŠULER PANDEV Simona, KLEMEN Aleš, FRKOVIĆ Anja, 
MEDIC Maja, PETROVIČ Mira, VIDEC Andreja, BON Milena. Stanje domoznanstva v splošnih 
knjižnicah v Sloveniji na dan 31. 12. 2009: analiza podatkov. Rubrika Domoznanstvo v splošnih 
knjižnicah. Knjižničarske novice, 21 (7), 7 - 10.  

MLAKAR, Ida. 2. april, mednarodni dan knjig za otroke v Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižničarske 
novice, 21 (5), 23. 

MLAKAR, Ida. Kakovostna mladinska knjiga v presoji Pionirske. Otrok in knjiga, 38 (82), 59 - 64. 

MLAKAR, Ida. Posredovanje ''žive besede'' na urah pravljic v splošni knjižnici. Otrok in knjiga, 38 (82), 
38 - 48. 

MLAKAR, Ida. Poti do kakovostne knjige : strokovna sreda 9. februar 2011. Knjižničarske novice, 21 
(1/2), 13 in 29. 

MLAKAR, Ida. Strokovne srede v Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri 
Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižničarske novice, 21 (1/2), 23. 

MLAKAR, Ida. Zlate hruške na sejmu otroških in mladinskih knjig v Bologni. Knjižničarske novice, 21 
(3/4), 18. 

PICCO, Kristina. Holokavst skozi otroške oči : Dragica Haramija: Holokavst skozi otroške oči. Murska 
Sobota: Franc-Franc, 2010 : [ocena]. Otrok in knjiga, 38 (80), 73 - 75. 

PICCO, Kristina. Kvantitativna in kvalitativna analiza izvirno slovenskih in prevedenih slikanic in 
igroknjig med letoma 2003 in 2010. Otrok in knjiga, 38 (82), 52 - 58. 

PICCO, Kristina. Prisotnost otroških in mladinskih literarnih besedil z gejevsko/lezbično tematiko v 
slovenskem prostoru (1. del). Otrok in knjiga, 38 (80), 5 - 21. 

PICCO, Kristina. Prisotnost otroških in mladinskih literarnih besedil z gejevsko/lezbično tematiko v 
slovenskem prostoru (2. del). Otrok in knjiga, 38 (81), 7 - 23. 

PICCO, Kristina. Roman o nemoči in strahu pozabljenih otrok : Sonya Hartnett: O dečku. Prevod: 
Milan Žlof. Družba Piano, 2011 : [ocena]. Otrok in knjiga, 38 (81), 84 - 85. 

PICCO, Kristina. Virtuozen preplet petih zgodb : Iva Procházková: Goli. Prevod: Irena Samide. 
Mladinska knjiga Založba, 2011 : [ocena]. Otrok in knjiga, 38 (82), 100 - 101. 

RESMAN, Simona. Knjižnica za družine. Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje: zbornik referatov. 
Ljubljana: ZBDS, 67 - 82. 

RESMAN, Simona. Od Mestne ljudske  knjižnice v Ljubljani (1952) do Mestne knjižnice Ljubljana 
(2008). V: Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča: Zbornik ob stoletnici splošnega knjižničarstva v 
Ljubljani. Ur. Vilenka Jakac Bizjak. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 151 - 155. 

RESMAN, Simona. Urbis bibliotheca urbi ─ Mestna knjižnica mestu. V: Sto let razvoja Knjižnice Otona 
Župančiča: Zbornik ob stoletnici splošnega knjižničarstva v Ljubljani. Ur. Vilenka Jakac Bizjak.  
Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 263 - 271. 
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TROBEC, Vesna. Matična služba v Knjižnici Otona Župančiča.  V: Sto let razvoja Knjižnice Otona 
Župančiča: Zbornik ob stoletnici splošnega knjižničarstva v Ljubljani. Ur. Vilenka Jakac Bizjak.  
Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 135 - 143. 

ZADRAVEC, Vojko. Sij večernice in zrelost zlate hruške na istem nebu. Otrok in knjiga, 38 (82), 64 -
70. 

 
 
Neobjavljeni referati in predstavitve 
FLEGAR, Edita. Refleksija mentorskega dela. Referat.  Filozofska fakulteta - Center za pedagoško 
izobraževanja, september 2011. 

KOŠIČ HUMAR, Kristina. Pogoji za trajno varovanje gradiva: Primer Slovanske knjižnice. Referat. 
Dvodnevno posvetovanje Knjižnica: igrišče znanja in zabave. Otočec, 19. - 20. 9. 2011. 

PAHOR, Lilijana. Knjižnica za brezposelne: Zaposlovanje in kariera v času krize. Referat. Dan 
slovenskih splošnih knjižnic: Semenj idej. Žalec, 23. 11. 2011. 

PAHOR, Lilijana. Koraki do zaposlitve. Referat. Poti do knjige, Vsi različni, vsi po isti poti. Trebnje, 30. 
11. 2011.  

PROJEKTNA skupina za pripravo strokovnih izhodišč za oblikovanje idejnega projekta izvedbe 
prostorov Knjižnice Polje. Krepimo telo in duha: vzpostavitev Knjižnice Polje na novi lokaciji. Ljubljana, 
junij 2011. 

ŠKRLEC, Marjetica. Na vzhodu Ljubljane nekaj novega. Referat. Posvetovanje Gradnja in oprema 
knjižnic. Ljubljana, BTF, 9. april 2011. 

ZGONC, Boris. Pomen bibliobusnega obiskovanja edinega ženskega zapora v Sloveniji. Poti do 
knjige: Vsi različni, vsi po isti poti. Trebnje, 30. november 2011. 

 
 
 
Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
 
JAKAC BIZJAK, Vilenka. Beseda urednice in zadnje direktorice samostojne Knjižnice Oton Župančič. 
V: Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča: Zbornik ob stoletnici splošnega knjižničarstva v Ljubljani. 
Ur. Vilenka Jakac Bizjak. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 11 – 13. 

JAMNIK, Tilka, PICCO, Kristina. Knjige za mlade bralce s posebnimi potrebami. V: Geneze - poti v 
bistroumne nesmisle: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011: pregled knjižne 
produkcije za mladino iz leta 2010. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 7 - 11. 

KEMPERLE, Katja. Bibliografija knjižnih izdaj Bine Štampe Žmavc. V: Štampe Žmavc, Bina: Svilnate 
rime: izbrane pesmi za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga, 129 - 131. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci. V: Geneze - poti v 
bistroumne nesmisle: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011: pregled knjižne 
produkcije za mladino iz leta 2010. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 18 - 22. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. O letu Kristine Brenkove na Slovenskem. V: Obdarovanja : simpozij o 
ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove, [Ljubljana, 13. april 2011]. Ljubljana: Mestna knjižnica 
Ljubljana, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 17. 

MLAKAR, Ida. Čustva: barve našega ranljivega jaza v slikaniških izdajah za otroke in odrasle. V: 
Projekt Comenius Regio: bibliopreventiva. Ur. Sabina Burkeljca in Tjaša Grobin. Domžale: Občina, 67 
- 74. 

MLAKAR, Ida, LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Izbor otroškega in mladinskega leposlovja s 
problematiko nasilja v družini. V: Skozi umetnost o medosebnih odnosih. Ur. Nataša Bucik in Irena 
Lukan Matko. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 11 - 25. Dostopno na URL: 
http://projekti.inst-krim.si/fileadmin/user_upload/Skozi_umetnost_o_medosebnih_odnosih.pdf. 
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MLAKAR, Ida. Strokovna literatura [in] leposlovje. V: Muck, Desa: Blazno resno zadeti. Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 368 - 369. 

ZADRAVEC, Vojko. Sprehod med številkami knjižne produkcije za otroke 2010. V: Geneze - poti v 
bistroumne nesmisle: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011: pregled knjižne 
produkcije za mladino iz leta 2010. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar. Ljubljana: Mestna 
knjižnica Ljubljana, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 12 - 17. 

 
 
Uredniško delo 
JAKAC BIZJAK, Vilenka (ur). Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča. Zbornik ob stoletnici 
splošnega knjižničarstva v Ljubljani. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR, Ida (ur.). Geneze - poti v bistroumne nesmisle: priročnik za 
branje kakovostnih mladinskih knjig 2011: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2010. 
Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 

KASTELIC, Branka, MOŠKRIČ, Marjana, ŠUBELJ, Miran (ur.). 70. letnica ustanovitve molniške čete. 
Ljubljana: Krajevna organizacija Zadvor Sostro ZZB za vrednote NOB Slovenije.  

 
 
Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena besedila 
30 let Španskih borcev – Praznujte z nami! Zeleni glas, 14 (6), 11 

BANIĆ VUKADIN, Vera. Likovni krožek upokojencev Škofljica je praznovala 10. obletnico delovanja. 
Glasnik občine Škofljica, 20 (6), 20. 

BRUS, France. Nepal – blizu divjih nebes. Naš časopis, 38 (380), 26. 

BRUS, France. S Transibirsko železnico od Moskve do Pekinga. Naš časopis, 38 (383), 34. 

BRUS, France. Šolarji in letne počitnice. Naš časopis, 38 (385), 26. 

BRUS, France. Veseli december v horjulski knjižnici. Naš časopis, 38 (379), 22. 

DUŠČAK, Katarina. Knjižnica Frana Levstika, knjižne novosti v juliju in avgustu. Trobla - glasilo občine 
Velike Lašče, 17 (5), 14. 

DUŠČAK, Katarina. Knjižnica Frana Levstika, knjižne novosti v mesecu oktobru. Trobla - glasilo 
občine Velike Lašče, 17 (7), 23. 

DUŠČAK, Katarina. Knjižnica Frana Levstika, knjižne novosti v mesecu septembru. Trobla, glasilo 
občine Velike Lašče, 17 (6), str. 24 

DUŠČAK, Katarina. Razstava v Knjižnici Frana Levstika, Marija Prelog. Trobla - glasilo občine Velike 
Lašče, 17 (5), 14. 

FAJDIGA, Pablo: Miniaturna knjiga je kot vrt... Ljubljana - glasilo Mestne občine Ljubljana, 16 (2), 17. 

FRKOVIĆ, Anja. KAMRA: spletni portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin. Adria 
Airways In-Flight Magazine, december, januar 2011/2012 (6), 57. 

GANTAR, Nuša. Likovno društvo 2002 pripravilo celovečerni dogodek. Glasnik občine Škofljica, 20 
(2), 18. 

GOLOB, Branka, PRAZNIK Niko. Mediateka v Knjižnici Jožeta Mazovca: kotiček za ljubitelje filmov in 
glasbe. Soseska - glasilo vzhodne Ljubljane, 1, (2), 10. 

GREGORIČ, Marija. Literarno srečanje v knjižnico. Glasnik občine Škofljica, 20 (4), 26. 

GREGORIČ, Marija. Slikarji z Lavrice se predstavljajo. Glasnik občine Škofljica, 20 (8), 27. 

GRUBAR PRAČEK, Nataša. Nov projekt Mestne knjižnice Ljubljana za spodbujanje branja odraslih: 
Projekt Mesto bere. Dostopno na URL: http://www.bukla.si/?action=clanki&article_id=1646 

HABJAN, Andrej. Lili ve, kje je pot do pravljične dežele. Glasnik občine Škofljica, 20 (3), 29. 

JAMNIK, Tilka. 19. Bologna po Bologni : razstava knjig. Bukla, 7 (66), 34 - 35. 

JAMNIK, Tilka. Čisto poseben bralec. Bukla, 7 (62/63), 26. 
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JAMNIK, Tilka. Motnje v razvoju in druge duševne bolezni v otroških in mladinskih knjigah zadnjih let : 
Christopher, Luka, Nina, Zila, Kitty, Francesca, gospod Sommer in drugi N so med nami! Bukla, 7 
(69), 32 - 33. 

KAVČIČ, Tadeja. XV. Govekarjev večer v Knjižnici Ig. Mostiščar, 17 (1), 18. 

KAVČIČ, Tadeja. Predstavitev knjige Poklici v resnici. Mostiščar, 17 (8), 19. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. ''Nagrada izvirna slovenska slikanica 2011'' za nagrado Kristine 
Brenkove in 5 nominirank. Bukla, 7 (64), 40. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. O letu Kristine Brenkove na Slovenskem in prazniku Čebelice. Bukla, 7 
(70), 32. 

LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove. Ljubljana - 
glasilo Mestne občine Ljubljana, 16 (4), 13. 

MLAKAR, Ida. ''Knjige so otrokom v pomoč.'' Bukla, 7 (65), 26. 

MLAKAR, Ida. N Pol zdravja v leposlovju za otroke in mladino. Bukla, 7 (72-73), 34 - 35. 

MLAKAR, Ida. Darila in obdarovanja. Ciciban, 67 (4). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse/v_knjiznico . 

MLAKAR, Ida. Film!!! Ciciban, 66 (6). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse/v_knjiznico . 

MLAKAR, Ida. Koža. Ciciban, 66 (8). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse/v_knjiznico . 

MLAKAR, Ida. Nekoč in danes. Ciciban, 67 (3). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse/v_knjiznico . 

MLAKAR, Ida. Prazniki. Ciciban, 66 (5). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse/v_knjiznico . 

MLAKAR, Ida. Prijateljstvo. Ciciban, 66 (10). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse/v_knjiznico . 

MLAKAR, Ida. Rastemo. Ciciban, 66 (7). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse/v_knjiznico . 

MLAKAR, Ida. Roboti. Ciciban, 66 (9). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse/v_knjiznico . 

MLAKAR, Ida. V bolnišnici. Ciciban, 67 (2). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse/v_knjiznico . 

MLAKAR, Ida. Zajci in kunci. Ciciban, 67 (1). Dostopno na URL: 
http://www.mladinska.com/za_starse/v_knjiznico . 

NOVAK, Vesna. Delavnica kreativnega pisanja z Žigom Valetičem. Barjanski list, februar 2011, 17 – 
18. 

NOVAK, Vesna. V brezoviški knjižnici smo spoznavali Kitajsko in Tibet. Barjanski list, februar 2011, 
17. 

PETRIČ, Iztok, KOVAČIČ, Nataša. Kaj so brali naši predniki? Glasnik občine Škofljica, 20 (1), 21. 

PICCO, Kristina. Likovna kakovost in literarna šibkost slikanic. Bukla, 7 (67-68), 40. 

RESMAN, Simona (2011). Česa prebivalci in obiskovalci Ljubljane ob obisku  knjižnice prav zares ne 
smejo spregledati? Adria Airways In-Flight Magazine, december, januar 2011/2012 (6), 52 - 53. 

RIJAVEC, Veronika. Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran. Ljubljana – glasilo mestne občine 
Ljubljana, 16 (7), 12. 

RIJAVEC, Veronika. Mestna knjižnica Ljubljana. Ljubljana – glasilo Mestne občine Ljubljana, 16 (4), 
13. 

SMOLE, Maja. Mega skupinsko branje za mlade. Trobla - glasilo občine Velike Lašče, 17 (7), 24. 
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ŠKRLEC, Marjetica, RESMAN, Liza. Knjižnica Zadvor – ste jo že obiskali? Soseska - glasilo vzhodne 
Ljubljane, 1, (1 ), 18. 

VIDMAR-MEDERAL, Alma. Predstavitev Knjižnice Škofljica. Glasnik občine Škofljica, 20 (8), 28. 

ZADRAVEC, Vojko. Kosovirjeva žlica. Ljubljana - glasilo Mestne občine Ljubljana, 16 (4), 13 - 14. 

ZADRAVEC, Vojko. Sij večernice in zrelost zlate hruške : kako večernica in zlata hruška skupaj 
sooblikujeta mladinsko literarno sceno, jo spodbujata, ocenjujeta in promovirata. Večer, 67 (220), 8 
(priloga Večernica). 

ZADRAVEC, Vojko. Zlata hruška – znak kakovosti za knjige, namenjene otrokom in mladini. Bukla, 7 
(71), 32 - 33. 

 
 
Objavljene publikacije 
GENEZE - poti v bistroumne nesmisle : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011 : 
pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2010. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar. 
Ljubljana: Mestna knjižnica. 

KNJIGA te čaka. Poišči jo! [Videoposnetek] : animirani film o Mojčinem potovanju po knjižnični 
postavitvi gradiva za otroke in mladino = A book is awaiting for you. Find it! Ljubljana: Mestna knjižnica 
: RTV Slovenja, Založba kaset in plošč : TV Slovenija, Otroški in mladinski program. 1 video DVD (ca 
15 min). 

OBDAROVANJA : simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove, [Ljubljana, 13. april 2011]. 
Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 

STO let razvoja Knjižnice Otona Župančiča: Zbornik ob stoletnici splošnega knjižničarstva v Ljubljani. 
Ur. Vilenka Jakac Bizjak.  Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 

 
 

5.11 Knjižnica v medijih 
 
Medijske objave 
 
1. Razstava o vsakdanjem življenju Japoncev. 31.1.2011, www.seniorji.info. 
2. Odprtje fotografske razstave z naslovom Vsakdanje življenje Japoncev. 27.1.2011, 

www.nikonsvet.si 
3. V knjižnici Otona Župančiča o življenju Japoncev, 27.1.2011. www.dnevnik.si 
4. Vsakdanje življenje Japoncev – Norihito Matsumoto. 28.1.2011. MMM RTVSLO prireditve.info 
5. Prispevek razstava Japonci. Pink TV, oddaja City, 2.2.2011 ob 15.45. 
6. Projekt Knjiga za vsakogar uspešen, sledi nadaljevanje, 2.2.2011 Misli slovensko, http://ms.sta.si 
7. Vsakdanje življenje Japoncev, 3.2.2011. Delo, priloga Polet, 3.2.2011, str. 29. 
8. Vsakdanje življenje Japoncev – Norihito Matumoto, 4.2.2011. www.ventilatorbesed.com 
9. Na splet po znanje. Žurnal24.si, 5.2.2011, www.zurnal24.si 
10. Prispevek o koncertu skupine Tantadruj v KOŽ. TV Slovenija, oddaja Aritmija, 7.2.2011 ob 22.00. 
11. E-knjige in bralniki v KB, izjava Igor Andrin. POP tv, oddaja Preverjeno, 8.2.2011, ob 20.00 
12. Grilc, Uroš: Travme slovenskega knjižnega trga. Pogledi, 9.2.2011, str. 29. 
13. Februar v Mestni knjižnici Ljubljana. 13.2.2011, www.eljubljana.si/kultura 
14. Jesenšek, Maša: Vodstvo Lekarne Ljubljana v vrhu državne lestvice. Decembrske plače javnih 

funkcionarjev Mestne občine Ljubljana. Delo (Ljubljana), 18.2.2011, str. 8. 
15. Kosmos, Iva: Kako precediti »pogrešljive«. Dnevnik, 18.2.2011, str. 19. 
16. Zimske počitnice v Ljubljani. 18.2.2011, www.eljubljana.si/zabava 
17. Potujoča knjižnica na obisku v vrtcu. TV Slovenija, oddaja Križ Kraž, rubrika Bober potuje, 

19.2.2011 ob 9.00 
18. Cetinski, Uršula: Vzgoja srca in duha z umetnostjo. Uspeh festivala Bobri v očeh snovalcev, 

ustvarjalcev in gledalcev. Glasilo MOL Ljubljana, februar 2011, št. 2, str.6-7. 
19. Fajdiga, Pablo: Miniaturna knjiga je kot vrt N Glasilo MOL Ljubljana, februar 2011, št. 2, str. 17. 
20. Branka Peklaj: izjava o poklicu knjižničarke, Delo, priloga Ona, 8.3. 2011 
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21. Plahuta, Simčič, Valentina: Urškin zmagoslavni ples. Izvirna slovenska slikanica. Delo (kultura), 
30.3.2011, str. 17. 

22. Izjava Alme Vidmar Mederal o dejavnosti knjižnice. Radio Zeleni Val, marec 2011. 
23. Bratož, Igor: Veliko besed, veliko podob, toda ena zgodba. Delo (kultura), 30.3.2011, str.17. 
24. Pogovor o 2. Aprilu z Vojkom Zadravcem. Radio Ognjišče, 31.3.2011 
25. Izposoja e-knjig v MKL Knjižnici Bežigrad po zaključku projekta »Slovenske avtorje berem 

napredno, listam e-papir«. 2.4.2011, www.biblioblog.si 
26. Nagrada Kristine Brenkove Rozmanu Rozi in Čohu za slikanico Urška. Večer, 1.4.2011, str. 12. 
27. Jutri mednarodni dan knjig za otroke. Večer, 1.4.2011 
28. 2. April Mednarodni dan knjig za otroke. Izjava Darje Lavrenčič Vrabec, 2.4.2011 ob 14.00 Radio 

Slovenija, Val 202, kulturne drobtinice. 
29. Čobec, Aleksander: 2. April Mednarodni dan knjig za otroke. Izjava Darje Lavrenčič Vrabec, 

2.4.2011 ob Radio Slovenija, 1 program. 
30. Tušar, Magda: 2. April Mednarodni dan knjig za otroke. Izjava Darje Lavrenčič Vrabec, 2.4.2011 

ob Radio Slovenija, 1. Program 
31. Razdevšek, Tjaša: 2. April Mednarodni dan knjig za otroke, Izjava Darje Lavrenčič Vrabec, 

Primož Suhadolčan in Janja Vidmar. TV Slovenija, Kultura po Odmevih, 2.4.2011, ob 22.30 
32. Vodeb, Jasmina: Mednarodni dan knjig za otroke kot razmislek o slovenski mladinski književnosti. 

STA, 2.4.2011 
33. 2. April so razglasili za mednarodni dan za otroke. Dnevnik, 2.4.2011. 
34. Andersenov rojstni dan – odličen dan za dan otroških knjig. MMC RTV SLO,2.4.2011, 

www.rtvslo.si 
35. Plahuta, Simšič, Valentina: Ni najboljša, pa tudi najslabša ne. Ob svetovnem dnevu knjig za 

otroke: bralna kultura med mladimi. Delo, 2.4.2011, str. 15. 
36. Za 15. Večernico 38 del. Večer, 2.4.2011, str. 11. 
37. Zbirka Pozor, pravljice! Najboljša po izboru mladih bralcev. Večer, 5.4.2011, str. 15. 
38. Med mladimi je najbolj priljubljena zbirka Pozor, pravljice! MMC RTV SLO/STA, 4.4.2011, 

www.rtvslo.si. 
39. Aubelj, Branislava: Ob svetovnem dnevu knjig za otroke. Delo (Kultura- Prejeli smo), 7.4.2011, 

str. 16. 
40. Obdarovanja: simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove. Airbeletrina, 7.4.2011, 

www.airbeletrina.si/novice/ 
41. Obdarovanja – simpozij o življenju Kristine Brenkove. Ventilator besed, 11.4.2011, 

www.ventilatorbesed.si 
42. Grahek, Staša: Prispevek o simpoziju Kristine Brenkove. Radio Slovenija, 3 program, 13.4.2011, 

ob 16.10 
43. Razdevšek, Tjaša: O simpoziju Kristine Brenkove. TV Slovenija, Oddaja o kulturi po Odmevih, ob 

22.30. 
44. Kristina Brenkova, dostojanstvena dama slovenske pravljice in ilustracije. MMC RTV SLO/STA, 

13.4.2011. 
45. V Ljubljani simpozij o življenju in delu »izrednice« Kristine Brenkove. Primorske novice/STA, 

13.4.2011, www.primorski.it. 
46. V Ljubljani simpozij o življenju in delu »izrednice« Kristine Brenkove. Ljubljanske novice, 

13.4.2011, www.ljnovice.com 
47. Danes simpozij o Kristini Brenkovi. Delo (kultura), 13.4.2011, str. 16. 
48. Danes simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove. Dnevnik (kultura), 13.4.2011, str. 

18. 
49. Foto: Črnomaljski fotografi v Ljubljani. Radio Krka, 13.4.2011 
50. Simpozij o življenju in delu Kristine Brenkove. Večer (kultura), 14.4.2011. 
51. Bajec, Nika: Svetlana Makarovič o otrocih, digitalizaciji in gosjem perju. Dnevnik- video, 

18.4.2011, www.dnevnik.si/video 
52. Jaklič, Tanja: Žlica za pravljične svetove. Delo (Panorama), 19.4.2011, str. 19. 
53. Popusti, razprodaje, akcijska znižanja N www.varnastarost.si, 20.4.2011 
54.  Oto Reisinger. Delo (kultura-novosti), 20.4.2011, str.17. 
55. Rozman, Ana: Prispevek o otvoritvi razstave Ota Reinsingerja v KOŽ, izjava Aleksander Buh, 

Radio Slovenija, 3.program Ars, 20.4.2011 ob 16.00 
56. Nova knjižnica v Zadvoru. Žurnal24 (Ljubljana), 20.4.2011, str.8. 
57. Prispevek o Tačkah pomagačkah in Kinoloških uricah v KŠ. TV Slovenija, 23.4.2011 
58. Stripi in kariature Ota Reisingerja. Pogledi, 23.4.2011, str. 5. 
59. Od sredine maja po knjige tudi v Zadvor. 29.4.2011. www.dnevnik.si. 
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60. Ustvarjalni mozaik izrednice. Spomini ob stoletnici rojstva pisateljice, urednice in prevajalke 
Kristine Brenkove. Večer (čitalnica), 9.5.2011 

61. Babilonski stolp iz knjig. Delo (kultura), 13.5.2011, str. 13. 
62. Bratož, Igor: Že slišano, že prebrano, a še nikdar uresničeno. Delo (kultura), 17.5.2011, str.15. 
63. Žrebanje Mega kviza. TV Slovenija, 1. program, oddaja 11sta šola, 19.5.2011 ob 16.20 
64. Jesenšek, Maša: Na vrhu seznama trojica Jaklič-Janković-Jakič. Delo (Ljubljana), 20.5.2011, str. 

8. 
65. Žrebanje Mega kviza. TV Slovenija, 1. program, oddaja 11sta šola,(ponovitev) 21.5.2011  
66. Kanček svetovne literature za najmlajše pri nas. MMC RTV SLO, 24.5.2011, www.rtvslo.si 
67. Napoved Tedna MKL, izjava Vesna Trobec. Radio Antena, 23.5.2011 ob 12.27. 
68. Napoved koncerta Eve Moškon v KOŽ v okviru Tedna MKL. Radio Slovenija, Val 202, oddaja 

Ekspres, 25.5. ob 17.30. 
69. Bralna kultura. TV Slovenija, oddaja Trikotnik, 31.5.2011 ob 21.30. 
70. Adijo, bibliofon. Mestna knjižnica. 1.6.2011, str.7. 
71. Kosovirjeva žlica. Oddaja Križ kraž. Kulturni brlog. Sobota, prvi program, 4.6.2011 ob 9. uri. 
72. Grilc, Uroš: »Ljubljana se je s knjigo spremenila na bolje. Leto dni Unescovega naslova svetovna 

prestolnica knjige. Glasilo MOL Ljubljana. let. XVI, št. 4, april 2011, str. 8-12. 
73. Rijavec, Veronika: Teden Mestne knjižnice Ljubljana. Dogodki ob izteku svetovne prestolnice 

knjige. Glasilo MOL Ljubljana. let.XVI, št. 4, april 2011, str.13. 
74. Mag. Lavrenčič Vrabec, Darja: Simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove. Dogodki ob 

izteku svetovne prestolnice knjige.Glasilo MOL Ljubljana. let. XVI, št. 4, april 2011, str.13. 
75. Zadravec, Vojko: Kosovirjeva žlica. Dogodki ob izteku svetovne prestolnice knjige. Glasilo MOL 

Ljubljana. let. XVI, št. 4, april 2011, str. 13. 
76. Beletrinini večeri v Mestni knjižnici. 19.5.2011. www.ff.uni-lj.si. 
77. Teden Mestne knjižnice Ljubljana. 21.5.2011,  Sloportal.net. 
78. Krajčinović, Nina: Od ljudske knjižnice za šentjakobski okraj do Knjižnice Otona Župančiča. 

Jubilej. Delo (Ljubljana), 25.5.2011, str. 11. 
79. Teden Mestne knjižnice Ljubljana. 21.5.2011, www.eljubljana.si/kultura/ 
80. Mestna knjižnica Ljubljana. Teden Mestne knjižnice Ljubljana,  od 23. do 27. maja prinaša pester 

program dogodkov in dejavnosti. V središču, 20.5.2011, www.ljubljana.si. 
81. V sklopu tedna Mestne knjižnice Ljubljana se bodo med 23. In 25. Majem odvijali Beletrinini 

literarni večeri. Maj 2011, www.bukla.si 
82. Teden Mestne knjižnice Ljubljana. 21.5.2011, www.airbeletrina.si 
83. Teden Mestne knjižnice Ljubljana.  maj 2011, MMC RTV Slovenija, Prireditve.info. 
84. Stavijo na neformalno učenje. Žurnal24.si, 10.6.2011 
85. Sejem znanja v Izoli požel velik uspeh. Dnevnik, 13.6.2011 
86. Utrinki s Sejma znanja 2011, junij 2011, www.izo.sik.si, www.svzu-krasno.si, www.obala.net, 

www.sloportal.net, www.podpalmo.si  
87. Peterica nominiranih za 15. Večernico. Večer, 14.6.2011 
88. Mestna knjižnica Ljubljana s projektom Poletavci – poletni bralci spodbuja branje pri otrocih. 

Lumpi.si, 21.6.2011, www.lumpi.si/lumpi/novice/ 
89. Poletavci – mladi poletni bralci. City magazine, julij 2011. 
90. Pišek, Mojca: Kaj se še spodobi početi z javnim denarjem? Dnevnik (Kultura), 23.6.2011, str. 18. 
91. Bralni projekt Poletavci. Airbeletrina, 26.6.2011, www.airbeletrina.si. 
92. Lešnik, Andreja: Izpad električne energije v KOŽ, izjava Vesna Trobec. TV Slovenija, Dnevnik, 

27.6.2011 ob 19.00 
93. Jemec, Nejc: Knjižnične zamudnine. Radio Slovenija, Val 202, 1.7.2011. 
94. Košmrlj, Tadej: Prispevek o projektu Poletavci –poletni bralci, izjava Erika Pečnik. Radio 

Slovenija, Val 202, 4.7.2011. 
95. Pol ure na dan prežene dolgčas stran! Mestna občina Ljubljana, 6.7.2011, www.ljubljana.si 
96. Gazvoda, Jelka: Kaj se spodobi splošnim knjižnicam. Kaj se še spodobi početi z javnim 

denarjem? Dnevnik, 23. Junija 2011. Dnevnik (Posebna pošta), 7.7.2011 
97. Vrtačnik, Martin: Projekt Poletavci –poletni bralci, izjava Erika Pečnik. Radio Center, 7.7.2011, ob 

10.55 in ob 12.55 
98. Vrtačnik, Martin: Poletno branje, izjava Vesna Trobec, 7.7.2011 ob 12.00 
99. Kovač, Miha: Kaj se spodobi splošnim knjižnicam, 2. Dnevnik (Pisma bralcev), 9.7.2011, 

www.dnevnik.si. 
100. Kralj, Aida: Prispevek Poletavci poletni bralci. Izjava Erika Pečnik, TV Pink, 9. In 10.7. ter vsako 

naslednjo soboto in nedeljo ob 8.00 
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101. Avbelj, Bronislava: Kaj se še spodobi direktoricam splošnih knjižnic. Kaj se še spodobi početi z 
javnim denarjem?, Dnevnik, 23. junija. Kaj se še spodobi splošnim knjižnicam, Dnevnik, 7. julija. 
Dnevnik (Kultura), 14.7.2011, str. 15. 

102. Gazvoda, Jelka: Kaj se spodobi splošnim knjižnicam, 3. Dnevnik (Vaša pošta), 15.7.2011, str.18. 
103. Leban, Viljem: O spodobnosti v javnih knjižnicah. Dnevnik (Vaša pošta), 18.7.2011. 
104. Kovač, Miha: Kaj se spodobi splošnim knjižnicam, 4. Dnevnik (Vaša pošta), 19.7.2011. 
105. Piano, Jože: Kaj se še spodobi početi z javnim denarjem? Dnevnik (Vaša pošta), 23.7.2011 
106. Poletavci – poletni bralci. National Geographic Junior – Facebook, 27.7.2011. 
107. Podbrežnik Vukmir, Breda: Založniki proti knjižničarjem. Dnevnik (Vaša pošta), 30.7.2011. 
108. Valenčič, Darja: Pred dopustom v knjižnico po poletno čtivo. Dnevnik, 6.7.2011, str. 10. 
109. Lesničar-Pučko, Tanja: Pri nas šteje le kakovost. Pogovor Tatjana Pristolič, programska vodja 

Trubarjeve hiše literature. Dnevnik, 22.7.2011. 
110. Balantič, Polona:  izjava Branke Golob (KJM) o iskanih knjigah , TV Slovenija, Poletna scena 4. 8. 

2011 
111. Varnostne službe v javnih zavodih, izjava Vesna Trobec. Radio Ekspres, 9.8.2011 
112. Kozel, Suzana: Poletno branje. TV Slovenija, izjava A. Brlan, TV Slovenija, Poročila, 16.8.2011 

ob 13.00 
113. Počitniško branje za otroke. Radio Slovenija, 1. Program, oddaja Sobotni ringaraja, 20.8.2011 ob 

8.20 
114. Z urbano v knjižnico. Žurnal 24 (Slovenija), 27.8.2011, str. 14. 
115. Tušar, Magda: pogovor z Barbaro Cesar o Filmobusu in potujoči knjižnici. Radio Slovenija, prvi 

program, rubrika Dan je lahko tudi takšen, 29.8.2011 ob 9.10. 
116. Avtobus, poln knjig in tudi filmov. MMC RTV SLO (Kultura-knjige), 29.8.2011, www.rtvslo.si 
117. V Argentinskem parku potujoča knjižnica in filmobus. Ljubljanske novice, 29.8.2011, 

www.ljnovice.com 
118. Prihaja filmobus. Dobro jutro, Slovenija. 29.8.2011, www.dj-slovenija.si/dogodki in prireditve/ 
119. Potujoča knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana se bo 29. In 30. avgusta v Argentinskem parku 

predstavila z otroškimi delavnicami in predvajanjem filmov. Radio Hit, 29.8.2011, www.radiohit.si 
120. Filmobus. Eljubljana.si, 28.8.2011, www.eljubljana.si/kultura/  
121. Filmobus. Spletna stran MOL, 29.8. 2011, www.ljubljana.si 
122. 30 let Španskih borcev – Praznujte z nami! Zeleni glas, letnik 14, št. 6 (avgust 2011), str. 11 
123. Rokavec, Živa: Prihodnje leto po knjige z Urbano. Dnevnik, 30.8.2011. 
124. Ob 30-letnici Španskih borcev glasba in ples. Dnevnik, 8.9.2011 
125. Tušar, Magda: pogovor z Darjo Lavrenčič Vrabec o Priročniku, o vrednotenju, kaj je kakovostna 

mladinska knjiga. Radio Slovenija, 1. program, Kulturni fokus, 9.9.2011 ob 20.00 
126. Program Mestne knjižnice Ljubljana. E-novice F3ŽO/3, 21. September 2011. www.f3zo.si. 
127. Česnik, Meta: Strokovna sreda. TV Slovenija, Kultura po Odmevih, 14.9. 2011 ob 22.30. 
128. Vičič, Vlasta: Dejstva govorijo drugače. Delo (Mnenja), 21.9.2011. 
129. Zadravec, Vojko: Sij večernice in zrelost zlate hruške. Večernica (priloga Večera), 22.9.2011, 

str.8. 
130. Haramija, Dragica: Preveč (slabih) knjig. Večernica (priloga Večera), 22.9. 2011, str. 6. 
131. Zgodbe z oddaljenega predmestja (Shaun Tan). Pogovor z Vojkom Zadravcem, Gajo Kos in Ireno 

Miš Svoljšak. Radio Slovenija, 1. Program, rubrika Sobotno branje, 24.9.2011 ob 14.00 
132. Pogled na gozd. Fotografski natečaj Mestne knjižnice Ljubljana 26.9- 13.11.2011. Spletna stran 

MOL Ljubljana. V središču, www.ljubljana.si. 
133. Jamnik, Tilka: Motnje v razvoju in druge duševne bolezni v otroških in mladinskih knjigah zadnjih 

let. Bukla, leto 7/št.69, september 2011, str.32-33. 
134. Brezplačna izmenjava znanja in veščin. Vzajemnost, september 2011 
135. Dan za poletavce. Mestna občina Ljubljana, 27.9.2011, www.ljubljana.si. 
136. Dan za poletavce. Eljubljana.si, 23.9.2011, www.eljubljana.si/kultura/ 
137. Napovedujemo: 2. Fužinski filmski festival. 29.9.2011, www.ekran.si/novice/ 
138. Zaključna prireditev Poletavci poletni bralci, izjava Jelke Gazvoda, Radio Slovenija,  1. program: 

Oddaja za mlade, 1.10. ob 8. uri 
139. Kralj, Aida: napovednik vsako soboto in nedeljo dopoldne, ter posnetek zaključka prireditve v 

soboto in nedeljo ob 8. uri v otroški oddaji Igrajmo se skupaj, izjava Veronike Rijavec, 1. in 2.10. 
ob 8. uri.  

140. Prispevek o zaključni prireditvi Poletavci poletni bralci, izjava Veronike Rijavec, Radio Hit, 28.9. 
2011 ob 12.00 

141. Poletavci poletni bralci. 1.10.2011, www.lumpi.si 
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142. Škrlec, Marjetica, Liza Resman: Knjižnica Zadvor – ste jo že obiskali? »Na vzhodu Ljubljane 
nekaj novega. Revija Soseska, letnik 1, št.1 (oktober 2011), str.8. 

143. Nared, Katja: Fužine s svojim filmskim festivalom. Planet Siol.net, 8.10.2011, 
www.siol.net/kultura/dogodki/ 

144.  F. F. F. – Fužinski filmski festival. Delo (Kultura –Na kratko), 7.10.2011. 
145. Otvoritev spominske zbirke Kristine Brenkove. Ventilator besed, 18.10.2011, 

www.ventilatorbesed.com 
146. Lavrenčič, Vrabec, Darja: O letu Kristine Brenkove na Slovenskem in prazniku Čebelice. Bukla, 

leto 7/št. 70, oktober 2011, str.32. 
147. Rozman, Ana: Prispevek o otvoritvi spominske zbirke Kristine Brenkove v KB. Izjava Rok 

Dežman, Radio Slovenija, Val 202 oddaja Kulturnice, 19.10.2011 ob 14.00 
148. Rozman, Ana: Otvoritev spominske zbirke Kristine Brenkove in razstave v KB, izjava Rok 

Dežman. Radio Slovenija, 3. Program Ars, oddaja Svet kulture 19.10. ob 16.10. 
149. Česnik, Meta: Otvoritev spominske zbirke Kristine Brenkove in razstave v KB, izjava Rok 

Dežman. TV Slovenija, Kultura po Odmevih, 19.10. ob 22.30. 
150. Otvoritev spominske zbirke Kristina Brenkova v Knjižnici Bežigrad. Planet siol.net, 19.10.2011, 

www.siol.net/kultura/dogodki. 
151. Kordigel, Taja: Knjižnični strokovni posvet (z lokalno misijo). Knjižnica: odprt prostor za dialog in 

znanje. Večer (kultura), 20.10.2011. 
152. Kristina Brenkova. Razstava. Reporter, 24.10.2011, str.82. 
153. Kos, Gaja: Literarne nagrade: desetnica, večernica in zlate hruške. Delo, 7.11. 2011. 
154. Drakskobler, Luka: Tačke pomagačke. National Geographic Junior, november 2011, št. 83, str. 

20-23. 
155. Zadravec, Vojko: Zlata hruška – znak kakovosti za knjige, namenjene otrokom in mladini. Bukla, 

leto 7/št.71, november 2011, str. 32-33. 
156. Ljubljana 2011: dosežki in pridobitve. Glasilo MOL Ljubljana, letnik XVI, št. 9. November 2011 
157. Tragika malega človeka. Fotografska razstava. Manca Juvan Hessabi: Afganistan: neobičajna 

življenja. MKL. Knjižnica Prežihov Voranc. Dnevnik, 15.11.2011, str. 35. 
158. Manca Juvan: Afganistan: (Ne)običajna življenja. Delo (Deloskop) Priporočamo, 14.11.2011, str. 

22. 
159. Razstava del in pogovor z Mikijem Mustrom. Večer, 16.11.2011, str. 14. 
160. Kozel, Suzana: Dan splošnih knjižnic, izjava Jelke Gazvoda. TV Slovenija, Poročila ob nedelja, 

20.11.2011 ob 17.00 
161. Kosmos, Iva: Na poti k udomačitvi »elektronskega branja«. Dnevnik (kultura), 17.11.2011 
162. »Slovenski Disney« Miki Muster razstavlja. 24ur.com, 18.11.2011 
163. Misli slovensko, 23.11.2011: Zlata hruška na platnici kot oznaka za odlično knjigo. http://ms.sta.si.

  
164. Planet Siol net, 23.11.2011: Zlata hruška na platnici kot oznaka za odlično 

knjigo.www.siol.net/kultura/novice/ 
165. STA (Kultura), 23.11.2011, novinarka Jasmina Vodeb 
166. Radio Slovenija, 1. Program, 23.11.2011 ob 18.20, novinarka Magda Tušar, izjava N. Grubar 

Praček 
167. Časopis Dnevnik, 24.11.2011: Bralna značka za odrasle, (Ljubljana), novinar Luka Lukič 
168. www. Dnevnik.si, 23.11.2011: Mestna knjižnica Ljubljana z novim projektom k branju vabi 

odrasle, STA 
169. STA, 23.11.2011: Mestna knjižnica Ljubljana z novim projektom k branju vabi odrasle, novinarka 

Jasmina Vodeb 
170. Čobec, Aleksander: Prispevek o projektu Mesto bere, Radio Slovenija, 3. Program ARS, 

23.11.2011, informativni program 
171. Vrbič, Marko: Prispevek o projektu Mesto bere, izjava N. Grubar Praček, Radio Slovenija, Val 

202, (oddaja Kulturnice), 23.11. 2011 ob 14.00  
172. Radio Kaos: »Mesto bere« za spodbujanje branja odraslih, novice, 24.11.2011 
173. Prosenc, Mojca: prispevek o Mestu bere, Radio Slovenija, 1. program, 24.11.2011, informativni 

program, 
174. Planet Siol.net: Mestna knjižnica Ljubljana z novim projektom k branju vabi odrasle, STA, 

23.11.2011 
175. Mestna knjižnica Ljubljana je začela z novim projektom spodbujanja branja med odraslimi »Mesto 

bere«, (V središču), 23.11.2011, www.ljubljana.si 
176. Zbornik »Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča« (Novice), 23.11.2011, www.ljubljana.si 
177. Mesto bere 2011, 24.11.2011, www.sloportal.net 
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178. Kozin, Tina: Prispevek o projektu Mesto bere, izjava N. Grubar Praček. Radio Slovenija, 3. 
program ARS,  Kulturna panorama, 26.11.2011 ob 13.05-14.00 (  

179. Grubar Praček, Nataša: Projekt Mesto bere. Nov projekt Mestne knjižnice Ljubljana za 
spodbujanje branja odrasllih. Bukla, december 2011 – januar 2012, leto 7/št.72-73. 

180. Promocija preko LPP predvajalnikov: 25. in 26. 11., 30.11. in 1.12. ter 4. in 5. 12.. 
181.  Grubar Praček, Nataša: Mesto bere: Mestna knjižnica Ljubljana spodbuja branja odraslih 

23.11.2011 – 23.4.2012, Glasilo MOL Ljubljana, let. XVI, št. 9, november 2011, str.9. 
182. Projekt za spodbujanje branja: Mesto bere. L´mit Ljubljanska mreža Info točk za mlade, 

www.lmit.org, 25.11.2011 
183.  Čujež, Manca: Vse več slikanic kombinacija odlične ilustracije in slabega besedila. Planet 

Siol.net, 26.11.2011, www.siol.net/kultura/dogodki/ 
184. Pripovedovalski variete. Delo (Deloskop – Pogovori in literarni večeri), 29.11.2011, str.20 
185. Dnevi Slovaške kulture v Ljubljani. Radio Slovenija, Val 202, Kulturnice, 29.11.2011 ob 14.00 
186. Dnevi Slovaške kulture v Ljubljani. Delo (Deloskop – Pogovori in literarni večeri), 29.11.2011, str. 

20. 
187. Gazvoda, Jelka: Mestna knjižnica Ljubljana v letu svetovne prestolnice knjige. Ljubljanski knjižni 

pečat. Leto Ljubljane – svetovne prestolnice knjige 2010, november 2011, str. 50. 
188. Mlakar, Ida: N Pol zdravja v leposlovju za otroke in mladino. Bukla št. 72-73/december 2011-

januar 2012, str. 34-35. 
189. Nagrada in priznanja slovenske sekcije IBBY 2011. Bukla št. 72-73/december 2011-januar 2012, 

str. 28. 
190. Tušar, Magda: Grški teden, izjava Marko Lakovič. Radio Slovenija, prvi program 5.12.2011, ob 

18.20 
191. Poltretje tisočletje po bitki pri Maratonu teden grške kulture v Ljubljani. MMC RTV SLO, 

5.12.2011, www.rtvslo.si 
192. Napoved dogodkov v Tednu grške kulture. Radio Slovenija, oddaja Kulturnice, 6.12.2011, ob 

14.00 
193. Nastop plesne skupine Melisesst (v okviru Grškega tedna v KPV). TV Slovenija, oddaja Dobro 

jutro, 7.12.2011, ob 8.30 
194. Dragi Božiček in dedek Mraz. Glasilo Urban. Interno glasilo Javnega Holdinga, javnih podjetij in 

Mestne občine Ljubljana, št. 4, december 2011, str.26. 
195. Andrej Rozman Roza. Delo (Deloskop – Pogovori in literarni večeri), 13.12.2011. 
196. Val 202, Kulturnice, 14.12.2011 ob 14h: izjave nagrajencev zlatih hrušk, novinar Marko Vrbič. 
197. Radio Slovenija, prvi program, 14.12. ob 16.00: prispevek o zlatih hruškah in izjave nagrajencev 

ter Darje Lavrenčič Vrabec, novinarka Magda Tušar. 
198. Prispevek o zlatih hruškah. TV Slovenija,  Poročila, 14.12. ob 17.00. 
199. Dnevnik, Kultura, 14.12.2011: Navdušeni bralci pritegnejo še druge, novinarka Sandra Krkoč. 
200. Slovenska tiskovna agencija, 14.12.2011: Podelili priznanja zlata hruška 2011 za mladinsko 

književost.- www.sta.si 
201. MMC RTVSLO, 14.12.2011: Najboljše med kakovostnimi knjigami za otroke in mladino na 

Slovenskem. Podelili priznanja zlata hruška 2011 za mladinsko književnost 
202. Večer, kultura, 15.12.2011: Podelili priznanja Zlata hruška 2011. 
203. POPtv, 15.12.2011, 24 ur ob 13h: prispevek o zlatih hruškah, gostja Gaja Kos. 
204. Radio Kranj, 14.12.2011, info program: Zlata hruška. www.radio-kranj.si 
205. Ljubljanske novice, kultura, 14.11.2011: Podelili priznanja zlata hruška 2011 za mladinsko 

književnost. www.ljnovice.com 
206. E revija, 14.12.2011: Podelili priznanja zlata hruška 2011 za mladinsko književnost. 

www.erevija.com 
207. Planet Siol.net, 14.12.2011: Podelili priznanja zlata hruška 2011 za mladinsko književnost. 

www.siol.net 
208. Airbeletrina, 10.12.2011: Podelitev zlatih hrušk 2011. www.airbeletrina.si 
209. Slowwenija.com, 14.12.2011: Podelili priznanja zlata hruška 2011 za mladinsko književnost. 

www.slowwwenia.com 
210. Preberi.si, 14.12.2011: Najboljše med kakovostnimi knjigami za otroke in mladino na 

Slovenskem. www.preberi.si 
211. Kaj dogaja?: Pri izbiri za mlade poiščimo tiste z zlato hruško! 

http://librarianteddybear.blogspot.com 
212. Krkoč, Sandra: Navdušeni bralci pritegnejo še druge. Pod drobnogledom otroška in mladinska 

literatura. Dnevnik (kultura), 14.12.2011 
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213. Tušar, Magda: Predstavitev Mestne knjižnice Ljubljana. Radio Slovenija, 1. Program, oddaja Prvi 
odcep desno, 15.12.2011, ob 10.10 

214. Delo, (Generacija D), 17.12.2011: Prav posebne knjige – za hruško, novinarka Tanja Jaklič, str. 
24. 

215. Zlata hruška 2011. Demokracija, 29.12.2011. 
216. Žiberna, Marijan: Potovanje v Kosovirjevi žlici. Mestna knjižnica Ljubljana. Adria. Adria Airways 

In-Flight Magazine, december, januar 2011/2012, št. 6, str. 44-51. 
217. Resman, Simona: Česa prebivalci in obiskovalci Ljubljane ob obisku knjižnice prav zares ne 

smejo spregledati? Adria. Adria Airways In-Flight Magazine, december, januar 2011/2012, št. 6, 
str. 52-56. 

218. Frković, Anja: Kamra – spletni portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin. Adria 
Airways In-Flight Magazine, december, januar 2011/2012, št. 6, str. 57. 

219. Golob, Branka; Praznik Niko: Mediateka v Knjižnici Jožeta Mazovca – kotiček za ljubitelje filmov 
in glasbe. Soseska: glasilo vzhodne Ljubljane, letnik 1, št. 2 (december 2011), str. 10. 

 
Oglasi 
 
- Mestna knjižnica Ljubljana povsod v mestu. Revija za mlade e-neo.si, št. 29, oktober –november 

2011, str. 10. 
- Napovednik: dogodki v enotah KJM (Dušan Kočevar)– Soseska: glasilo vzhodne Ljubljane. – 

Letnik I, št. 1, oktober  2011, str. 12 
- Napovednik: dogodki v enotah KJM  (Dušan Kočevar)– Soseska: glasilo vzhodne Ljubljane. – 

Letnik I,št. 2, december 2011, str. 2. 
 
Snemanja v prostorih knjižnice 
 
Mediji se redno obračajo na nas s prošnjami za snemanje knjižničnega gradiva ter oddaj v prostorih 
knjižnic. 
 
1. TV Slovenija, Knjiga Mali Mihec, mladinski oddelek KOŽ, 5.1.2011, oddaja Kultura po Odmevih, 

novinarka Meta Česnik 
2. TV Slovenija, Knjiga Italo Calvino, oddaja 8. dan, 6.1.2011, novinarka Nina Cijan. 
3. TV Pink, razstava vsakdanje življenje Japoncev v KOŽ, 1. 2.2011 
4. Nastop in intervju s skupino Tantadruj v KOŽ, 1.2.ob 2.00. TV Slovenija, oddaja Aritmija 
5. Snemanje zaključka žrebanja Mega kviza. TV Slovenija, 12.5. 2011 
6. TV Slovenija, knjiga Desetnica, 20.5.2011, novinarka Suzana Kozel 
7. TV Pink: Poletavci poletni bralci. Izjava Erika Pečnik, 8.7.2011, novinarka Aida Kralj. 
8. TV Slovenija v KOŽ, oddaja Turbulenca, novinarka Meta Ornik, 26.9.2011 ob 14.30 
9. RAI,  posnetek razstave Kolyaa v Mediateki KOŽ, novinarka Mairim Cheber, 4.11.2011. 
10. TV Slovenija: pogovor z g. Mirkom Buncem za dokumentarec »Ali izginja srednji razred?«, 

29.11.2011, ob 9.00 
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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. 
 
 
 
 

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA 

 
 
Knjižnica je v preteklem letu poslovala zelo uspešno, kar potrjujejo tudi kazalniki uspešnosti. Na 
nekaterih področjih zaznavamo rast, ki je v odstotkih sicer majhna, vendar v realnih številkah visoka in 
smo je veseli, saj menimo, da je posledica našega dobrega dela in zanimivih programov. Tako se je 
število fizičnih obiskov v knjižnicah povečalo za 2,16%, kar pomeni 35.000 obiskov več kot prejšnje 
leto, Izposoja pa se je povečala celo za 3,35%, kar pomeni, da smo izposodili 158.000 enot gradiva 
več kot prejšnje leto. 
 
Število novo vpisanih članov je bilo v letu 2010 za 29% manjše kot leta 2009, ko je doseglo porast 
celo za 8,13%. Tudi v letu 2011 smo zabeležili upad novo vpisanih članov za 2,29% (252 vpisov manj 
kot leta 2010), kar pomeni, da novi vpisi še niso dosegli ravni v prvem letu po ustanovitvi enotne 
knjižnice, ko je domnevno prav dejstvo združitve prispevalo k zelo velikemu vpisu. Kljub temu 
beležimo slabega pol odstotka višje število aktivnih članov, kar v številkah pomeni, da knjižnico 
aktivno uporablja 84.247 članov, kar je 370 članov več kot leta 2011. Te številke kažejo, kar smo 
poudarili že v lanskem poročilu, da smo v MKL že s povečanim vpisom v letu 2009 zajeli velik 
odstotek potencialnih uporabnikov in da velika povečanja verjetno niso več realna. Precej uporabnikov 
se namreč seli na splet in knjižnice fizično ne uporabljajo, zato tudi formalno ne postanejo člani. 
 
Število obiskov v knjižnicah MKL je doseglo 1.642.000 in bilo večje za dobrih 2,16%, virtualni obisk 
spletne strani in storitev MKL pa je dosegel 705.000 obiskov, kar pomeni povečanje za slabih 5% v 
primerjavi s prejšnjim letom, ko je bila rast izjemna, več kot 63%. Ponovno je narasel dostop do 
naročenih elektronskih podatkovnih virov, ki se je zelo uveljavil v letu 2010, za 8,25%, pri čemer že 
skoraj 73% teh dostopov predstavlja oddaljeni dostop.  
 
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 promocijski pomen za izposojo gradiva, branje in 
izobraževanje v knjižnici. Število prireditev je bilo v letu 2011 za slab odstotek manjše kot leta 2010, 
skupaj z izobraževalnimi dogodki pa smo izpeljali še vedno zelo veliko število 3.211 dogodkov! Število 
posameznih prireditev in izobraževanj načrtno znižujemo v okvire, ki so obvladljivi tako kadrovsko kot 
finančno in se posvečamo zlasti njihovi kakovosti, bolj kot številčnosti. V letu 2011 smo že velik del 
prireditev in zlasti izobraževanj uporabnikov organizirali centralno, s ponovitvami v različnih enotah 
MKL. 
 
Zaloga knjižničnega gradiva oziroma knjižnična zbirka MKL se je povečala za 2,68% in zdaj že 
dosega blizu 1.657.000 enot. Pridobili smo 90.567 enot novega gradiva, izločili pa smo okrog 50.000 
enot. Kljub temu knjižnica pri letnem prirastu močno presega minimalne pogoje prirasta za izvajanje 
javne službe in se približuje priporočenemu standardu do leta 2015, ki zahteva 250 izvodov na 1000 
prebivalcev – MKL je tudi v letu 2011 dosegla prirast gradiva (h kateremu štejemo nakup, darove in 
obvezni izvod) 238 enot na 1000 prebivalcev, kar je zelo velik uspeh glede na zmanjšana sredstva za 
nakup gradiva. V dani situaciji smo tudi uspeli znižati povprečno ceno na kupljeno enoto na 18,35 
EUR, kar je znižanje za 4,18% v primerjavi s prejšnjim letom! Ocenjujemo, da je to posledica nekoliko 
manjših naročil serijskih publikacij, ki v masi sredstev pomenijo velik delež, domnevamo pa tudi, da so 
se morda za malenkost znižale povprečne cene gradiva na trgu. 
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Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2009 2010 2011 % 
Število članov 87.444 83.877 84.247 0,44% 
Število novo vpisanih članov 15.559 11.013 10.761 -2,29% 
Število obiskov* 1.558.633 1.607.225 1.641.966 2,16% 
Virtualni obiski knjižnice – domača stran 412.066 672.464 705.002 4,84% 
Izposoja 4.889.162 4.716.966 4.874.898 3,35% 
Medknjižnična izposoja 1.750 1.838 1.888 2,72% 
Transakcije  4.923.360 4.795.310 4.956.544 3,36% 
Prireditve in izobraževanje 3.652 3.240 3.211 -0,90% 
Ure odprtosti enot 60.053 58.675 58.285,50 -0,66% 
Zaloga knjižničnega gradiva 1.586.480 1.613.357 1.656.637 2,68% 
Prirast gradiva 90.531 90.724 90.567 -0,17% 
Obrat gradiva 3,08 2,92 2,94 0,68% 
Povprečna cena 18,99 € 19,15 € 18,35 -4,18% 
Število naročenih elektronskih virov  8 10 10 0,00% 
- od tega dostopnih na daljavo 5 6 8 33,33% 
Število dostopov do naročenih 
elektronskih virov 

3.012 13.947 15.097 8,25% 

- od tega dostopov na daljavo 1.810 6.318 10.927 72,95% 
 
* 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, ki so znašali skupaj 934.034 EUR, in smo jih 
realizirali s plačili uporabnikov za izvajanje javne službe (članarine, zamudnine, odškodnine ipd.), 
prispevala k financiranju stroškov dela ter materialov in storitev. Za plačilo stroškov dela, ki so dosegli 
6.253.394 EUR, je 80,63% prispevala MOL, zunanje občine 6,22, projektna sredstva so znašala 
2,80%, sredstva Zavoda za zaposlovanje 0,33% in lastna sredstva kar 10,02%. Za plačilo stroškov 
materialov in storitev v višini 2.376.050 EUR je MOL prispevala 66,83%, zunanje občine 2,68%, zanje 
smo namenili projektna sredstva v deležu 7,62%, iz lastnih sredstev pa smo prispevali 22,87%. Tudi 
za nakup gradiva smo prispevali lastna sredstva, in sicer 22.279 EUR iz presežka preteklega leta in 
13.500 EUR iz prihodka antikvarne prodaje. 
 
Knjižnica je izplačala tudi delovno uspešnost iz naslova tržne dejavnosti v višini 208.782 EUR bruto, v 
povprečju 4,33% mase bruto plač, ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 178.062 EUR. 
 
S sredstvi, pridobljenimi od MOL, Ministrstva za kulturo, občin pogodbenih partneric, na javnih razpisih 
in s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2010 smo izvajali investicijsko vzdrževanje, investicije in 
nakup opreme, zlasti obnovo in opremo Knjižnice Zadvor ter nakup IKT in računalniških licenc, za kar 
smo porabili 413.822 EUR. Ob tem ugotavljamo, da kljub velikim vlaganjem v enoten informacijski 
sistem v zadnjih letih še vedno zaostajamo pri posodabljanju računalniške opreme v posameznih 
knjižnicah in temu bomo v naslednjih letih posvetili veliko pozornost. 
 
Menimo, da smo glede na zaostreno finančno situacijo, v kateri nam ustanovitelj in občine 
pogodbenice niso namenili vseh potrebnih sredstev za izvajanje javne službe glede na zakonodajo (s 
strani MOL niso bili v celoti pokriti stroški plač, od večine občin nismo prejeli dovolj sredstev za nakup 
knjižničnega gradiva , od nekaterih tudi nobenih sredstev za investicije in nakup opreme), tudi v letu 
2011 poslovali odlično. 
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Rezultat poslovanja oziroma t.i. poslovni izid nam bo omogočal, da bomo v letu 2012 lahko izvajali 
nekatere pomembne projekte investicijskega vzdrževanja, investicij in nakupa opreme ter zagotavljali 
potrebna lastna sredstva za sodelovanje na projektnih razpisih. Tako bomo bolje izvajali javno službo, 
še posebej številne vsebinske projekte. 
 
 

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA 

 
MKL 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 naročil 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 nekatere materiale in storitve smo 
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 2011 smo se vključili v sistem notranje revizije MOL, ki je za MKL izvedla revizijo poslovanja. 
Notranji revizor je presojal poslovanje javnega zavoda v letu 2010, in sicer s pregledi realizacije 
prihodkov, izplačil posameznih vrst stroškov, postopkov javnega naročanja, kadrovskega poslovanja 
in izvajanja varnosti in zdravja pri delu. Na podlagi revizije nam je bilo izdano poročilo o notranji 
reviziji, ki je vsebovalo 18 priporočil za boljše poslovanje. Na dana priporočila notranje revizije smo se 
odzvali z odzivnim poročilom, v katerem smo navedli sprejete ukrepe in prejeli sporočilo Službe za 
notranjo revizijo MOL, da so ukrepi ocenjeni kot ustrezni. 
 
V letu 2011 smo z zunanjo svetovalko izpeljali pregled in oceno Registra tveganj, v katerem sicer 
ugotavljamo, da na nekaterih področjih obstajajo tveganja pretežno srednje stopnje. Register tveganj 
predstavlja instrument, ki ga knjižnica redno uporablja v postopku zmanjševanja tveganj oziroma 
priprave novih internih aktov in postopkovnih pravil, vendar ga je po oceni svetovalke potrebno še 
dodatno nadgraditi. To bomo storili v letu 2012. 
 
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 od začetka poslovanja 
enotne knjižnice zelo dober. 
 
 

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI 

 
Knjižnica je v največji možni meri izpolnila zastavljene cilje za leto 2011 in si med letom postavila tudi 
nekatere nove. Znižanje posameznih kazalnikov (članstvo, izposoja) iz prejšnjega leta se ni ponovilo, 
kazalniki ponovno kažejo rast, tako da sicer v strokovni javnosti pričakovano postopno zniževanje 
fizičnega obiska knjižnice v naslednjih letih zaradi prevlade interneta in digitalne knjige za zdaj še ni 
postalo trend.  
  
Med internimi akti sicer nismo uspeli sprejeti Pravilnika o obratovalnem času knjižnic MKL, ki pa v 
usklajeni verziji že čaka na sprejem. MKL kot pravna naslednica prejšnjih knjižnic trenutno uporablja 
njihove posamezne pravilnike o odprtosti, tako da ni pravne praznine in s tem negativnega vpliva na 
poslovanje. Za nekatere posamezne spremembe pa so bili sprejeti posebni začasni sklepi, ki bodo 
veljali do uveljavitve enotnega pravilnika. Sprejem tega pravilnika je prioriteta, zato bo temu 
namenjena posebna pozornost v letu 2012, tudi v  sodelovanju z MOL. 
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V okviru večinskega obsega strokovnega dela knjižnice so bili zastavljeni cilji doseženi (nakup 
gradiva, obisk, izposoja, delo z uporabniki, nakup IKT), na veliko področjih (projekti, prireditve in 
izobraževanja) celo preseženi. Do nedoseganja pričakovanih rezultatov je prišlo pri načrtovanih 
obnovah stavb oziroma knjižničnih prostorov, kjer gre za pomanjkanje sredstev na strani ustanovitelja, 
vendar negativne posledice niso nastale. Prav tako lahko med nerealizirane cilje prištejemo nekatere 
projekte, ki iz različnih vzrokov niso bili izvedeni. Ob tem pa smo med letom izvedli precejšnje število 
novih projektov, ki smo jih zastavili izven programa dela zaradi potreb delovnega procesa ali na 
pobudo sodelavcev. 
 
Med še vedno neuresničene cilje štejemo tudi zastoj pri uvajanju enotne mestne kartice Urbana kot 
članske izkaznice MKL, ki sicer formalno ni bila del programa MKL za 2011, smo pa za ta projekt 
pričakovali dodatna sredstva MOL. MOL nam je med letom naložil, da smo dolžni projekt izpeljati z 
lastnimi sredstvi. Tako smo se ga jeseni 2011 ponovno lotili in do konca leta realizirali večino 
potrebnih programskih rešitev, vezanih na povezave med sistemoma Urbana in COBISS in ga tudi 
uspešno testirali. Pred uvedbo se je pojavilo nekaj težav, zaradi katerih projekt zamuja: kartice Urbana 
niso bile dobavljive v pričakovanem roku, zato smo se odločili, da v času, ko čakamo na njihovo 
dobavo, projekt še nekoliko dopolnimo in poskušamo pridobiti še nekaj potrebne opreme, da bo 
sistem hitrejši in prijaznejši do naših bralcev. Pričakujemo uvedbo konec prvega četrtletja 2012. 
 
 
 
Projekti, ki niso bili realizirani, z utemeljitvijo vzrokov  
 
 Naslov projekta Utemeljitev 

1.    
2.  3D digitalizacija OŽ Pomanjkanje sredstev – MVZT ni razpisalo e-

vsebin 
3.  Mladi sodobni slovenski likovniki Načrtovano v letu 2012 (prva razstava 5. Marca 

2012) 
4.  Spominski zbirki Saša Vegri +Dane 

Zajc 
Pomanjkanje sredstev 

5.  Črke in črte Odhod nosilke na porodniški dopust 
6.  Med revščino in bogastvom Načrtovano v letu 2012 (med januarjem in 

marcem 2012 
7.  Libere ad Libris Nosilec ni več zaposlen v MKL 
8.  Spletna stran za mladostnike Nov koncept spletne strani MKL, ki je v izdelavi 
9.  Spletna uganka Nov koncept spletne strani MKL, ki je v izdelavi 
10.  Igralnica Zaradi težav s parkiranjem se je zmanjšal obisk 

Knjižnice F. Škerla  in posledično preureditev 
igralnice  

11.  Pikino drevo Pomanjkanje sredstev – MVZT ni razpisalo e-
vsebin 

12.  Komunikacijsko načrtovanje Prenos v leto 2012 
13.  Model prostovoljstva v MKL Opuščeno zaradi nove zakonodaje o 

prostovoljstvu 
14.  MKL v bolnišnicah- elaborat Nov koncept znotraj projekta Knjiga na dom v 

2012 
15.  Sistem za samostojno tiskanje in 

fotokopiranje v mreži MKL 
Prenos v leto 2012 zaradi pomanjkanja sredstev 

16.  Vpeljava RFID v MKL - elaborat Prenos v leto 2012 
17.  Igrarium Nosilec ni več zaposlen v MKL 
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Projekti, realizirani v letu 2011, ki niso bili načrtovani v Programu dela za 2011! 
 

1.  Model beleženja informacij Potreba po inovativnem pristopu k spremljanju 
obsega informacijskega dela bibliotekarjev  

2.  Krepimo telo in duha: idejni načrt za 
vzpostavitev Knjižnice Polje na novi 
lokaciji  

Nujno zaradi slabih prostorskih pogojev v 
Knjižnici Polje, za katero iščemo novo lokacijo 

3.   
Koncept prenove spletne strani MKL 

Pokazala se je potreba po preglednejši in 
sodobnejši spletni strani 

4.  Prenovljen Facebook profil MKL in 
Twitter profil MKL 

Iščemo nove uporabnike 

5.  Moja ulica Prioriteta MKL je tudi digitalizacija, zato se 
aktivno vključujemo na portal KAMRA 

6.  Ciciuhec Želimo razvijati nove bralne projekte za vse 
starostne skupine uporabnikov 

7.  Mesec oblikovanja Na povabilo organizatorja 
8.  Strategija pridobivanja sponzorjev MKL za boljše vključevanje v okolje potrebuje 

neposredne stike z gospodarstvom 
9.  Literarni sprehodi Nova ideja sodelavcev  
10.  Varna hiša Sodelovanje MKL v širšem projektu 
11.  Družinska knjižnica Nujno zaradi posodabljanja celotnega koncepta 

MKL 
12.  Urbana Glej zgoraj 
13.  Promocijsko poročilo Nujno zaradi potrebe po boljšem komuniciranju 

in predstavljanju MKL javnosti 
14.  Arhiv fotografij Nova ideja sodelavcev 
15.  Kompetenčni model MKL potrebuje ta model zaradi aktivne 

kadrovske politike 
 
 
 

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 letih po združitvi v enotno institucijo smo postali 
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 informacijskih storitev.  
 
Knjižnica je pridobila mesto člana v Upravnem odboru Združenja splošnih knjižnic Slovenije in v 
nadzornem odboru Portala KAMRA, je tudi članica IFLA, mednarodne organizacije knjižničnih 
združenj (International Federation of Library Associations) in nas je v letu 2011 obiskala njena 
predsednica, gospa Ingrid Parent, kar nam je bilo v veliko čast.   
 
V preteklem letu smo bili še vedno močno izpostavljeni v javnosti v zvezi z uspešnim sodelovanjem v 
projektih Ljubljane – svetovne prestolnice knjige, zlasti v projektu Knjige za vsakogar in pri pridobitvi 
nove krajevne knjižnice v Zadvoru, s čimer smo aktivno posegli v še eno četrtno skupnost mesta. 
Pomembno je tudi naše sodelovanje pri digitalizaciji pisne (pa tudi govorne, fotografske ipd) kulturne 
dediščine, kjer sodelujemo s številnimi subjekti v Ljubljani, ki so bodisi lastniki kulturne dediščine (v 
glavnem fizične osebe in društva) ali jo hranijo (muzeji, NUK). Z digitalizacijo pomembno prispevamo k 
dostopu do informacij o lokalni dediščini v Ljubljani in okoliških občinah, ki sodijo v našo območnost. 
Naši digitalni posnetki in metapodatki na Portalu KAMRA so dostopni tudi v digitalni bazi EU 
Europeana Local. Pomembno je tudi dejstvo, da nacionalna digitalna knjižnica pri NUK vsebuje kar 
20% naših digitaliziranih dokumentov! 
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Strokovni vpliv MKL sega na raven osrednje slovenske knjižnične regije preko delovanja MKL kot 
osrednje območne knjižnice in zagotovo tudi članstva, ki ga zajemamo s tega območja. Na nacionalni 
ravni pa delujemo zlasti preko oddelka Pionirska, kjer izvajamo teoretične premisleke o mladinski 
književnosti in mladinskem knjižničarstvu in razvijamo dobre prakse, ki lahko koristijo drugim splošnim 
in zlasti šolskim knjižnicam. Že več let knjižnica realizira vseslovenske projekte, kot so: Slovenski 
knjižnično-muzejski kviz, Priporočilni seznam knjig za šolsko mladino, Moja najljubša knjiga, projekt 
Rastem s knjigo, ter sodeluje na sejmih in drugih izobraževalnih prireditvah. V javnosti najbolj viden 
projekt leta 2011 je »Zlata hruška« MKL, ki je zaščitena blagovna znamka MKL za označevanje 
kakovostnih mladinskih knjig in močno vpliva na področje mladinskega založništva in knjigotrštva. 
 
V sedanjem obdobju gospodarske krize je dober tudi učinek našega Centra za vseživljenjsko 
izobraževanje in znotraj njega obeh »borz« (borze dela in borze znanja) in središča za samostojno 
učenje na populacijo, ki se nahaja v določenih težavah zaradi nezaposlenosti ali potrebe po novih 
znanjih. Projekta Borze znanja in Središča za samostojno učenje izvajamo v sodelovanju z 
Ministrstvom za šolstvo in šport, ki oba financira, in Andragoškim centrom Slovenije, hkrati pa 
koordiniramo delo vseh tovrstnih borz in središč v Sloveniji in s tem širimo naše delovanje tudi v druge 
občine po Sloveniji. 
 
V letu 2011 so bili uspešni številni projekti razvoja in podpiranja bralne kulture in informacijske 
pismenosti, uspešno je bilo tudi računalniško opismenjevanje, zlasti starejših in otrok. Omenim naj le 
projekta Poletavci, s katerim MKL nagovarja ljubljanske šolarje med počitnicami, in Mesto bere, ki 
združuje odrasle bralce pri branju in prireditvah. Knjižnica je tudi s svojimi tečaji računalništva, 
digitalne fotografije in tujih jezikov v letu 2011 nagovorila številne prebivalce Ljubljane! Vsaka od petih 
območnih enot knjižnice v svojem delu Ljubljane pa še dodatno sodeluje z lokalno skupnostjo v okviru 
lastnih projektov. Vse to udejstvovanje je prineslo tudi precejšen medijski odmev, objavljenih je bilo 
čez 200 prispevkov o naših aktivnostih. 
 
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 in 
knjigotrštva, saj je v letu 2011 za nakup gradiva namenila 1.432.144 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 
izboljšanje pogojev uporabe knjižnic je naročala tudi storitve investicijskega vzdrževanja in naročala 
različne vzdrževalne in druge storitve. 
 
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. V letu 2011 so se temu pridružila še 
naročila za sistem mestne kartice Urbana, ki bo postala članska izkaznica knjižnice. 
 
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 dovolj. Pri prireditvah in 
izobraževanjih sodelujemo s številnimi posamezniki in tako pozitivno vplivamo na trg umetnikov in 
drugih kulturnih delavcev, pa tudi na nevladne organizacije, kjer nam medsebojno sodelovanje prinaša 
številne sinergijske učinke. V letu 2011 je bil tak primer naše aktivno sodelovanje v projektu 
Simbioz@, znanem enotedenskem prostovoljnem izobraževanju starejših za uporabo računalnikov. 
 
Tako kot vsako leto 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 2011 porabili smotrno ter hkrati s porabo 
sredstev za uspešno delovanje in razvoj knjižnice tudi sodelovali pri poslovanju dela gospodarstva in 
zasebnega sektorja. 
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12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 
 
 
 
Stanje kadrov v letu 2011 
 
Število zaposlenih na 31.12.2011: 227 (od tega 1 preko javnih del in 4 invalidi) razporejenih na 217 
delovnih mestih po tarifnih skupinah: 
tarifna skupina I – IV: 5,5 
tarifna skupina V: 55,5 
tarifna skupna VI: 34,5 
tarifna skupina VII: 131,5 

- število zaposlenih za krajši delovni čas na dan 31.12.2011: 18 (od tega 4 invalidi, 4 delavke, ki 
koristijo krajši delovni čas iz naslova starševstva in 3 delavci, ki nadomeščajo delavke, ki 
koristijo krajši delovni čas iz naslova starševstva).) 

- število upokojitev: 5 
- število sporazumnih prekinitev delovnega razmerja: 2 
- št. novo zaposlenih: 21, od tega 8 za nedoločen čas, 3 za določen čas in kasneje zaposleni za 

nedoločen čas, 1 preko javnih del za določen čas (pred iztekom zaposlen za določen čas) in 9 
za določen čas, za nadomeščanje delavcev, ki so na daljši odsotnosti ali na krajšem delovnem 
času oz. delajo na projektu; 

- število delavk na porodniškem dopustu na dan 31.12.2011: 5 
 
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010), zaposlenim v letu 2011 ni 
pripadal del plače za redno delovna uspešnost. 
 
V skladu z navedenim zakonom zaposleni, ki so izpolnjevali pogoje za napredovanje v letu 2011, v 
letu 2011 niso napredovali v višji plačni razred. Zaposleni, ki so v letu 2011 napredovali v naziv ali višji 
naziv, tudi niso pridobili pravice do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom. 
 
 
 

13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, INVESTICIJAH 
IN NAKUPU OPREME 

 
 
V letu 2011 smo izvedli popolno obnovo in opremo prostora, ki smo ga prejeli v upravljanje od MOL za 
Knjižnico Zadvor, prenovili smo toplotno postajo v Knjižnici Prežihov Voranc ter sofinancirali izvedbo 
mostovža za prehod zaposlenih med stavbo MKL-KOŽ in prostori skupnih služb.  
 
Knjižnica je tudi v preteklem letu kupila veliko računalniške in programske opreme, ki je bila 
sofinancirana s strani ustanovitelja, Ministrstva za kulturo ter iz lastnih sredstev. IKT oprema je bila 
kupljena v skladu s postopki javnega naročanja in je večinoma namenjena vzpostavitvi enotnega 
informacijskega sistema. 
 
Ostala oprema je bila kupljena za potrebe normalnega delovanja knjižnic MKL. 
 

13.1 Javna naročila  
 
Javna naročila 
Po postopku javnih naročil male vrednosti smo izvedli 2 javni naročili (vrednost naročila med 20.000 in 
40.000 EUR oz. med 40.000 in 80.000 v primeru gradenj): 

- signalizacija Knjižnice Šiška (dobava in montaža označevalnih tabel in napisov ter razstavnih 
panojev), 

- dobava tujih serijskih publikacij za leto 2012 
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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: 

- storitve s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in priprava izjave o 
varnosti z oceno tveganja, 

- izvedbo slikopleskarskih del v knjižnicah Zalog, Prežihov Voranc, Jarše, Bežigrad, Savsko 
naselje, Fužine, Črnuče in Poljane, 

- izdelavo in montažo označevalnih tabel in opornikov za Knjižnico Zadvor, 
- rekonstrukcijo toplotne postaje v Knjižnici Prežihov Voranc, 
- dobavo in montažo klimatskih naprav v prostorih Mestne knjižnice Ljubljana na Slovenski 

cesti, v Knjižnici Kolodvor in Knjižnici Jožeta Mazovca, 
- pregled vzpostavljanja notranjih kontrol na področju računovodstva 

 
V letu 2011 smo izbrali tudi izvajalca zdravstvenih pregledov. Izvajanje zdravstvenih pregledov je 
uvrščeno v Seznam storitev B. Drugi odstavek 20. člena ZJN-2C določa, da se javna naročila, katerih 
predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajajo le v skladu z tistimi določbami zakona, ki določajo 
opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. 
 
Po postopku s pogajanji brez predhodne objave smo izvedli 1 javno naročilo - uvedba kartice Urbana 
kot članske izkaznice v MKL. 
 
 

13.2 Investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in IKT 
 

 
NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR – PI 
 

ATR Computers d.o.o. - licence GFI ( rn. 587) 

ATR Computers d.o.o. - licence ( rn. 2039) 

ATR Computers d.o.o. - licence ( rn. 2217) 

Arne d.o.o. - Web certifikat MKL (rn.4048)) 

ITS Ltd. - programska oprema 

Vasco d.o.o. - programski paket 

Imovina d.o.o. - stroški arhitekta (rn. 849) 

Energetika Lj. - projekt toplotne postaje KPV (rn. 2544) 

EMV d.o.o. - izdelava toplotne postaje KPV (rn. 4279) 

Imovina d.o.o. - izvedba mostovža (rn. 4181) 

Elektro Gvozden - dodatna razsvetljava Šiška 

IN - notranja oprema - sedežna garnitura - Rudnik (rn. 796 ) 

AVC group d.o..o. - uhf oddajnik in adapter KOŽ (rn.794) 

Atlas oprema d.o.o. - knjižni regali KOŽ (rn. 882) 

Meritel d.o.o. - merilci vlage Slovanska (rn. 942) 

Betax d.o.o. - kovinski stolček Šiška (rn. 1324) 

Vidrih Alojz s.p. - omara za DVD Polje (rn. 1342) 

Robert Kovač s.p. - police KPV (rn. 1343) 

Mesec d.o.o. - vodni bar AQUA KOŽ (rn. 1482) 

Atlas oprema d.o.o. -pisarniški stol Brdo (rn. 1616) 

Arne d.o.o. - projektor in proj. Platno KOŽ (rn.2076)) 

Uroš Kos s.p. - kolo Šiška (rn. 2137) 

Tomaž Janz Pečenko s.p. - police KOŽ (rn. 2514) 

ATR Computers d.o.o. - projektor KPV ( rn. 2672 ) 

Atlas oprema d.o.o. - stenska obloga KOŽ (rn. 3025) 

Atlas oprema d.o.o. - regal KOŽ (rn. 3026) 

Lesing d.o.o. - knjižni regali KJM (rn. 3222) 

Astech d.o.o. - razvlažilna enota Slovanska (rn. 3722) 

3D ART d.o.o. - stojali za brošure KOŽ (rn. 3764) 
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3D ART d.o.o. - stojalo za brošure KOŽ (rn. 4257) 

Mizarstvo Rode Rok s.p. - omara, miza -KPV (rn. 3903) 

ATR Computers d.o.o. - čitalec črtnih kod MKL ( rn. 3873 ) 

Klimateh d.o.o. - klime KJM (rn. 3835) 

Klimateh d.o.o. - klime Slovenska (rn. 3976) 

Elcond inženiring, d.o.o. - stoli KJM (rn. 4761) 

MK Trgovina d.o.o. - stojalo garderobno Fužine (rn. 4916) 

Merkur d.d. - hladilnik KJM (rn. 4632) 

Big Bang d.o.o. - DVD predvajalnik Fužine (rn. 4745) 

M 2 Sedej in partnerji d.n.o. - steklena vrata za vitrino  Bežigrad (rn. 5095) 

ATR Computers d.o.o. - projektor MKL ( rn. 1344 ) 

Big Bang d.o.o. - prenosna radia Philips Šiška, Šentvid (rn. 5883) 

Atlas oprema d.o.o. - korito za slikanice VL (rn. 6310) 

Topika d.o.o. - steklena vitrina Slovanska (rn. 6318) 

Orion d.o.o. - stoli za Mediateko (rn. 6479) 

Atlas oprema d.o.o. - pohištvo Fužine (rn. 6528) 

Atlas oprema d.o.o. - korito za slikanice KJM (rn. 6529) 

Imovation d.o.o. - mergento terminali (rn. 6602) 

Atlas oprema d.o.o. - pohištvo Fužine (rn. 6642) 

Zelinka d.o.o. - varovalna vrata Šiška (rn. 6732) 

ATR Computers d.o.o. - prenosni računalnik  MKL ( rn. 6421) 

Cores d.o.o. - mini PC MKL (rn. 955) 

ATR Computers d.o.o. - tiskalnik Zadvor ( rn. 1344 ) 

ATR Computers d.o.o. - spomin za strežnike MKL ( rn. 1788 ) 

ATR Computers d.o.o. - prenosniki za BD in bibliobus ( rn. 1789 ) 

Cores d.o.o. - osebni računalnik, kamera , fotoaparat MKL (rn. 2194) 

Cores d.o.o. - grafična tablica MKL (rn. 2812) 

Cores d.o.o. - digitalni fotoaparat Panasonic (rn.3452) 

Cores d.o.o. - cisco MKL (rn. 3872) 

ATR Computers d.o.o. - računalniki (rn. 4783) - razpis MK 

ID Shop d.o.o. - tiskalniki za urbano (rn. 5910) 

Mobi plus d.o.o. - mobiteli MKL (rn. 7) 

Vidrih Alojz s.p. - leseni podstavki KJM (rn. 511) 

Vidrih Alojz s.p. - stolčk Jarše (rn. 748) 

Salesianer d.o.o. - preproga Bežigrad (rn. 920) 

Cores d.o.o. - predal za denar  (rn. 955 Rudnik) 

Kravos d.o.o. - zaboj za knjige KJM (rn. 1309) 

Mobi plus d.o.o. - mobitel Samsung Cesar, Miško  (rn. 1715) 

Tosama d.d. - omarica za prvo pomoč (rn. 1976) 

ATR Computers d.o.o. - predal za denar, nosilec  ( rn.1979) 

ATR Computers d.o.o. - telefon  ( rn.1980) 

Mobi plus d.o.o. - mobitel Nokia - Marušič Šiška  (rn. 2061) 

VGS d.o.o. - gasilniki Zadvor  (rn. 2074) 

MK Trgovina d.d. - projekcijsko platno (rn. 2082) 

Bauhaus d.o.o. - orodje KJM (rn. 2857) 

Mobi plus d.o.o. - mobitel Samsung Mužar MKL  (rn. 3387) 

Arne d.o.o. - projekcijsko platno z nosilcem (rn. 5113) 

Mobi plus d.o.o. - mobitel KPV izposoja (rn. 5826) 

Tosama d.o.o. - omarice za prvo pomoč (rn. 5698) 
Betax d.o.o. - stojala za CD/DVD in periodiko Šiška (rn. 5831) 
 
NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTVA - MINISTRSTVO ZA KULTURO 
 
ATR Computers d.o.o. - računalniki (rn. 4783) 
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NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTVA – MOL 
 

T.&D. Trtnik -  Kosovirjeva žlica (rn.257) 

Advant d.o.o. - licence MF Office za THL (rn. 672) 

Arne d.o.o. - routerji Cisco THL (rn.747) 

Arne d.o.o. - prenosnik THL (rn.797) 

Cores d.o.o. - telefon THL  (rn.955 ) 

Arne d.o.o. - diskovno polje Synology THL (rn.1191) 

ATR Computers d.o.o. - tiskalnik Zadvor ( rn. 1344 ) 

T.&D. Trtnik -  mobilna sedišča THL (rn.1355) 

Lasič Miran - izvajanje nadzora Zadvor (rn. 1568) 

ATR Computers d.o.o. -  rač. oprema Zadvor  ( rn. 1979) 

ATR Computers d.o.o. - rač. oprema Zadvor  ( rn. 1980) 

VGS d.o.o. - gasilni aparat Zadvor (rn.2074) 

Lasič Miran - izvajanje nadzora Zadvor (rn. 2080) 

Arne d.o.o. - rač. Oprema Zadvor (rn.2122) 

Arne d.o.o. -računalniška oprema Zadvor (rn.2123) 

Advant d.o.o. - licence Zadvor (rn. 2111) 

ATR Computers d.o.o. - tiskalnik Zadvor  ( rn. 2244) 

Fractal d.o.o. - igrače THL (rn. 2370) 

Atlas oprema d.o.o. - pohištvo Zadvor (rn. 2593) 

AVC d.o.o. - mešalna miza, proj, platno THL (rn. 2648, 2895, 3211) 

NGD Gradbeni inženiring - gradbena dela Zadvor (rn. 2555) 
Lesnina MG oprema d.d. - pohištvo Zadvor (rn. 2946) 
 
NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTVA - ZUNANJE OBČINE 
 

BZ & Co. TRADE d.o.o. - stekl. vitrina, regal, voziček Škofljica (rn. 4138) 

Atr Computers d.o.o. - projektor Škofljica (rn. 4234) 

Rutar Marketing d.o.o. - stoli Škofljica (rn. 4845) 

BZ & Co. TRADE d.o.o. -  voziček za knjige Škofljica (rn. 5026) 

Gregor Urbančič s.p. - police Brezovica ( rn. 5516) 

Gregor Urbančič s.p. - regal omarice Brezovica ( rn.6434) 
ID Shop d.o.o. - tiskalniki za urbano Brezovica  (rn. 5910) 
 
NABAVLJENA OSNOVNA SRED.,DI - ZAVAROVALNICA, Odškodnina 
 

Večer d.d. - bralnik  (rn 1187) 
Imovation d.o.o. - Margento terminali (rn. 6602) 
 
NABAVLJENA OS., DI - PROJEKTNA IN DRUGA SREDSTVA 
 

Studio Graffit d.o.o. - roll up Borza znanja (rn. 318) 

MK Trgovina d.d. - tabla SSU (rn 330) 

Audiospotlight - zvočnik Kosovirjeva žlica (rn. 334) 

Audiospotlight - zvočne omarice Kosovirjeva žlica (rn. 480) 

Arne d.o.o. - projektor in proj. Platno KOŽ (rn.2076)) 

Foto Beseničar d.o.o. - fotoaparat Nikon (rn. 4521) 

Mobi plus d.o.o. - mobitel Borza znanja (rn. 4765) 
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14 ZAKLJUČEK 
  
MKL je tudi v letu 2011 poslovala zelo uspešno, kar dokazujemo v celotnem poslovnem poročilu. 
Program dela je izpeljala v največji možni meri, prav tako je bila ponovno finančno uspešna in je 
kvalitetno poslovala z javnimi sredstvi. V strateškem načrtu, ki mu bomo pri svojem delovanju in 
razvoju sledili vse do konca 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«. To vizijo spoštujemo in jo širimo med zaposlene ter na njeni 
podlagi razvijamo sodobno knjižnico. S povezovanjem zaposlenih pri delu, usposabljanjem za nove 
oblike poslovanja in za strokovno rast oblikujemo novo notranjo kulturo Mestne knjižnice Ljubljana.  
 
Največji dosežek preteklega leta je bila obogatitev naše mreže knjižnic z novo krajevno knjižnico v 
Zadvoru, prav tako pomemben in finančno zahteven je bil nakup IKT opreme, ki je v treh letih po fazah 
omogočil dokončanje enotnega informacijskega sistema MKL, ki bo v vseh naših enotah vzpostavljen 
v letu 2012. Za dobro poslovanje so bile pomembne tudi nekatere prenove prostorov, npr. prenova 
toplotne postaje v Knjižnici Prežihov Voranc ter izvedba mostovža za prehod zaposlenih med stavbo 
MKL-KOŽ in prostori skupnih služb. V Knjižnici Šiška, ki je nova stavba, smo pridobili nov, celovit 
sistem označevalnih tabel in napisov, ki bodo bralcem olajšali uporabo knjižnice. Po dolgih letih smo 
prebelili večje število knjižnic, Zalog, Prežihov Voranc, Jarše, Bežigrad, Savsko naselje, Fužine, 
Črnuče in Poljane ter prenovili klimatske naprave v več knjižnicah in namestili nove v skupnih službah 
in v Knjižnici Kolodvor ter Knjižnici Jožeta Mazovca. Poleg tega smo uredili tudi nekatera bolj 
»tehnična« področja našega dela, kjer smo zavezani posebni zakonodaji. Tako smo izbrali enotnega 
izvajalca za storitve s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in pripravo izjave 
o varnosti z oceno tveganja, kar bo realizirano v letu 2012. Izbrali smo enotnega izvajalca 
zdravstvenih pregledov zaposlenih. Posebej smo se posvetili tudi notranjim kontrolam poslovanja in 
razvijamo posebno aplikacijo za ta namen. 
 
Zelo pomemben projekt na prehodu med letoma 2011 in 2012 je uvedba enotne članske kartice 
Urbana v poslovanje MKL. Projekt še ni dokončan, vendar je tik pred tem. 
 
Skrb za dober dostop do naših knjižničnih zbirk in založenost z gradivom je prav tako naša trajna 
zadolžitev, zato smo skrbeli za ustrezen in dovolj obsežen nakup gradiva za vse knjižnice v mreži, 
hkrati pa z nadaljevanjem popisov gradiva ugotavljali dejansko stanje zbirk v pregledanih enotah. 
Kljub zmanjšanju sredstev je bila nabava novega gradiva skoraj enaka kot lani in tudi ustrezna glede 
na standarde za splošne knjižnice, povprečna nabavna cena enote pa se je ponovno znižala! Na tem 
področju pa nismo tako optimistični za naprej, saj kaže, da se bodo sredstva za gradivo v prihodnje 
toliko zmanjšala, da doseženih rezultatov ne bo mogoče več ohranjati. Lotili smo se tudi postopkov 
javnega naročanja pri nakupu gradiva in izvedli javno naročilo za dobavo tujih serijskih publikacij za 
leto 2012. 
 
Vse leto smo posvetili pripravi in usklajevanju enotnega pravilnika o obratovalnem času naših knjižnic, 
ki bo uveljavljen v letu 2012. Zadovoljni smo tudi ob dejstvu, da je v letu 2011 ponovno porasla 
izposoja gradiva, tudi članstvo in obisk sta na spet na premici rasti. Ponosni smo lahko tudi na več kot 
3.000 naših prireditev in izobraževanj za uporabnike, ki nas uvrščajo med največje ponudnike 
kulturnih dogodkov in neformalnega izobraževanja v Ljubljani. V letu 2010 smo izpeljali tudi nekaj 
promocijskih projektov, med katerimi želimo uveljaviti zlasti Teden MKL kot tradicionalni letni dogodek, 
in nove bralne projekte, kot sta Poletavci in Mesto bere.  
 
Kljub ne ravno optimističnim finančnim razmeram, ki se nam nakazujejo za naprej, upamo, da bomo 
tudi tekoče leto končali vsaj primerljivo uspešno kot preteklo. 
 
Za dosežene rezultate na poslovnem in strokovnem področju delovanja MKL v letu 2011 pa se 
najlepše zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem! 
 
Ljubljana, 23.2.2012 
 

mag. Jelka Gazvoda 
       direktorica 

Priloge: 
- kot v besedilu 



94 
 

 
 
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 23. seji dne 23. 2. 2012 potrdil Letno poročilo 
Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2011. 
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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 Zadvor 13:00 - 19:00  13:00 - 19:00  9:00 - 16:00  

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 8:00 - 19:00 8:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00 8:00 - 19:00  

Knjižnica Rudnik 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 12:00 - 19:00 8:00 - 19:00 8:00 - 13:00 

Knjižnica Brezovica 12:00 - 14:00 13:30 - 19:30 10:00 - 14:00 13:30 - 19:30 10:00 - 14:00  

Knjižnica Podpeč  13:00 - 19:00  10:00 - 15:00 13:00 - 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 - 19:00  9:00 - 14:00 13:00 - 19:00 13:00 - 19:00  

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 13:30 - 19:30  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  
Poletni urnik od 27. 6. 2011 do 26. 8. 2011,  
 
 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

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

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

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

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

Knjižnica Zadvor 13:00 - 19:30      

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 11:00 - 18:00 11:00 - 18:00 11:00 - 18:00 11:00 - 18:00 11:00 - 18:00  

Knjižnica Nove Poljane 13:00 - 19:00  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  

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

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

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   

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 13:00 - 19:30 13:00 - 19:30  

Knjižnica Vodice 12:00 - 18:00  13:30 - 19:30  12:00 - 18:00  

Slovanska knjižnica 
4. 7. do 19. 8. 2011 

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 23. 06. do 31. 08. ne obiskuje postajališč; 29. 8. in 30. 8. projekt Potujoči kino 
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Priloga 2: ZALOGA GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 118.477 18.295 3.873 140.645 
Knjižnica Črnuče 29.243 7.315 367 36.925 
Knjižnica dr. France Škerl 27.172 6.403 367 33.942 
Knjižnica Glinškova ploščad 26.278 6.307 346 32.931 
Knjižnica Savsko naselje 22.121 1.337 262 23.720 

Knjižnica Jurija Vege 21.338 2.092 295 23.725 

KB SKUPAJ 244.629 41.749 5.510 291.888 

Knjižnica Jožeta Mazovca 79.154 9.355 1.568 90.077 
Knjižnica Fužine 34.092 3.141 701 37.934 
Knjižnica Jarše 21.379 1.013 439 22.831 
Knjižnica Polje 48.600 3.209 1.554 53.363 
Knjižnica Zadvor 6.447 589 77 7.113 
Knjižnica Zalog 22.051 1.419 314 23.784 

KJM SKUPAJ 211.723 18.726 4.653 235.102 

Knjižnica Otona Župančiča 268.254 29.555 11.306 309.115 
Knjižnica Kolodvor 174 44 53 271 
Knjižnica Nove Poljane 2.218 1.409 82 3.709 
Knjižnica Poljane 11.566 1.312 171 13.049 

KOŽ SKUPAJ 282.212 32.320 11.612 326.144 

Knjižnica Prežihov Voranc 98.578 14.320 1.674 114.572 
Knjižnica Brdo 15.510 1.504 72 17.086 
Knjižnica Grba 22.763 3.055 201 26.019 
Knjižnica Rudnik 41.679 4.513 407 46.599 
Knjižnica Brezovica 11.191 1.757 96 13.044 
Knjižnica Notranje Gorice 5.136 346 7 5.489 
Knjižnica Podpeč 8.504 695 116 9.315 
Knjižnica Rakitna 2.633 208 4 2.845 
Knjižnica Dobrova 18.786 2.325 319 21.430 
Knjižnica Polhov Gradec 3.368 32 7 3.407 
Knjižnica Šentjošt 2.115 40 0 2.155 
Knjižnica Frana Levstika 17.866 1.905 219 19.990 
Knjižnica Rob 1.937 10 3 1.950 
Knjižnica Horjul 10.992 1.286 113 12.391 
Knjižnica Ig 22.057 3.262 380 25.699 
Knjižnica Škofljica 23.809 3.057 421 27.287 

KPV SKUPAJ 306.924 38.315 4.039 349.278 

Knjižnica Šiška 139.488 16.725 969 157.182 
Knjižnica Gameljne 23.988 1.629 161 25.778 
Knjižnica Šentvid 52.614 6.027 331 58.972 
Knjižnica Vodice 24.266 994 170 25.430 

KŠ SKUPAJ 240.356 25.375 1.631 267.362 
Slovanska knjižnica 91.686 2.592 30.135 124.413 
e-knjižnica 0 351 20 371 
Trubarjeva hiša literature 0 0 37 37 
Potujoča knjižnica 53.940 6.533 191 60.664 
Skupne službe 902 115 361 1.378 
Drugo         
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 146.528 9.591 30.744 186.863 

MKL SKUPAJ 1.432.372 166.076 58.189 1.656.637 
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Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 5.958 1.097 313 7.368 
Knjižnica Črnuče 1.558 583 63 2.204 
Knjižnica dr. France Škerl 1.229 501 73 1.803 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.220 412 62 1.694 
Knjižnica Savsko naselje 972 312 52 1.336 

Knjižnica Jurija Vege 1.170 196 53 1.419 

KB SKUPAJ 12.107 3.101 616 15.824 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4.435 988 178 5.601 
Knjižnica Fužine 1.566 227 82 1.875 
Knjižnica Jarše 1.040 66 52 1.158 
Knjižnica Polje 2.156 298 133 2.587 
Knjižnica Zadvor 2.608 481 49 3.138 
Knjižnica Zalog 977 80 55 1.112 

KJM SKUPAJ 12.782 2.140 549 15.471 

Knjižnica Otona Župančiča 12.721 2.483 1.322 16.526 
Knjižnica Kolodvor 51 1 10 62 
Knjižnica Nove Poljane 520 364 25 909 
Knjižnica Poljane 1.092 110 28 1.230 

KOŽ SKUPAJ 14.384 2.958 1.385 18.727 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.485 1.059 281 6.825 
Knjižnica Brdo 324 91 15 430 
Knjižnica Grba 1.670 498 57 2.225 
Knjižnica Rudnik 2.116 476 76 2.668 
Knjižnica Brezovica 1.213 229 27 1.469 
Knjižnica Notranje Gorice 85 27 0 112 
Knjižnica Podpeč 542 112 28 682 
Knjižnica Rakitna 84 20 0 104 
Knjižnica Dobrova 727 129 62 918 
Knjižnica Polhov Gradec 47 4 0 51 
Knjižnica Šentjošt 47 0 0 47 
Knjižnica Frana Levstika 698 149 67 914 
Knjižnica Rob 59 0 0 59 
Knjižnica Horjul 441 84 26 551 
Knjižnica Ig 957 183 67 1.207 
Knjižnica Škofljica 1.643 255 91 1.989 

KPV SKUPAJ 16.138 3.316 797 20.251 

Knjižnica Šiška 7.264 1.245 207 8.716 
Knjižnica Gameljne 1.294 231 43 1.568 
Knjižnica Šentvid 2.329 446 93 2.868 
Knjižnica Vodice 751 35 31 817 

KŠ SKUPAJ 11.638 1.957 374 13.969 

Slovanska knjižnica 2.582 65 469 3.116 
e-knjižnica 0 333 9 342 
Trubarjeva hiša literature 0 0 21 21 
Potujoča knjižnica 2.340 419 11 2.770 
Skupne službe 49 2 25 76 
SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 4.971 819 535 6.325 

MKL SKUPAJ 72.020 14.291 4.256 90.567 
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Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
STROKA / LEPOSLOVJE) 
 

Krajevna knjižnica Stroka Leposlovje SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 3.254 1.591 4.845 
Knjižnica Črnuče 1.091 938 2.029 
Knjižnica dr. France Škerl 903 774 1.677 
Knjižnica Glinškova ploščad 801 784 1.585 
Knjižnica Savsko naselje 637 625 1.262 

Knjižnica Jurija Vege 643 696 1.339 

KB SKUPAJ - - - 
Knjižnica Jožeta Mazovca 2.821 1.529 4.350 
Knjižnica Fužine 879 832 1.711 
Knjižnica Jarše 423 699 1.122 
Knjižnica Polje 1.310 1.049 2.359 
Knjižnica Zadvor 1.334 1.641 2.975 
Knjižnica Zalog 396 676 1.072 

KJM SKUPAJ - - - 
Knjižnica Otona Župančiča 6.322 2.379 8.701 
Knjižnica Kolodvor 16 44 60 
Knjižnica Nove Poljane 489 391 880 
Knjižnica Poljane 504 590 1.094 

KOŽ SKUPAJ - - - 
Knjižnica Prežihov Voranc 2.976 1.586 4.562 
Knjižnica Brdo 160 261 421 
Knjižnica Grba 1.077 950 2.027 
Knjižnica Rudnik 1.370 1.041 2.411 
Knjižnica Brezovica 691 723 1.414 
Knjižnica Notranje Gorice 45 65 110 
Knjižnica Podpeč 264 395 659 
Knjižnica Rakitna 46 57 103 
Knjižnica Dobrova 387 484 871 
Knjižnica Polhov Gradec 17 33 50 
Knjižnica Šentjošt 9 37 46 
Knjižnica Frana Levstika 395 479 874 
Knjižnica Rob 11 48 59 
Knjižnica Horjul 228 309 537 
Knjižnica Ig 538 616 1.154 
Knjižnica Škofljica 905 925 1.830 

KPV SKUPAJ - - - 
Knjižnica Šiška 3.003 1.685 4.688 
Knjižnica Gameljne 672 813 1.485 
Knjižnica Šentvid 1.351 1.069 2.420 
Knjižnica Vodice 290 490 780 

KŠ SKUPAJ - - - 

Slovanska knjižnica 1.709 1.064 2.773 
e-knjižnica 15 80 95 
Trubarjeva hiša literature 14 3 17 
Potujoča knjižnica 1.016 895 1.911 
Skupne službe 66 1 67 

SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ - - - 
MKL SKUPAJ 11.307 5.594 16.901 
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Priloga 5: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
MLADINA / ODRASLI) 
 

Krajevna knjižnica Mladina Odrasli SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 1.099 3.746 4.845 
Knjižnica Črnuče 738 1.291 2.029 
Knjižnica dr. France Škerl 692 985 1.677 
Knjižnica Glinškova ploščad 587 998 1.585 
Knjižnica Savsko naselje 545 717 1.262 

Knjižnica Jurija Vege 553 786 1.339 

KB SKUPAJ    
Knjižnica Jožeta Mazovca 1.089 3.261 4.350 
Knjižnica Fužine 584 1.127 1.711 
Knjižnica Jarše 499 623 1.122 
Knjižnica Polje 757 1.602 2.359 
Knjižnica Zadvor 1.356 1.619 2.975 
Knjižnica Zalog 541 531 1.072 

KJM SKUPAJ    
Knjižnica Otona Župančiča 1.624 7.077 8.701 
Knjižnica Kolodvor 1 59 60 
Knjižnica Nove Poljane 397 483 880 
Knjižnica Poljane 214 880 1.094 

KOŽ SKUPAJ    
Knjižnica Prežihov Voranc 1.205 3.357 4.562 
Knjižnica Brdo 243 178 421 
Knjižnica Grba 772 1.255 2.027 
Knjižnica Rudnik 822 1.589 2.411 
Knjižnica Brezovica 641 773 1.414 
Knjižnica Notranje Gorice 56 54 110 
Knjižnica Podpeč 347 312 659 
Knjižnica Rakitna 56 47 103 
Knjižnica Dobrova 386 485 871 
Knjižnica Polhov Gradec 22 28 50 
Knjižnica Šentjošt 19 27 46 
Knjižnica Frana Levstika 429 445 874 
Knjižnica Rob 25 34 59 
Knjižnica Horjul 270 267 537 
Knjižnica Ig 532 622 1.154 
Knjižnica Škofljica 797 1.033 1.830 

KPV SKUPAJ    
Knjižnica Šiška 1.135 3.553 4.688 
Knjižnica Gameljne 648 837 1.485 
Knjižnica Šentvid 824 1.596 2.420 
Knjižnica Vodice 339 441 780 

KŠ SKUPAJ    

Slovanska knjižnica 113 2660 2.773 
e-knjižnica 12 83 95 
Trubarjeva hiša literature 0 17 17 
Potujoča knjižnica 775 1136 1.911 
Skupne službe 1 66 67 

SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ    
MKL SKUPAJ 3.674 13.227 16.901 
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Priloga 6: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (ZVODI – UDK) 
 

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

Knjižnica Bežigrad 418 359 124 634 177 528 1.218 438 2.842 630 7.368 
Knjižnica Črnuče 102 62 9 80 44 148 616 73 972 98 2.204 
Knjižnica dr. France Škerl 99 54 5 72 30 145 463 66 789 80 1.803 
Knjižnica Glinškova ploščad 94 61 7 53 25 110 434 48 797 65 1.694 
Knjižnica Savsko naselje 69 44 4 39 28 85 337 43 634 53 1.336 

Knjižnica Jurija Vege 89 48 4 59 38 107 212 59 716 87 1.419 

KB SKUPAJ 871 628 153 937 342 1.123 3.280 727 6.750 1.013 15.824 

Knjižnica Jožeta Mazovca 291 263 93 422 137 408 1.108 335 2.206 338 5.601 
Knjižnica Fužine 103 135 15 90 55 142 274 36 944 81 1.875 
Knjižnica Jarše 80 39 5 49 24 80 99 31 708 43 1.158 
Knjižnica Polje 155 149 27 188 70 188 395 96 1.187 132 2.587 
Knjižnica Zadvor 128 92 17 82 117 256 473 143 1.682 148 3.138 
Knjižnica Zalog 78 28 2 38 18 77 102 32 690 47 1.112 

KJM SKUPAJ 835 706 159 869 421 1.151 2.451 673 7.417 789 15.471 

Knjižnica Otona 
Župančiča 1.083 741 253 1.819 461 1.201 2.920 848 6.292 908 16.526 

Knjižnica Kolodvor 10 0 1 2 1 2 0 0 45 1 62 
Knjižnica Nove Poljane 51 5 2 18 26 32 350 3 400 22 909 
Knjižnica Poljane 57 45 4 51 25 81 127 90 639 111 1.230 

KOŽ SKUPAJ 1.201 791 260 1.890 513 1.316 3.397 941 7.376 1.042 18.727 

Knjižnica Prežihov Voranc 401 320 99 481 182 484 1.150 342 2.924 442 6.825 
Knjižnica Brdo 20 1 0 9 10 12 92 9 264 13 430 
Knjižnica Grba 108 93 12 87 44 151 525 78 1.037 90 2.225 
Knjižnica Rudnik 128 160 33 156 53 211 467 169 1.144 147 2.668 
Knjižnica Brezovica 85 66 6 58 42 127 260 34 733 58 1.469 
Knjižnica Notranje Gorice 4 0 0 6 2 7 26 0 66 1 112 
Knjižnica Podpeč 37 15 0 22 16 42 116 8 399 27 682 
Knjižnica Rakitna 5 0 0 1 2 15 23 0 57 1 104 
Knjižnica Dobrova 64 24 1 44 15 66 144 27 491 42 918 
Knjižnica Polhov Gradec 4 0 0 1 2 3 5 0 33 3 51 
Knjižnica Šentjošt 3 0 0 1 0 2 2 0 38 1 47 
Knjižnica Frana Levstika 65 20 2 30 20 77 157 23 483 37 914 
Knjižnica Rob 3 0 0 1 2 3 1 0 48 1 59 
Knjižnica Horjul 31 11 1 13 10 48 84 15 310 28 551 
Knjižnica Ig 76 41 2 44 30 93 213 33 622 53 1.207 
Knjižnica Škofljica 124 96 16 80 43 185 294 50 1.015 86 1.989 

KPV SKUPAJ 1.158 847 172 1.034 473 1.526 3.559 788 9.664 1.030 20.251 

Knjižnica Šiška 437 412 139 648 210 601 1.396 479 3.917 477 8.716 
Knjižnica Gameljne 99 58 8 54 33 105 246 65 832 68 1.568 
Knjižnica Šentvid 158 149 40 151 58 203 512 127 1.336 134 2.868 
Knjižnica Vodice 60 24 4 38 14 59 61 25 499 33 817 

KŠ SKUPAJ 754 643 191 891 315 968 2.215 696 6.584 712 13.969 

Slovanska knjižnica 222 128 72 426 16 107 471 225 1.126 323 3.116 
e-knjižnica 2 0 0 13 0 1 2 4 318 2 342 
Trubarjeva hiša literature 9 0 0 1 0 0 6 0 5 0 21 
Potujoča knjižnica 159 93 20 99 65 209 460 98 1.457 110 2.770 
Skupne službe 66 0 0 2 0 1 2 2 1 2 76 

SKUPNE SLUŽBE 
SKUPAJ 

458 221 92 541 81 318 941 329 2.907 437 6.325 

MKL SKUPAJ 5.277 3.836 1.027 6.162 2.145 6.402 15.843 4.154 40.698 5.023 90.567 
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Priloga 7: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN 
NABAVE 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Dar/Zamena SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 6.549 16 803 7.368 
Knjižnica Črnuče 2.028 7 169 2.204 
Knjižnica dr. France Škerl 1.642 5 156 1.803 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.550 3 141 1.694 
Knjižnica Savsko naselje 1.124 4 208 1.336 

Knjižnica Jurija Vege 1.363 3 53 1.419 

KB SKUPAJ 14.256 38 1.530 15.824 

Knjižnica Jožeta Mazovca 5.097 24 480 5.601 
Knjižnica Fužine 1.673 4 198 1.875 
Knjižnica Jarše 1.077 10 71 1.158 
Knjižnica Polje 2.409 21 157 2.587 
Knjižnica Zadvor 2.290 8 840 3.138 
Knjižnica Zalog 1.048 1 63 1.112 

KJM SKUPAJ 13.594 68 1.809 15.471 

Knjižnica Otona Župančiča 12.155 2.139 2.232 16.526 
Knjižnica Kolodvor 12 0 50 62 
Knjižnica Nove Poljane 741 23 145 909 
Knjižnica Poljane 1.140 30 60 1.230 

KOŽ SKUPAJ 14.048 2.192 2.487 18.727 

Knjižnica Prežihov Voranc 6.464 19 342 6.825 
Knjižnica Brdo 414 0 16 430 
Knjižnica Grba 2.092 8 125 2.225 
Knjižnica Rudnik 2.548 15 105 2.668 
Knjižnica Brezovica 1.386 1 82 1.469 
Knjižnica Notranje Gorice 98 0 14 112 
Knjižnica Podpeč 636 1 45 682 
Knjižnica Rakitna 89 0 15 104 
Knjižnica Dobrova 854 7 57 918 
Knjižnica Polhov Gradec 37 1 13 51 
Knjižnica Šentjošt 34 0 13 47 
Knjižnica Frana Levstika 847 1 66 914 
Knjižnica Rob 45 0 14 59 
Knjižnica Horjul 503 0 48 551 
Knjižnica Ig 1.148 2 57 1.207 
Knjižnica Škofljica 1.914 4 71 1.989 

KPV SKUPAJ 19.109 59 1.083 20.251 

Knjižnica Šiška 8.011 27 678 8.716 
Knjižnica Gameljne 1.497 3 68 1.568 
Knjižnica Šentvid 2.705 7 156 2.868 
Knjižnica Vodice 775 1 41 817 

KŠ SKUPAJ 12.988 38 943 13.969 

Slovanska knjižnica 1.552 333 1.231 3.116 
e-knjižnica 331 0 11 342 
Trubarjeva hiša literature 19 0 2 21 
Potujoča knjižnica 2.623 20 127 2.770 
Skupne službe 28 12 36 76 

SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 4.553 365 1.407 6.325 
MKL SKUPAJ 78.548 2.760 9.259 90.567 
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Priloga 8: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – NAČIN 
NABAVE) 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Dar/Zamena SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 4.145 15 685 4.845 
Knjižnica Črnuče 1.872 7 150 2.029 
Knjižnica dr. France Škerl 1.532 5 140 1.677 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.450 3 132 1.585 
Knjižnica Savsko naselje 1.079 4 179 1.262 

Knjižnica Jurija Vege 1.291 3 45 1.339 

KB SKUPAJ - - - - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.908 12 430 4.350 
Knjižnica Fužine 1.519 3 189 1.711 
Knjižnica Jarše 1.042 10 70 1.122 
Knjižnica Polje 2.188 21 150 2.359 
Knjižnica Zadvor 2.159 8 808 2.975 
Knjižnica Zalog 1.013 1 58 1.072 

KJM SKUPAJ - - - - 

Knjižnica Otona Župančiča 5.434 1.514 1.753 8.701 
Knjižnica Kolodvor 11 0 49 60 
Knjižnica Nove Poljane 716 22 142 880 
Knjižnica Poljane 1.017 28 49 1.094 

KOŽ SKUPAJ - - - - 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.253 8 301 4.562 
Knjižnica Brdo 405 0 16 421 
Knjižnica Grba 1.902 8 117 2.027 
Knjižnica Rudnik 2.299 14 98 2.411 
Knjižnica Brezovica 1.334 1 79 1.414 
Knjižnica Notranje Gorice 96 0 14 110 
Knjižnica Podpeč 613 1 45 659 
Knjižnica Rakitna 88 0 15 103 
Knjižnica Dobrova 808 6 57 871 
Knjižnica Polhov Gradec 36 1 13 50 
Knjižnica Šentjošt 33 0 13 46 
Knjižnica Frana Levstika 813 1 60 874 
Knjižnica Rob 45 0 14 59 
Knjižnica Horjul 489 0 48 537 
Knjižnica Ig 1.097 2 55 1.154 
Knjižnica Škofljica 1.756 4 70 1.830 

KPV SKUPAJ - - - - 

Knjižnica Šiška 4.087 19 582 4.688 
Knjižnica Gameljne 1.419 3 63 1.485 
Knjižnica Šentvid 2.282 7 131 2.420 
Knjižnica Vodice 741 1 38 780 

KŠ SKUPAJ - - - - 

Slovanska knjižnica 1.485 322 977 2.784 
e-knjižnica 84 0 11 95 
Trubarjeva hiša literature 16 0 1 17 
Potujoča knjižnica 1.778 18 115 1.911 
Skupne službe 24 10 33 67 

SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ - - - - 
MKL SKUPAJ* 9.294 1.667 5.940 16.901 

* - vrstica ni seštevek iz tabele, ker se isti naslov pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah. 
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Priloga 9: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 4.337 814 389 5.540 
Knjižnica Črnuče 394 380 54 828 
Knjižnica dr. France Škerl 480 55 118 653 
Knjižnica Glinškova ploščad 833 135 20 988 
Knjižnica Savsko naselje 49 176 12 237 

Knjižnica Jurija Vege 49 69 3 121 

KB SKUPAJ 6.142 1.629 596 8.367 
Knjižnica Jožeta Mazovca 3.041 250 54 3.345 
Knjižnica Fužine 1.628 159 49 1.836 
Knjižnica Jarše 960 38 72 1.070 
Knjižnica Polje 1.083 197 192 1.472 
Knjižnica Zadvor 5 3 1 9 
Knjižnica Zalog 1.104 202 76 1.382 

KJM SKUPAJ 7.821 849 444 9.114 
Knjižnica Otona Župančiča 9.938 676 2.074 12.688 
Knjižnica Kolodvor 0 0 3 3 
Knjižnica Nove Poljane 1 23 20 44 
Knjižnica Poljane 870 115 26 1.011 

KOŽ SKUPAJ 10.809 814 2.123 13.746 
Knjižnica Prežihov Voranc 4.688 1.237 240 6.165 
Knjižnica Brdo 431 293 42 766 
Knjižnica Grba 328 402 38 768 
Knjižnica Rudnik 179 311 43 533 
Knjižnica Brezovica 19 105 10 134 
Knjižnica Notranje Gorice 0 0 0 0 
Knjižnica Podpeč 22 45 1 68 
Knjižnica Rakitna 0 0 0 0 
Knjižnica Dobrova 38 325 8 371 
Knjižnica Polhov Gradec 1 2 0 3 
Knjižnica Šentjošt 0 0 0 0 
Knjižnica Frana Levstika 249 424 53 726 
Knjižnica Rob 0 0 0 0 
Knjižnica Horjul 27 82 3 112 
Knjižnica Ig 132 22 31 185 
Knjižnica Škofljica 298 750 116 1.164 

KPV SKUPAJ 6.412 3.998 585 10.995 
Knjižnica Šiška 2.594 387 204 3.185 
Knjižnica Gameljne 307 12 33 352 
Knjižnica Šentvid 1.253 115 41 1.409 
Knjižnica Vodice 943 28 51 1.022 

KŠ SKUPAJ 5.097 542 329 5.968 

Slovanska knjižnica 220 1 0 221 
e-knjižnica 0 127 0 127 
Trubarjeva hiša literature 0 0 0 0 
Potujoča knjižnica 1.426 391 9 1.826 
Skupne službe 1 0 59 60 

SKUPNE SLUŽBE SKUPAJ 1.647 519 68 2.234 
MKL SKUPAJ 37.928 8.351 4.145 50.424 
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Priloga 10: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica Aktivni člani Novo vpisani člani 

mladina odrasli SKUPAJ mladina odrasli SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 1.899 12.714 14.613 176 830 1.006 
Knjižnica Črnuče 721 2.009 2.730 101 118 219 
Knjižnica dr. France Škerl 516 1.512 2.028 67 89 156 
Knjižnica Glinškova ploščad 422 1.535 1.957 58 103 161 
Knjižnica Savsko naselje 251 831 1.082 20 32 52 

KB SKUPAJ - - - 422 1.172 1.594 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.810 6.955 8.765 164 448 612 
Knjižnica Fužine 1.010 3.281 4.291 134 212 346 
Knjižnica Jarše 749 1.058 1.807 107 70 177 
Knjižnica Polje 1.299 3.144 4.443 133 158 291 
Knjižnica Zadvor 229 370 599 67 71 138 
Knjižnica Zalog 676 1.067 1.743 71 39 110 

KJM SKUPAJ - - - 676 998 1.674 

Knjižnica Otona Župančiča 2.566 25.792 28.358 287 2.571 2.858 

Knjižnica Kolodvor 25 351 376 2 48 50 

Knjižnica Nove Poljane 275 389 664 29 15 44 

Knjižnica Poljane 164 1.479 1.643 17 88 105 

KOŽ SKUPAJ - - - 335 2.722 3.057 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.726 11.144 13.870 255 793 1.048 

Knjižnica Brdo 268 527 795 11 17 28 

Knjižnica Grba 775 1.769 2.544 83 103 186 

Knjižnica Rudnik 1.452 2.922 4.374 156 170 326 

Knjižnica Brezovica 570 849 1.419 74 82 156 

Knjižnica Notranje Gorice 102 202 304 - - - 

Knjižnica Podpeč 250 350 600 44 33 77 

Knjižnica Rakitna 50 29 79 - - - 

Knjižnica Dobrova 384 609 993 29 23 52 

Knjižnica Polhov Gradec 21 35 56 - - - 

Knjižnica Šentjošt 84 60 144 - - - 

Knjižnica Frana Levstika 297 398 695 31 27 58 

Knjižnica Rob 38 20 58 - - - 

Knjižnica Horjul 289 399 688 38 24 62 

Knjižnica Ig 549 872 1.421 61 65 126 

Knjižnica Škofljica 1.068 1.442 2.510 121 86 207 

KPV SKUPAJ - - - 903 1.423 2.326 

Knjižnica Šiška 2.577 12.742 15.319 330 1.047 1.377 

Knjižnica Gameljne 285 903 1.188 25 35 60 

Knjižnica Šentvid 1.064 4.118 5.182 100 206 306 

Knjižnica Vodice 272 769 1.041 45 45 90 

KŠ SKUPAJ - - - 500 1.333 1.833 

Slovanska knjižnica 82 2.194 2.276 0 119 119 
Potujoča knjižnica 465 1.074 1.539 46 112 158 
OPAC 158 1.332 1.490 0 0 0 

SKUPAJ 19.502 64.745 84.247 2.882 7.879 10.761 
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Priloga 11: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica 
Izposoja na dom 

Izposoja v 
knjižnici 

Obisk 
prireditev in 
izobraževanj 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli 

Knjižnica Bežigrad 15.870 139.171 8 47 1.109 2.325 16.987 141.543 158.530 
Knjižnica Črnuče 7.821 24.511 5 7 506 7 8.332 24.525 32.857 
Knjižnica dr. France Škerl 5.561 18.275 2 1 166 436 5.729 18.712 24.441 
Knjižnica Glinškova ploščad 4.184 15.462 0 3 253 80 4.437 15.545 19.982 
Knjižnica Savsko naselje 2.122 7.478 0 0 236 0 2.358 7.478 9.836 

KB SKUPAJ 35.558 204.897 15 58 2.270 2.848 37.843 207.803 245.646 

Knjižnica Jožeta Mazovca 15.730 65.709 7 29 3.503 733 19.240 66.471 85.711 
Knjižnica Fužine 8.419 36.158 2 11 785 1.782 9.206 37.951 47.157 
Knjižnica Jarše 7.810 11.013 19 33 875 79 8.704 11.125 19.829 
Knjižnica Polje 12.061 35.219 1 14 3.060 79 15.122 35.312 50.434 
Knjižnica Zadvor 1.978 2.585 0 2 111 200 2.089 2.787 4.876 
Knjižnica Zalog 7.762 9.794 0 1 1.512 611 9.274 10.406 19.680 

KJM SKUPAJ 53.760 160.478 29 90 9.846 3.484 63.635 164.052 227.687 

Knjižnica Otona Župančiča 21.292 318.139 41 2.994 3.535 9.434 24.868 330.567 355.435 
Knjižnica Kolodvor 1 75 0 0 0 70 1 145 146 
Knjižnica Nove Poljane 3.663 3.543 0 0 0 0 3.663 3.543 7.206 
Knjižnica Poljane 743 9.463 0 1 0 112 743 9.576 10.319 

KOŽ SKUPAJ 25.699 331.220 41 2.995 3.535 9.616 29.275 343.831 373.106 

Knjižnica Prežihov Voranc 27.211 127.438 8 29 2.250 2.058 29.469 129.525 158.994 
Knjižnica Brdo 2.467 4.303 1 1 186 0 2.654 4.304 6.958 
Knjižnica Grba 10.512 24.672 4 5 304 865 10.820 25.542 36.362 
Knjižnica Rudnik 16.134 32.335 2 4 1.168 1.916 17.304 34.255 51.559 
Knjižnica Brezovica 6.697 8.660 2 3 478 810 7.177 9.473 16.650 
Knjižnica Notranje Gorice 2.374 3.571 0 0 0 0 2.374 3.571 5.945 
Knjižnica Podpeč 3.106 3.674 0 0 339 166 3.445 3.840 7.285 
Knjižnica Rakitna 506 461 0 0 0 0 506 461 967 
Knjižnica Dobrova 4.611 6.444 1 2 165 367 4.777 6.813 11.590 
Knjižnica Polhov Gradec 202 178 0 0 0 0 202 178 380 
Knjižnica Šentjošt 280 155 78 12 0 0 358 167 525 
Knjižnica Frana Levstika 4.651 6.051 0 1 1.118 1.067 5.769 7.119 12.888 
Knjižnica Rob 353 175 0 0 0 0 353 175 528 
Knjižnica Horjul 4.766 5.482 0 0 405 142 5.171 5.624 10.795 
Knjižnica Ig 6.684 10.586 1 3 498 645 7.183 11.234 18.417 
Knjižnica Škofljica 14.010 18.888 5 6 1.592 973 15.607 19.867 35.474 

KPV SKUPAJ 104.564 253.073 102 66 8.503 9.009 113.169 262.148 375.317 

Knjižnica Šiška 27.901 158.929 12 257 3.340 1.572 31.253 160.758 192.011 
Knjižnica Gameljne 2.730 9.035 0 2 545 84 3.275 9.121 12.396 
Knjižnica Šentvid 8.825 38.823 1 3 523 213 9.349 39.039 48.388 
Knjižnica Vodice 2.753 8.269 1 1 269 46 3.023 8.316 11.339 

KŠ SKUPAJ 42.209 215.056 14 263 4.677 1.915 46.900 217.234 264.134 

Slovanska knjižnica 165 6.440 1 2.501 0 1.115 166 10.056 10.222 
Potujoča knjižnica 2.780 7.700 0 0 530 460 3.310 8.160 11.470 
Borza dela - - - - 0 686 0 686 686 
SSU - - - - 0 698 0 698 698 
Borza znanja - - - - 0 539 0 539 539 
OPAC 28 440 0 0 - - 28 440 468 

SKUPAJ 264.763 1.179.304 202 5.973 29.361 30.370 294.326 1.215.647 1.509.973 
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Priloga 12: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Serijske 

publikacije 
Neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ SKUPAJ 
mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli mladina odrasli 

Knjižnica Bežigrad 111.555 311.232 517 6.296 25.237 72.922 137.309 390.450 527.759 
Knjižnica Črnuče 35.342 40.460 224 1.458 13.240 16.160 48.806 58.078 106.884 
Knjižnica dr. France Škerl 26.629 28.546 158 1.387 14.953 6.355 41.740 36.288 78.028 
Knjižnica Glinškova ploščad 24.060 27.006 75 1.411 7.572 8.412 31.707 36.829 68.536 
Knjižnica Savsko naselje 12.354 15.641 110 1.077 3.037 1.463 15.501 18.181 33.682 

KB SKUPAJ 209.940 422.885 1.084 11.629 64.039 105.312 275.063 539.826 814.889 

Knjižnica Jožeta Mazovca 66.924 145.970 76 1.671 10.649 24.467 77.649 172.108 249.757 
Knjižnica Fužine 37.482 61.837 156 1.758 8.974 8.931 46.612 72.526 119.138 
Knjižnica Jarše 22.190 23.159 41 496 2.339 2.203 24.570 25.858 50.428 
Knjižnica Polje 51.150 80.463 358 2.578 9.087 8.685 60.595 91.726 152.321 
Knjižnica Zadvor 6.221 4.977 21 162 2.055 656 8.297 5.795 14.092 
Knjižnica Zalog 23.578 22.014 52 675 4.291 1.000 27.921 23.689 51.610 

KJM SKUPAJ 207.545 338.420 704 7.340 37.395 45.942 245.644 391.702 637.346 

Knjižnica Otona Župančiča 166.957 751.333 710 22.231 33.861 157.240 201.528 930.804 1.132.332 
Knjižnica Kolodvor 0 90 0 0 0 0 0 90 90 
Knjižnica Nove Poljane 7.530 4.642 10 108 5.891 5.611 13.431 10.361 23.792 
Knjižnica Poljane 2.894 18.964 0 12 42 887 2.936 19.863 22.799 

KOŽ SKUPAJ 177.381 775.029 720 22.351 39.794 163.738 217.895 961.118 1.179.013 

Knjižnica Prežihov Voranc 117.512 269.622 756 8.395 24.036 55.645 142.304 333.662 475.966 
Knjižnica Brdo 8.998 11.397 15 231 2.296 1.479 11.309 13.107 24.416 
Knjižnica Grba 34.669 49.008 97 2.251 12.038 11.654 46.804 62.913 109.717 
Knjižnica Rudnik 56.335 75.093 122 2.949 10.660 11.784 67.117 89.826 156.943 
Knjižnica Brezovica 22.665 18.132 0 1.201 7.230 2.450 29.895 21.783 51.678 
Knjižnica Notranje Gorice 1.072 2.439 0 0 1.302 1.132 2.374 3.571 5.945 
Knjižnica Podpeč 12.193 8.766 30 424 2.514 1.011 14.737 10.201 24.938 
Knjižnica Rakitna 1.406 534 1 14 417 76 1.824 624 2.448 
Knjižnica Dobrova 15.315 13.174 60 1.381 3.558 2.177 18.933 16.732 35.665 
Knjižnica Polhov Gradec 750 777 0 0 69 0 819 777 1.596 
Knjižnica Šentjošt 761 334 0 0 15 0 776 334 1.110 
Knjižnica Frana Levstika 19.772 15.020 178 2.348 5.407 2.441 25.357 19.809 45.166 
Knjižnica Rob 732 516 0 0 0 0 732 516 1.248 
Knjižnica Horjul 14.753 11.557 21 967 3.455 1.733 18.229 14.257 32.486 
Knjižnica Ig 26.669 24.347 25 1.685 8.212 5.095 34.906 31.127 66.033 
Knjižnica Škofljica 38.611 41.837 266 3.011 9.902 5.526 48.779 50.374 99.153 

KPV SKUPAJ 372.213 542.553 1.571 24.857 91.111 102.203 464.895 669.613 1.134.508 

Knjižnica Šiška 213.634 424.664 25 7.042 33.375 66.887 247.034 498.593 745.627 
Knjižnica Gameljne 23.620 31.523 1 197 3.547 3.143 27.168 34.863 62.031 
Knjižnica Šentvid 66.179 89.469 34 1.252 8.600 10.953 74.813 101.674 176.487 
Knjižnica Vodice 27.320 25.628 0 585 4.585 2.154 31.905 28.367 60.272 

KŠ SKUPAJ 330.753 571.284 60 9.076 50.107 83.137 380.920 663.497 1.044.417 

Slovanska knjižnica 533 5.982 2 171 10 41 545 6.194 6.739 
Potujoča knjižnica 22.883 21.921 0 12 7.619 4.722 30.502 26.655 57.157 
OPAC 0 0 0 0 243 586 243 586 829 

SKUPAJ 1.321.248 2.678.074 4.141 75.436 290.318 505.681 1.615.707 3.259.191 4.874.898 
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Priloga 13: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE  
 
 

Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 
Število 

udeležencev 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 13 308 

Knjižnica Jožeta Mazovca 11 165 

Knjižnica Polje 2 79 

Knjižnica Fužine 3 138 

Knjižnica Zalog 10 91 

Knjižnica Otona Župančiča 77 1.962 

Knjižnica Prežihov Voranc 16 314 

Knjižnica Grba 10 92 

Knjižnica Brezovica 7 23 

Knjižnica Frana Levstika 3 34 

Knjižnica Horjul 9 72 

Knjižnica Ig 10 240 

Knjižnica Škofljica 15 226 

Knjižnica Šiška 8 283 

Slovanska knjižnica 4 230 

Borza znanja 1 60 

Literarni dogodki skupaj 199 4.317 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 26 35 

Knjižnica Črnuče 9 - 

Knjižnica dr. France Škerl 12 - 

Knjižnica Glinškova ploščad 10 80 

Knjižnica Savsko naselje 10 - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 50 170 

Knjižnica Fužine 27 503 

Knjižnica Polje 17 - 

Knjižnica Zalog 32 412 

Knjižnica Jarše 12 - 

Knjižnica Zadvor 1 - 

Knjižnica Otona Župančiča 49 444 

Knjižnica Kolodvor 8 70 

Knjižnica Poljane 4 - 

Knjižnica Prežihov Voranc 17 770 

Knjižnica Grba 11 675 

Knjižnica Rudnik 10 1420 

Knjižnica Brezovica 13 748 

Knjižnica Podpeč 6 120 

Knjižnica Dobrova 9 320 

Knjižnica Frana Levstika 8 900 

Knjižnica Ig 16 289 

Knjižnica Škofljica 14 510 

Knjižnica Šiška 36 212 

Knjižnica Šentvid 23 - 

Slovanska knjižnica 14 240 

Potujoča knjižnica 1 70 
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Borza znanja 18 - 

Razstave skupaj 463 7.988 

Strokovna predavanja 

Knjižnica Bežigrad 12 363 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 73 

Knjižnica Fužine 20 728 

Knjižnica Zalog 2 39 

Knjižnica Jarše 2 23 

Knjižnica Otona Župančiča 47 2.235 

Knjižnica Prežihov Voranc 5 213 

Knjižnica Grba 6 88 

Knjižnica Rudnik 3 108 

Knjižnica Podpeč 4 41 

Knjižnica Frana Levstika 4 25 

Knjižnica Ig 2 38 

Knjižnica Škofljica 3 89 

Knjižnica Šiška 24 475 

Knjižnica Šentvid 1 37 

Slovanska knjižnica 8 290 

Potujoča knjižnica 1 40 

Borza dela 4 45 

Strokovna predavanja skupaj 151 4.950 

Potopisna predavanja 

Knjižnica Bežigrad 7 324 

Knjižnica dr. France Škerl 12 337 

Knjižnica Črnuče 1 7 

Knjižnica Jožeta Mazovca 7 169 

Knjižnica Fužine 6 183 

Knjižnica Zalog 2 65 

Knjižnica Jarše 1 20 

Knjižnica Otona Župančiča 10 700 

Knjižnica Poljane 5 112 

Knjižnica Prežihov Voranc 8 607 

Knjižnica Rudnik 9 388 

Knjižnica Frana Levstika 1 36 

Knjižnica Brezovica 1 34 

Knjižnica Dobrova 4 32 

Knjižnica Horjul 4 70 

Knjižnica Ig 4 66 

Knjižnica Škofljica 2 100 

Knjižnica Šiška 7 487 

Knjižnica Gameljne 5 84 

Knjižnica Šentvid 7 176 

Knjižnica Vodice 5 46 

Potopisna predavanja skupaj 108 4.043 

Glasbene prireditve 

Knjižnica Bežigrad 1 30 

Knjižnica Zadvor 1 200 

Knjižnica Otona Župančiča 13 612 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 120 

Glasbene prireditve skupaj 16 962 

Filmske in video Knjižnica Bežigrad 3 24 
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projekcije Knjižnica Fužine 2 132 

Knjižnica Jarše 9 36 

Knjižnica Otona Župančiča 19 147 

Knjižnica Frana Levstika 1 10 

Knjižnica Šiška 3 54 

Slovanska knjižnica 8 230 

Potujoča knjižnica 2 150 
Središče za samostojno 
učenje 

1 40 

Filmske in video projekcije skupaj 48 823 

Gledališke predstave Knjižnica Otona Župančiča 7 200 

Gledališke predstave skupaj 7 200 

Delavnice 

Knjižnica Bežigrad 1 12 

Knjižnica Jožeta Mazovca 13 76 

Knjižnica Fužine 6 98 

Knjižnica Zalog 1 4 

Knjižnica Otona Župančiča 6 60 

Knjižnica Ig 1 12 

Knjižnica Dobrova 1 15 

Knjižnica Grba 1 10 

Knjižnica Frana Levstika 1 12 

Knjižnica Škofljica 2 38 

Knjižnica Šiška 1 22 

Borza znanja 24 241 

Delavnice skupaj 58 600 

Natečaji in 
tekmovanja 

Knjižnica Otona Župančiča 8 198 

Knjižnica Podpeč 1 5 
Središče za samostojno 
učenje 

12 107 

Natečaji in tekmovanja skupaj 21 310 

Drugo Borza dela 1 55 
MKL SKUPAJ 1.072 24.248 
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Priloga 14: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE  
 

Dogodek Enota knjižnice Število prireditev 
Število 

udeležencev 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 6 67 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 401 

Knjižnica Otona Župančiča 17 339 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 34 

Knjižnica Frana Levstika 6 50 

Knjižnica Škofljica 1 22 

Literarni dogodki skupaj 33 913 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 14 - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 129 

Knjižnica Zalog 2 80 

Knjižnica Jarše 8 - 

Knjižnica Polje 2 - 

Knjižnica Zadvor 2 - 

Knjižnica Otona Župančiča 9 - 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 - 

Knjižnica Grba 1 - 

Knjižnica Rudnik 6 - 

Knjižnica Podpeč 6 39 

Knjižnica Brezovica 5 - 

Knjižnica Dobrova 1 - 

Knjižnica Frana Levstika 1 - 

Knjižnica Ig 10 - 

Knjižnica Škofljica 29 - 

Knjižnica Šiška 10 - 

Knjižnica Gameljne 3 - 

Knjižnica Šentvid 4 - 

Razstave skupaj 118 248 

Pravljične, bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 31 255 

Knjižnica Črnuče 31 258 

Knjižnica dr. France Škerl 28 153 

Knjižnica Glinškova ploščad 26 103 

Knjižnica Savsko naselje 30 153 

Knjižnica Jožeta Mazovca 25 190 

Knjižnica Fužine 32 360 

Knjižnica Jarše 32 349 

Knjižnica Polje 32 438 

Knjižnica Zalog 31 403 

Knjižnica Zadvor 3 29 

Knjižnica Otona Župančiča 32 723 

Knjižnica Prežihov Voranc 51 451 

Knjižnica Brdo 8 56 

Knjižnica Grba 6 68 

Knjižnica Rudnik 31 472 

Knjižnica Brezovica 8 182 

Knjižnica Podpeč 7 63 
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Knjižnica Dobrova 8 99 

Knjižnica Frana Levstika 42 813 

Knjižnica Horjul 18 234 

Knjižnica Ig 11 165 

Knjižnica Škofljica 46 500 

Knjižnica Šiška 32 603 

Knjižnica Gameljne 29 264 

Knjižnica Šentvid 22 134 

Potujoča knjižnica 14 400 

Pravljične, bralne ure skupaj 666 7.918 

Predstave 

Knjižnica Bežigrad 3 179 

Knjižnica Glinškova ploščad 2 62 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 550 

Knjižnica Polje 2 79 

Knjižnica Zalog 3 134 

Knjižnica Otona Župančiča 2 84 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 36 

Knjižnica Rudnik 1 36 

Knjižnica Ig 2 86 

Knjižnica Škofljica 2 100 

Knjižnica Šiška 2 800 

Knjižnica Gameljne 1 85 

Knjižnica Šentvid 1 65 

Knjižnica Vodice 2 269 

Potujoča knjižnica 2 30 

Predstave skupaj 28 2.595 

Ustvarjalne delavnice 

Knjižnica Bežigrad 15 127 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 8 

Knjižnica Jožeta Mazovca 12 120 

Knjižnica Fužine 3 44 

Knjižnica Zalog 4 36 

Knjižnica Jarše 1 16 

Knjižnica Zadvor 3 22 

Knjižnica Otona Župančiča 18 330 

Knjižnica Prežihov Voranc 11 89 

Knjižnica Grba 4 68 

Knjižnica Rudnik 4 98 

Knjižnica Brdo 1 16 

Knjižnica Brezovica 6 84 

Knjižnica Podpeč 4 40 

Knjižnica Dobrova 1 12 

Knjižnica Frana Levstika 2 32 

Knjižnica Škofljica 2 110 

Knjižnica Horjul 2 37 

Knjižnica Ig 5 89 

Knjižnica Šiška 17 168 

Ustvarjalne delavnice skupaj 116 1.546 

Uganke, kvizi 
Knjižnica Bežigrad 16 209 

Knjižnica Črnuče 5 12 
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Knjižnica dr. France Škerl 5 13 

Knjižnica Glinškova ploščad 5 11 

Knjižnica Savsko naselje 5 15 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4 183 

Knjižnica Jarše 2 21 

Knjižnica Polje 5 215 

Knjižnica Otona Župančiča 3 28 

Knjižnica Prežihov Voranc 5 51 

Knjžnica Rudnik 1 50 

Knjižnica Brdo 12 97 

Knjižnica Grba 1 18 

Knjižnica Ig 1 16 

Knjižnica Podpeč 3 32 

Knjižnica Brezovica 1 17 

Knjižnica Frana Levstika 7 79 

Knjižnica Horjul 6 72 

Knjižnica Škofljica 10 140 

Knjižnica Šiška 11 176 

Knjižnica Gameljne 11 103 

Uganke, kvizi skupaj 119 1.558 
MKL SKUPAJ 1.080 14.778 
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Priloga 15: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število 

izobraževanj 
Število 

udeležencev 
Število ur 

Bibliopedagoško delo 

Knjižnica Bežigrad 34 1.185 68 

Knjižnica Otona Župančiča 91 1.911 377 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 0 0 

Knjižnica Frana Levstika 1 50 2 

Slovanska knjižnica 5 110 6 

Potujoča knjižnica 14 200 24 

Borza znanja 2 21 4 

Borza dela 9 192 11 

Središče za samostojno učenje 2 61 3 

SKUPAJ 158 3.730 495 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 1 7 20 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 28 24 

Knjižnica Otona Župančiča 21 213 440 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 2 20 

Knjižnica Šiška 2 15 40 

Središče za samostojno učenje 6 38 30 

SKUPAJ 34 303 574 

Tečaji (jezikovni tečaji 
N) 

Knjižnica Bežigrad 0 0 0 

Knjižnica dr. France Škerl 4 99 72 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 45 111 

Knjižnica Šiška 2 24 50 

Središče za samostojno učenje 2 24 60 

SKUPAJ 11 192 293 

Izobraževalne 
delavnice  

Knjižnica Bežigrad 6 37 18 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 7 8 

Knjižnica Otona Župančiča 1 9 4 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 32 27 

Knjižnica Brezovica 1 5 10 

Knjižnica Škofljica 1 10 2 

Slovanska knjižnica 2 15 3 

Borza znanja 23 217 69 

Borza dela 35 394 139 

Središče za samostojno učenje 62 428 148 

SKUPAJ 135 1.154 428 

Strokovne konference 
in simpoziji Knjižnica Otona Župančiča 9 743 30 

SKUPAJ 9 743 30 

VSE SKUPAJ 347 6.122 1.820 
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Priloga 16: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število 

izobraževanj 
Število 

udeležencev 
Število ur 

Bibliopedagoško delo  

Knjižnica Bežigrad 15 272 30 

Knjižnica Črnuče 13 236 26 

Knjižnica Glinškova ploščad 3 69 6 

Knjižnica Savsko naselje 3 68 6 

Knjižnica Jožeta Mazovca 93 1.884 93 

Knjižnica Fužine 18 381 18 

Knjižnica Jarše 25 382 25 

Knjižnica Polje 105 2.283 105 

Knjižnica Zalog 45 859 45 

Knjižnica Zadvor 3 60 3 

Knjižnica Otona Župančiča 73 1.881 111 

Knjižnica Prežihov Voranc 42 1.527 90 

Knjižnica Brdo 1 17 2 

Knjižnica Grba 6 137 12 

Knjižnica Rudnik 24 512 33 

Knjižnica Brezovica 8 195 16 

Knjižnica Podpeč 4 165 8 

Knjižnica Dobrova 1 54 2 

Knjižnica Frana Levstika 4 144 4 

Knjižnica Horjul 1 49 2 

Knjižnica Ig 5 75 7 

Knjižnica Škofljica 25 720 40 

Knjižnica Šiška 69 1.396 109 

Knjižnica Gameljne 5 93 5 

Knjižnica Šentvid 20 324 27 

Potujoča knjižnica 8 100 36 

SKUPAJ 619 13.883 861 

Računalniško 
opismenjevanje  Knjižnica Šiška 30 89 30 

SKUPAJ 30 89 30 

Tečaji (jezikovni tečaji 
N) 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 

Knjižnica Polje 1 10 9 

SKUPAJ 1 10 9 

 

Knjižnica Jožeta Mazovca 9 46 12 

Knjižnica Jarše 7 107 10 

Knjižnica Polje 5 35 5 

Knjižnica Otona Župančiča 9 150 18 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 62 4 

Knjižnica Grba 1 13 2 

Knjižnica Horjul 1 13 2 

Knjižnica Ig 9 67 10 

Knjižnica Šiška 19 108 19 

SKUPAJ 62 601 82 

VSE SKUPAJ 712 14.583 982 
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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 
- Andragoški center Slovenije – izobraževanje o študijskih krožkih 
- Zavod EnKnap – izgradnja edinstvene knjižnične zbirke v Sloveniji za sodobni ples 
- Guru, Informacijske tehnologije, d.o.o. – idejni projektni načrt avtomatiziranega priporočilnega 

seznama 
- OŠ Ledina – delavnica za otroke o Tavčarjevi ulici 
- Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije – delavnica za otroke o Tavčarjevi ulici 
- Muzej in galerije mesta Ljubljane – gradivo za digitalno zbirko o Cirilu Štuklju 
- Muzej novejše zgodovine Slovenije – gradivo za digitalni zbirki o prvi svetovni vojni 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
- Mestna občina Ljubljana – projekt Svetovna prestolnica knjige, prireditev ob obletnici sežiga 

protestantskih knjig 
- StripArtnica Buch – nabava stripov, razstave in pogovorni večeri  
- Črna Luknja, trgovina z namiznimi igrami in fantazijsko literaturo - Novoletka 
- Ambasada ZDA – pravljične ure v angleškem in španskem jeziku  
- Mestni muzej Ljubljana – delavnice Žabica Ljuba, Barjanci, Teden grške kulture 
- Društvo Atelje – delavnice za otroke Sobotnice 
- Plesna šola Kazina – plesne pravljične urice 
- NUK – predstavitve d-Lib v knjižnicah MKL  
- Andragoški center Slovenije – Teden vseživljenjskega učenja – knjižne razstave, prireditve, 

predstavitve možnosti izobraževanja v MKL  
- 32 slovenskih splošnih knjižnic, 10 založnikov – projekt Knjige za vsakogar 
- Festival za 3. življenjsko obdobje 
- Bohinj park hotel – sponzor glavne nagrade Mesto bere 
- Formatisk – sponzor Mesto bere 
- Kratos – sponzor Mesto bere  
- Študentska založba – sponzor Mesto bere 
- Celjska Mohorjeva družba – sponzor Mesto bere 
- Didakta – sponzor Mesto bere 
- ČZD Kmečki glas – sponzor Mesto bere 
- Založba Sidarta – sponzor Mesto bere 
- Knjigarna Konzorcij – sponzor Mesto bere 
- Sodobnost international – sponzor Mesto bere 
- Nova revija založba – sponzor Mesto bere 
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- Založba Karantanija – sponzor Mesto bere 
- Hervis d.o.o. – glavna nagrada za projekt Poletavci – sponzor Mesto bere 
- Magistrat international d.o.o. – nagrade za projekt Poletavci 
- Založba Miš – sponzor projekta Poletavci 
- Grafika 3000 – sponor projekta Poletavci 
- Kinodvor – delavnice in filmske projekcije Kinobalon 
- Zavod Big – mesec oblikovanja 
- Proevent d.o.o. – Otroški bazar, študentska arena 
- Trubarjeva hiša literature – promocija MKL in KZV 
- Informacijska pisarna MOL – sodelovanje v projektu KZV 
- Mladinsko gledališče Ljubljana – sodelovanje pri Festivalu Bobri 
- Veleposlaništvo republike Grčije – Teden grške kulture 
- Veleposlaništvo republike Ciper – Teden grške kulture 
- Slovensko-grško kulturno društvo – Teden grške kulture 
- Filozofska Fakulteta, Oddelek za filologijo-Teden grške kulture 
- Mak festival - razstava 
- Galerija Hest  
- Društvo reportažnih fotografov – Slovenska reportažna fotografija v MKL 
- Emotion Film – Filmobus 
- Zavod za kulturo hendikepa – izobraževanje za zaposlene MKL 
- Studio Černe – okvirji za knjižnice 
- MOM – evropska nevladna organizacija za zaščito ogroženih sredozemskih tjulnjev – Teden grške 

kulture, razstava 
- Mohorjeva založba – literarni večeri v MKL 
- Gospodarska zbornica Slovenije - podelitev nagrade Izvirna slovenska slikanica 
- Demiurg distribucija – Teden grške kulture, filmske projekcije 
- Javni zavod ljubljansko barje - razstave  
- Splošne in specialne knjižnice – medknjižnična izposoja 
- Lutkovna gledališča (Kolenc, Ajda Ross, BicikletaN) 
- Vzgojno varstvene enote – projekt Ciciuhec – beremo z malčki 
- Osnovne in srednje šole – projekt Rastem s knjigo 
- Društvo oblikovalcev okrasnega nakita – promocijski material 
- Termoplasi d.o.o. – tisk PVC vrečk 
- GDS trade – tisk bombažnih vrečk 
- Svet promocije – tisk promocijskih majic in brezrokavnikov 
- Jupiter d.o.o. – tisk balonov in kazalk 
- Spark promotions – tisk promocijskih majic in trakov za ključe 
- Cosultina center d.o.o. – podloge za računalniške miške 
 
Služba za odnose z javnostmi 
 
- Delo – napovedniki dogodkov, članki, sodelovanje z novinarji za medijske objave 
- Dnevnik - napovedniki dogodkov, članki, sodelovanje z novinarji za medijske objave 
- RTV Slovenija (TV in Radio Slovenija) - novinarski prispevki, snemanja v prostorih knjižnice 
- Društvo Info Center Priložnost i- mesečnik objav dogodkov 
- Gem Interactive (LPP predvajalniki) - napovedi dogodkov 
- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice - mesečni napovedniki prireditev v reviji 
- Slovenska tiskovna agencija - objave medijskih sporočil 
- Lumpi klub (Mercator) - objave prireditev za otroke 
- Odsek za odnose z javnostmi MOL  
- Glasilo MOL Ljubljana - objave člankov 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
- Založbe in knjigotržci - 276 le teh:  predstavitve novosti, naročanje in nakup knjižničnega gradiva v 

enoletnem nabavnem obdobju; 
- NUK: izvajanje predavanja iz rednega programa izobraževanj NUK, izmenjava rednega in 

izrednega odpisa in posvetovanje z oddelkom za obdelavo; 
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- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL: izvajanje predavanj za 
študente,  sodelovanje pri seminarskih in diplomskih nalogah, zlasti na temo modela evalvacije 
iskalnih zahtev OPAC: 

- IZUM:  upravljanje sistema, uporabniških imen in privilegijev, odpravljanje napak in motenj 
poslovanja; 

- Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije:  upravljanje interne zbirke na temo druge 
svetovne vojne; 

- Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas:  upravljanje interne zbirke 
na temo človekovih pravic, aktivnega državljanstva ter sociologija globalizacije; 

- Planinska zveza Slovenije: prevzem gradiva njihove knjižnice ob ukinitvi in umestitev v zbirko 
MKL; 

- Komisija za katalogizacijo pri ZBDS: član komisije iz SPOK; 
- Uredniški odbor revije Šolska knjižnica: član uredniškega odbora iz oddelka SPOK; 
 
Knjižnica Bežigrad 
 
- Vrtci na področju OE KB - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE KB - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE KB - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 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 (v 2010 smo sodelovali z osnovnošolci in sicer v okviru 

projekta) 
- FF – oddelek Bibliotekarstvo, informacijska znanost in knjigarstvo 
- Dnevni center aktivnosti za starejše (na tabli za invalide in starejše objavljamo njihove zgibanke 
- Zavod za usposabljanje Janez Levec 
- Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad (obveščanje o naših predavanjih, prireditvah in servisu Obisk 

na domu, razstava) 
- Plesna šola Kazina – plesne pravljične urice 
- Ambasada ZDA – pravljične urice v angleškem jeziku 
- Mestni muzej Ljubljana – tri delavnice za otroke 
- Društvo Atelje – Sobotnice, likovne delavnice 
- društvom Naravni začetki (skupina za poporodno pomoč mladim mamicam, na enoti Knjižnica 

Črnuče 
- Atelje 2050 in Studio 2050 – delavnice 
- Knjigovez Igor Kužnik – vezava knjig in delavnica za otroke 
- Mala kreativna šola – delavnice 
- Mestni muzej – delavnica Spoznajmo Barjance 
- Muzej novejše zgodovine Celje – razstava Pebi ne sterlat! 
 
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 
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- 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, učenje v prostorih knjižnice 
- Zavod Janeza Levca – redni obiski v knjižnici, bibliopedagoška dejavnost - obisk zavoda  
- 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 
- Zavod za zaposlovanje: info točka Borze dela v Knjižnici Fužine 
- Prostovoljno gasilsko društvo Zalog – Spodnji Kašelj - čiščenje žlebov na knjižnici 
- Civilna družba Sp.Kašelj- Zalog - objave dogodkov v knjižnici na njihovi spletni strani 
- ČS Sostro: sodelovanje ob odprtju Knjižnice Zadvor, obveščanje o dogodkih 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
 
- Vrtci na področju OE KOŽ - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE KOŽ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE KOŽ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji – razstava 
- Društvo Touhou - Društvo ljubiteljev japonske kulture in jezika - razstava 
- Veleposlaništvo Slovaške republike v Sloveniji – slovaški dnevi v Ljubljani 
- Veleposlaništvo Republike Litve v Sloveniji –predstavitev knjige in filma, posnetega po knjigi 
- Društvo Apokalipsa – razstava, donacija knjig  
- Zavod Voluntariat-SCI Slovenia  –  predavanje 
- Založba Tuma - predstavitve knjig 
- Popotniška agencija Lama  - redna potopisna predavanja  
- Stripartnica Aleksander Buch – sodelovanje na pogovornem večeru ter na sejmu 
- Studio Simbalein – predavanje s področja medosebnih odnosov 
- Inštitut za varovanje zdravja RS –  posvetovanje in predavanje 
- Društvo za zaščito živali Ljubljana – cikel šestih predavanj 
- Društvo krajinskih arhitektov Slovenije – predstavitve knjig 
- Društvo Samuraj – predstavitev japonskih borilnih veščin 
- Slovenska Karitas – razstava z okroglo mizo, sodelovanje na sejmu 
- Gledališče Senzorium – literarni performansi 
- Godba na pihala Domžale  - glasbeni nastop na sejmu 
- Manufaktura Mojster Janez Bled – sodelovanje na sejmu 
- Javno podjetje ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. – brezplačna uporaba stojnic 
- TIC Črnomelj – razstava 
- Festival stare glasbe Seviqc Brežice – predavanje in razstava 
- Muzej novejše zgodovine Slovenije – dve razstavi 
- Založba Sanje – predstavitev knjig 
- Arsem d.o.o. – predstavitev knjige 
- KUD Sredina – razstava in predavanja 
- Amnesty International – sodelovanje na dobrodelni akciji 
- Beiersdorf d.o.o. – sodelovanje na dobrodelni akciji Podajte nam roko 
- Luksuz produkcija iz Krškega  - dnevi dokumentarnih filmov 
- Fatamorgana, družba za video in avdio produkcijo ter stike z javnostjo, d.o.o – projekcije filmov 
- Društvo onkoloških bolnikov Ljubljana – predavanja, donacija knjig in gradiva 
- Društvo Knjižni krog – predstavitev knjige 
- Društvo slovenskih založnikov – predavanje in okrogla miza 
- Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo – cikel predavanj s področja čustvene inteligence 
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- Študentska založba – predstavitev knjig 
- ZVVIKS – Zavod za film in avdiovizualno produkcijo – razstava scenografije z delavnic animiranega 

filma za osnovnošolce in predavanji o izdelavi animiranega filma ter o filmu Koyaa 
- Univerza za 3. življenjsko obdobje – predavanje 
- Festival Druga godba  - razstava 
- Mednarodna šola Lectorium Rosicrucianum - predavanja  
- Klub Toastmasters – redna srečanja oz. vaje iz retorike 
- BIP jezikovna šola – podelitev bralne značke 
- Zveza prijateljev mladine Slovenije – seminar za mentorje zgodovinskih krožkov 
- Festival Sajeta Tolmin – tiskovna konferenca 
- Zavod Ypsilon – tiskovni konferenci o projektu Simbioz@ 
- Mlade rime – predstavitev mladih pesnikov in pesnic 
- Društvo Triglav – razstava v Knjižnici Poljane 
- Društvo Slovencev iz Subotice – razstava v Knjižnici Poljane 
- Tehniški muzej Slovenije  – razstava v Knjižnici Poljane 
- Foto klub Črnomelj – razstava v Knjižnici Kolodvor 
- Revija Stripburger - razstava v Knjižnici Kolodvor 
- Slovensko mladinsko gledališče - razstava v Knjižnici Kolodvor 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
- Vrtci na področju OE KPV - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE KPV - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE KPV - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Azilni dom Ljubljana  - sodelovanje v okviru projekta Knjižnica – moj azil 
- Zavod za slepe in slabovidne - projekt Rastem s knjigo  
- Tuja veleposlaništva - 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 
- Biotehniški izobraževalni center - projekt Rastem s knjigo 
- KUD Fran Govekar Ig– priprava razstav in literarnih večerov 
- Posebni socialno varstveni zavod Prizma, Ponikve - darovanje knjig, nastop OŠ iz Velikih Lašč 
- Dom ostarelih Videm - v okviru Svetovnega dneva knjige, darovanje knjig 
- Društvo podeželskih žena Velike Lašče - priprava prireditev  
- KUD, Likovna sekcija 2002 -  priprava razstav v knjižnici Škofljica 
- Likovni krožek Društva upokojencev Škofljica  - priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
- Z občinami, lokalno skupnostjo, z različnimi društvi, sekcijami - krajevne knjižnice KPV   
- 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 in Knjižnice Podpeč 
- Barjanski list - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica 
- Dom starejših občanov Horjul - bralne urice za varovance 
- 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 - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE KŠ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE KŠ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Plesna šola Kazina – izvedba plesno pravljičnih 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  
- FF, Oddelek za bibliotekarstvo – sodelovanje (ankete) pri seminarskih in diplomskih nalogah,  
- Četrtna skupnost Šiška  
- Občina Vodice 
- Društvo Naravni začetki (skupina za poporodno pomoč mladim mamicam) 
- Svetovalno središče Ljubljana – predavanja 
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- Zavod Zarja 
- VDC Tončke Hočevar 
- Društvo Tačke Pomagačke 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
- Slovanska knjihovna iz Prage – sodelovanje pri izmenjavi gradiva v slovenskem in češkem jeziku 
- Semantika d.o.o – pogodbeno sodelovanje pri programu za muzealije 
- Mestni muzej – priprave razstav 
- Oddelek za slavistiko na Filozofski fakulteti – izmenjave duplikatov 
- Filozofska fakulteta – vsi lektorati slovanskih jezikov – sodelovanje pri pripravi Slovanskega večera 

za študente 
- 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, sodelovanje pri spremljanju pogojev za varovanje 

gradiva 
- Inštutut RS za zdravje – sodelovabnje pri spremljanju pogojev za vrovanje gradiva 
- Časopis Delo – sodelovanje pri arhivu člankov 
- NUK – sodelovanje pri pripravi bibliografij in pridobivanju informacij iz rokopisnega oddelka za 

razstave 
- Bežigrajski športni park d.o.o. – sodelovanje pri gradivu za publikaicje 
- Topika d.o.o. – sodelovanje pri miniaturnih knjigah 
- RUSLO – Ruski center za znanost in kulturo v Sloveniji, Društvo rusko – slovenskega prijateljstva i 
- 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 
- RTV Slovenija – gradivo za razstave, posoja prostorov za snemanja 
- Društvo Samovar – prireditve 
- Zavod Panorama – svetovanje pri postavitvi gradiva 
- Knjižnica Jesenice – sodelovanje z domoznansko sodelavko 
- Institut Roberta Musila v Celovcu – sodelovanje pri digitalizaciji 
- Društvo Ruski eskpres – sodelovanje pri prevajanju prireditve 
- Muzej za arhitekturo in oblikovanje – pomoč pri gradivih za razstavo 
- RPS oblikovanje – sodelovanje pri pripravi vitrin za miniaturne knjige 
- KUD Rustika – sodelovanje pri literarni prireditvi 
 
Potujoča knjižnica 
 
- Zavod FAST, organizator 5. Luninega festivala. prisotna Potujoča knjižnica  
- Vrtec Črnuče, obiskali štiri vrtce. 
- Festival Bobri, Potujoča obiskala vrtec Sapramiška v Kašlju  
- Vrtec, OŠ in srednja šola Ledina, Potujoča obiskala v okviru tedna odprtih vrat MKL  
- Center starejših občanov Medvode, ob uvedbi postajališča proslava in predstavitev naše 

dejavnosti  
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
- 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 - ZPMS  - mednarodni simpozij 
o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove z naslovom Obdarovanja, 
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- AGRFT, Oddelek za gledališče in Radio, katedra za govor, prof. Tomaž Gubenšek in 2 študenta, 
sodelovanje pri praznovanju 2. aprila 2011 s pripravo in izvedbo kulturnega programa, 

- Andragoški center - sodelovanje v nacionalnem projektu Branje za znanje in branje za zabavo, s 
pripravo našega predavanja za mentorje v knjižnici, 

- Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti, Poletna šola (Seminar slovenskega 
jezika, literature in kulture) priprava poglobljene razstave Slovenska družina v izvirnem leposlovju 
za otroke in mladino, ob tem tudi pripravljen obsežen seznam literature,dogodka se je udeležilo 
preko 30 študentov slovenistike z vsega sveta,   

- Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga. Trgovina - sodelovanje pri »Bologna po Bologni« (prodajna 
razstava mladinskih knjig v tujih jezikih): strokovno vodstvo po razstavi in ure pravljic, sodelovanje 
pri prazniku Čebelica (izbor literature za nacionalni nivo, razstava in praznovanje na mladinskem 
odd. KOŽ,  sodelovanje pri projektu zlate hruške 2011, v njihovem otroškem oddelku in v razstavni 
vitrini,  

- 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 (2 članici uredniškega odbora Priročnika) pri nacionalnem projektu Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig 2011: Geneze - poti v bistroumne nesmisle,    

- Bralno društvo Slovenije - sodelovanje z njimi na Strokovni sredi v septembru (1. Strokovna sreda 
v novem šolskem letu), ob predstavitvi nove bralne sezone, 

- BUKLA, Pionirska sodeluje z mesečnimi prispevki, tudi s kritiko novejše in najnovejše mladinske 
književnosti, 

- Cankarjev dom Ljubljana, Združenje knjižnih založnikov, Gospodarska zbornica Slovenije, 
sodelovanje - 27. Slovenski knjižni sejem, priprav čeka za branje - osnova seznami Pionirske, zlate 
hruške, zelo dobre novosti,  

- Čebelarstvo Božnar, Polhov Gradec, praznovanje praznika Čebelice na mladinskem odd. KOŽ, 
razstava, obisk čebelarke, gospe Malči Božnar, in njena predstavitev življenja čebel ter poučnih 
knjig za otroke in mladino 2 skupinam mlajših osnovnošolcev,  

- Dramska šola Barice Blenkuš - sodelovanje s kulturnim programom pri »prazniku zlatih hrušk« v 
MKL, slovesnost v Slovenskem mladinskem gledališču v Lj.,ki sta ga izvedla 2 njihova profesorja, 
Maruša Geymayer-Oblak, Damjan Trbovc, 

- 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, Pionirska tudi pripravi seznama slovenike (časovno obdobje zadnjih 3 let, izvirna 
mladinska književnost), kar je osnova za delo strokovne žirije za nagrado desetnica, sodelovanje z 
Društvom za nagrado desetnica 2011, priprava razstave na mladinskem oddelku KOŽ in njeno 
odprtje s kulturnim programom, 

- Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF 
UL - sodelovanje z oddelkom, zlasti s prof. dr. Alenko Šauperl (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, 

- PINK TV, Aida Kralj, sodelovanje pri snemanju 2 TV oddaj (Polet s Kosovirjevo žlico, Ura pravljic 
na mladinskem odd. KOŽ),  

- Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in 
radiodifuznih medijev – sodelovanje pri nacionalni nagradi  Izvirna slovenska slikanica 2011, vodja 
Pionirske, predsednica strokovne žirije,  

- 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, njihova strokovna  
mnenja (dr. Igor Saksida, dr. Marjana Kobe, dr. Meta Grosman, dr. Milena Mileva Blažić, dr. 
Vanesa Matajc, dr. Alenka Šauperl), tudi kot del evalvacije, ki jo je pripravila Pionirska,  
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- 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),  Pionirka pripravi vse obsežno 
gradivo za strokovno delo pri izvajanju tega projekta za OŠ in SŠ na nacionalni ravni; tudi 
predstavitev projekta na Strokovni sredi v septembru 2011; Pionirska za JAK tudi pripravi predloge 
za prevajanje slovenskih avtorjev,  

- Mestna knjižnica Grosuplje - sodelovanje pri izvedbi majske Strokovne srede (ekskurzija),  
- 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 Pionirji na promenadi (zbirka Kondor): antologija 
slovenske mladinske književnosti 1920 - 1948, sodelovanje v strokovni žiriji (1 delavec Pionirske), 

- Mladinska knjiga Revije – strokovno sodelovanje v časopisnem svetu (1 delavec Pionirske) Cicido 
in Ciciban, spletne strani Za starše – V knjižnico 

- Projekt Comenius Regio : bibliopreventiva: Knjižnica Domžale, Center za mlade Domžale, Občina 
Domžale, Osnovna šola Rodica, Vrtec Domžale, občina mesta Lodž, Poljska 

- Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana - sodelovanje pri pripravi razstave 
Stripovska risba na Slovenskem, izposoja arhivskih številk revije Galeb, priprava seznama 
kakovostnega leposlovnega stripa za otroke in mladino, pa tudi izbor kakovostnih stripov za 
odrasle (tu povezava z Jernejem Babnikom R.),  

- Muzej novejše zgodovine Slovenije, povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA 
kvizu, sodelavka Andreja Zupanec Bajželj (vsebinski sklop o partizanski zdravnici in humanistki dr. 
Franji Bojc Bidovec ),  

- Narodna galerija - povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu, sodelavka 
Kristina Preininger (vsebinski sklop o Ivanu Groharju),  

- NUK, rokopisni oddelek - sodelovanje z manjšim številom arhivskega gradiva Pionirske pri pripravi 
razstave (večernica), 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, tudi ob odprtju razstave desetnica 2011, 

- Prirodoslovni muzej Slovenije - povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu, 
sodelavka dr. Staša Tome, predsednica Pedagoške sekcije pri Skupnosti muzejev Slovenije,  

- 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), 

- Ministrstvo za šolstvo RS in Zavod za šolstvo RS – sodelovanje z referatom na Nacionalni 
konferenci o Bralni pismenosti v Sloveniji in Evropi, 

- Ministrstvo za okolje in prostor RS - sodelovanje Pionirske pri pripravi seznama kakovostne 
leposlovne in poučne literature s področja ekologije za otroke im mladino, 

- Ministrstvo za zdravje RS (tudi Urad WHO) - začetek medresorskega povezovanja v prihodnje, ob 
naslednjih projektih, začetek ob 1. decembru,svetovnem dnevu boja proti AIDSU, priprava izbora 
strokovne in leposlovne literature za otroke, mlade in mlade odrasle za nacionalni nivo, 
sodelovanje na strokovnem posvetu ob svetovnem dnevu boja zoper aidsu »Tvegana spolnost 
mladih in okužba s HIV« (Slovenska kinoteka), 

- Ministrstvo za kulturo RS in Pravna fakulteta, Inštitut za kriminologijo ob nacionalnem projektu za 
slov. pedagoge, svetovalne delavce na področju vzgoje in izobraževanja,  z naslovom Skozi 
umetnost o medosebnih odnosih, Pionirska pripravila Izbor otroškega in mladinskega leposlovja s 
problematiko nasilja v družini,   

- Otrok in knjiga, članstvo Pionirske v uredniškem odboru, objavljanje prispevkov s področja 
mladinske književnosti, 

- RTV Slovenija - sodelovanje z uredništvom otroških in mladinskih oddaj TV Slovenija (oddaje 
Bukvožer in Bukvožerček, Bober Bor bere, rubrika Kulturni brlog v sobotni oddaji za otroke 
Kriškraš, Popotna torba, pomoč z literaturo in svetovanjem pri pripravi nove poučne oddaje za 
otroke), 

- RTV Slovenija, Dokumentacija - sodelovanje pri pridobivanju video gradiva za potrebe MEGA kviza  
- RTV Slovenija, Radio Slovenija - sodelovanje v radijskih oddajah, 
- RTV Slovenija, Televizija Slovenija – sodelovanje v televizijskih oddajah, dajanje izjav ob svečanih 

dogodkih, 
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- Slovenska sekcija IBBY - povezovanje pri pripravi slovesnosti ob 2. aprilu; pri pripravi priznanja 
zlata hruška; pri prijavah na razpise, pri predlogih kandidatur za nagrade slovenskih besednih in 
likovnih umetnikov v mednarodnem prostoru,   

- Slovensko mladinsko gledališče - sodelovanje pri projektu kulturno-umetniške vzgoje Bobri; 
priprava izbora literature in tudi sodelovanje pri pripravi delavnic na Oddelku za otroke in mladino 
KOŽ,  

- Sodobnost (Mlada Sodobnost) - občasni prispevki s področja mladinske književnosti in kritike,   
- Trubarjeva hiša literature – sodelovanje s povezovanjem pri vodenju skupin otrok, literarni sprehodi 

za otroke,  
- ČZP Večer, sodelovanje v strokovni žiriji za nagrado večernica.1 delavec Pionirske kot član 

strokovne žirije,  
- Srečanje mladinskih pisateljev Oko besede v Murski soboti, sodelovanje s 3 prispevki na okrogli 

mizi »Aktualna vprašanja ustvarjanja sodobne slovenske mladinske književnosti,  
- 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 
- 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 
- Univerzitetni klinični center Center za odvajanje od zasvojenosti od prepovedanih drog -

izobraževalne delavnice za njihove paciente s področja zaposlovanja 
- Knjižnica Brežice –  na njihovi lokaciji izvedba delavnice zaposlovanje in kariera, borza dela 
- Knjižnica Maribor – na njihovi lokaciji izvedba delavnice zaposlovanje in kariera, borza dela 
- Študentska skupina Free4U - organizacija in izvedba predavanj 
- Društvo za nevrolingvistično programiranje - izvedba predstavitvene delavnice NLP coachinga in 

izvedba brezplačnih individualnih coachingov za člane MKL, skupna prijava na razpis MOL 
- PITEA, d. o. o. - partner pri razpisu MŠŠ 
- Društvo za socialo, preventivo, izobraževanje in razvoj Slovenije – SPIRSA - skupna prijava na 

razpis MOL, partner pri razpisu MŠŠ 
- Društvo za boljšo kakovost življenja Kažipot, Associazione per la migliore qualità della vita Guida - 

skupna prijava na razpis MOL 
- Ministrstvo za šolstvo in šport – financiranje projektov Borza znanja, Središče za samostojno 

učenje, neformalno izobraževanje, Teden vseživljenjskega učenja, Točke vseživljenjskega učenja 
- Glotta Nova – skupna prijava na razpis MŠŠ 
- Socialna akademija - partner pri razpisu MŠŠ 
- Kreatis, Informacijske in promocijske storitve, Ajda Turk s. p. - partner pri razpisu MŠŠ 
- MIŠKA d. o. o. - partner pri razpisu MŠŠ 
- Center za dopisno izobraževanje Univerzum - CDI Univerzum - partner pri razpisu MŠŠ 
- Cene Štupar – Center za dopisno izobraževanje - partner pri razpisu MŠŠ 
- Društvo ŠKUC, CSD Moste Polje – Svetovalnica Fužine; KUD Anarhiv; Mladinsko informacijski 

center; Zavod MOBIN; Zavod MISSS; Združenje DrogArt – v okviru Ljubljanske mreže info točk za 
mlade (L'mit) 

- Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 
CMEPIUS – priprava in prijava študijskega obiska 

- Wissensturm, Volkshochschule – Stadtbibliothek – priprava in prijava študijskega obiska 
- Ludwig-Windthorst-Haus, Katholisch-Soziale Akademie – obisk MKL in predstavitev dejavnosti 

CVŽU MKL 
- Bankart, d. o. o. - sodelovanje v okviru izobraževanja za uporabo učnih gradiv za bankomata za 

Mrežo SSU in MKL 
- Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije - priprava in prijava razpisa Javna dela 2011 in 2012 
- Matrika, Andrej Novak, s. p. - aplikacija za spremljanje delovanja Mreže borz znanja 
- 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 
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- UPI – Ljudska univerza Žalec - 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 
- British Council – sodelovanje na področju izposoje gradiv in prijav na izpite iz angleškega jezika 
- Žensko združenje Zem Zem – soorganizacija dogodkov v okviru BZ Ljubljana 
- 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 
- 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 

- Mathema – izvajanje delavnic, skupen projekt 
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Osnovni podatki 
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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2011: 
 
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 2011  
__________________________________________________________________________ 
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  
 
1.1 območna zbirka (znanstvena in 
strokovna literatura, leposlovje, 
polpublicirano in neknjižni gradivo, 
uradne publikacije, splošni in strokovni 
priročniki, drugo referenčno gradivo in 
podatkovne zbirke, tuja literatura, zlasti 
leposlovje in periodika s poudarkom na 
časnikih in splošnih časopisih) in 
promocija zbirke 

Načrtovano nakup, obdelava in oprema 400 enot gradiva, 
izvedeno 336 enot zaradi zakupa dostopa do 7 
podatkovnih zbirk, namesto le do 5 načrtovanih 
Obseg: 
gradiva s področja bibliotekarstva in informatike, kakor 
tudi področja otroškega in mladinskega knjižničarstva; 
edinstvena  knjižnične zbirke v Sloveniji za sodobni ples; 
literarne nagrade, gradivo v tujih jezikih se nabavlja preko 
katalogov in na mednarodnih sejmih Bologna po Bologni 
in Frankfurt po Frankfurtu in največkrat predstavlja edini 
izvod v Sloveniji. 

Ali izvajate brezplačno medknjižnično 
izposojo znotraj območja? 

 OOK→OK         OK→OOK  
                           

posebne zbirke regionalnega značaja 
(naštejte) 

edinstvena  knjižnične zbirke v Sloveniji za sodobni ples, 
specialna zbirka s področja otroškega in mladinskega 
knjižničarstva 

domoznanska zbirka regionalnega 
značaja 

humanistična zbirka Slovanske knjižnice 

Naročene podatkovne zbirke Grove Music Online, Grove Art Online, Berg Fashion 
Library, Encyclopædia Britannica, IUS-INFO, FinD-INFO, 
IUS-INFO-HR 
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Dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov 
regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk v 
sodelovanju z založniki zbirk. 
Pričeli smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko 
skrbnikov zbirk. 
Opomba: V letu 2010 je bilo zabeleženih 2.698 dostopov 
na daljavo uporabnikov knjižnic območja, ki smo jih lahko 
pridobili na podlagi lastnega dnevniškega zapisa (t.i. log 
file-a) programskega orodja EZProxy. V letu 2011 smo 
1.7.2011 skupaj s 7 OOK-ji prešli na skupno licenco 
EZProxy, ki je na strežniku NUK. Zaradi preobsežnosti 
NUK-ovega dnevniškega zapisa ni bilo moč pridobiti 
dejanskih podatkov za posamezne knjižnice, pač pa le 
število t.i. vstopnih prijav, ki pa ne odražajo dejanske 
nadaljnje uporabe podatkovnih zbirk, pač pa le število 
preverjanj pristnosti uporabnikov. V tabeli 1.2 priloge 1 
tako navajamo slednje podatke. 

 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
 
2.1     svetovalno delo za območje OOK svetovali smo knjižnicam regije pri načrtovanju lokalnih 

računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih 
sistemov, dva informativna sestanka splošnih knjižnic 
območja, uredniško delo v okviru Kamre, redna 
komunikacija s knjižnicami regije 

2.1.1  strokovno usposabljanje 
zaposlenih iz knjižnic na območju 

 »Obdelava in priprava slikovnega gradiva za spletni 
portal Kamra« za potrebe vnašalcev vsebin (7 
udeležencev) na portal Kamra  

 »Predstavitev študijskih krožkov Andragoškega centra 
Slovenije« (13 udeležencev) ki jo je izvedla dr. Nevenka 
Bogataj iz ACS (Priloga 1) 

 »E-uprava, e-bančništvo, e-storitve« (19 udeležencev) 
 vaje AIK in UDK za knjižničarje regije (22 udeležencev) 
 Spletno učenje Kamra (3 udeleženci) 

2.1.2  promocija območnosti  predstavitve na Festivalu za 3. življenjsko obdobje in 
Študentski Areni 

 predstavitve nalog območnosti skupinam študentom 
bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL 

 objavljanje seznama novega gradiva, kupljenega iz 
sredstev OOK, na spletnih straneh MKL 
(http://www.mklj.si/index.php/gradivo/novosti-
knjiznicnega-gradiva) 

 Korak v preteklost – korak v prihodnost: predstavitev 
območnosti in elektronskih virov, Knjižnica Logatec 
(Priloga 2) 

2.1.3  sodelovanje z nacionalno knjižnico  Redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK 
2.2     vsebinska opredelitev in izbor 

projektov (območje, država) 
  

2.2.1  lastni projekti OOK za potrebe 
celotnega območja 

 Vzpostavitev Centra za vseživljenjsko učenje OOK 
 Model beleženja posredovanih informacij 
 Aplikacija za izterjava gradiva na dom 
 Knjižnica za družine 
 Strategija pridobivanja sponzorjev 
 Knjižnica in socialna omrežja 
 Teden MKL 
 Knjige za vsakogar 
 Poletavci – poletni bralci 
 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz  
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 Moja naj knjiga 
 CVŽU Ljubljanske urbane regije 

2.2.2  skupni projekti OOK v sodelovanju 
z drugimi knjižnicami območja 

Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si (Priloga 3) 

2.2.3  skupni projekti OOK v sodelovanju 
z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

 zgibanka Osrednje območne knjižnice, ki jo je izdala 
koordinacija nalog območnosti pri NUK 

 Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri 
pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk v povezavi s 
COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov) 

 analiza rezultatov v letu 2010 izvedenega popisa stanja 
domoznanske dejavnosti v slovenskih splošnih 
knjižnicah 

2.2.4  skupni projekti mednarodnega 
sodelovanja 

  

2.3     sodobne informacijske storitve za 
uporabnike, ki se izvajajo na 
posameznem območju ali v vsej 
državi 

 Dostop na daljavo preko protokola EZProxy 

2.4     analize stanja razvitosti in potreb 
knjižnične dejavnosti, analize 
razvojnih potreb glede informacijske 
tehnologije, računalniških sistemov 
in digitalizacije območju 

 zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja 
(Priloga 4),  

 analiza rezultatov v letu 2010 izvedenega popisa stanja 
domoznanske dejavnosti v slovenskih splošnih 
knjižnicah  

 popis IKT opremljenosti splošnih knjižnic 
osrednjeslovenskega območja (Priloga 5) 

2.5     razvoj in načrtovanje občinskih in 
medobčinskih knjižničnih mrež 

  

2.6     izvajanje mentorstva za knjižnične 
delavce začetnike in študente 
bibliotekarstva s širšega območja  

Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta 
»Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je namenjen 
mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici, 
za študente bibliotekarstva in za prostovoljce. V tem okviru 
tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih 
knjižničarjev iz knjižnic regije v OOK MKL. 
 V sklopu programa smo izvedli mentorski program za 

Urško Orešnik (Knjižnica Logatec), Tamaro Jesenovec 
in Špelo Perko (Cankarjeva knjižnica Vrhnika) (Priloga 
6) 

2.7     sodelovanje s šolskimi knjižnicami 
na območju in skupen razvoj 
bibliopedagoških dejavnosti  

 9 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo se je udeležilo 
743 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev 
gostili 56 strokovnjakov. 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2011 
(druga polovica šolskega leta 2010/2011 in prva 
polovica šolskega leta 2011/2012) nas je obiskalo 121 
skupin iz 7. razredov OŠ (2.587 osnovnošolcev) in 121 
skupin iz 1. letnikov SŠ (3.723 srednješolcev). 

2.8     knjižnične storitve za posebne 
skupine uporabnikov na območju 

Priročnik storitev za uporabnike s posebnimi potrebami v 
elektronskem okolju (Priloga 7) 

2.9    sodelovanje z drugimi območnimi 
knjižnicami 

 Predstavitev študijskih krožkov (Osrednja knjižnica 
Celje) 

 Festival portala Kamra,  
 priprava analize rezultatov v letu 2010 izvedenega 

popisa stanja domoznanske dejavnosti v slovenskih 
splošnih knjižnicah,  

 priprava popisa IKT opremljenosti slovenskih splošnih 
knjižnic 
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3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 
3.1    načrtovanje in koordinacija 

pridobivanja domoznanskega 
gradiva za knjižnice na območju  

 

3.2    informiranje zavezancev za obvezni 
izvod  

Izključeno iz dejavnosti zaradi podvajanja z nalogami 
Službe za pridobivanje knjižničnega gradiva pri NUK. 

3.3    posredovanje informacij o 
zavezancih za obvezni izvod 
nacionalni knjižnici  

 

3.4     seznanjanje uporabnikov z  
domoznanskimi zbirkami (v 
sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju 
OOK 

 Predstavitev Kamre šolskim knjižničarjem 
osrednjeslovenskega območja na Strokovni sredi 
(12.10.2011) 

 MKL na obisku (priloga 8)  
 Festival portala Kamra v Osrednji knjižnici Celje 

(predstavitev uredniške politike osrednjeslovenske 
regije) 

3.5    organizacija bibliografske obdelave 
domoznanskega gradiva s svojega 
območja  

 

3.6     izvajanje normativne kontrole  V letu 2011 smo v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za 
domoznanstvo in specialne humanistične zbirke MKL 
kreirali in popravili 669 domoznanskih normativnih zapisov.

3.7     izvajanje digitalizacije Zaključen je bil projekt digitalizacije humorističnih časnikov, 
vsebine so dostopne na spletnih straneh Digitalne knjižnice 
Slovenije. 

 
 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja 
 
4.1      Ali zagotavljate stalno hrambo 

uradnih publikacij s svojega 
območja? 

    DA           NE  
                     

4.2      Ali izvajate usmerjanje 
izločenega gradiva? 

    DA           NE  
                     

4.3      Ali hranite za območje 
pomembno gradivo, izločeno iz 
splošnih knjižnic na  območju? 

    DA           NE  
                    

4.4      Ali hranite gradivo, ki ima status  
kulturnega spomenika 
regionalnega pomena? 

    DA           NE  
                     

4.5      Ali hranite gradivo, ki ima status 
kulturnega spomenika lokalnega 
pomena? 

    DA           NE  
                     

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju 
št. 

seznam. št. enot 
Matična knjižnica Kamnik 4 4.629 
Knjižnica Medvode 2 357 
   
   
   
SKUPAJ: 6  4.986 
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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. 
 
 
Poročilu prilagamo tudi naslednje obvezne priloge: 
Priloga 1 - obrazec:  

Vsebinsko poročilo za leto 2011 
Priloga 2 - obrazec:  

Finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011 
 
 
 
Datum:        Podpis odgovorne osebe in žig: 
                                                                              mag. Jelka Gazvoda 



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2011

1. Pridobivanje knjižničnega gradiva    

1.1 Načrtovani in realizirani prirast  OOK v številu naslovov in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo
A. OBVEZNI IZVOD
monografske publikacije 992 1.724
serijske publikacije 533 788
neknjižno gradivo 142 248
skupaj 1.667 2.760

monografske publikacije 350 270 350 270
serijske publikacije 15 16 15 17
neknjižno gradivo 35 27 35 42
elektronski viri 5 7 5 7
- od tega elektronski viri:
- nabavljeni iz sredstev območnosti, dostopni z lokacij knjižnic širšega območja 5 7 5 7

- nabavljeni iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega 
območja izven lokacije knjižnic

5 7 5 7

Skupaj 405 320 405 336
SKUPAJ A + B 1.987 3.096

A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki
monografske publikacije 892 100
serijske publikacije 478 55
neknjižno gradivo 100 42
skupaj 1.470 197

monografske publikacije 31 239
serijske publikacije 0 16
neknjižno gradivo 20 7
elektronski viri 2 5
od tega elektronski viri:
- dostopni z lokacije knjižnice 2 5
- z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 2 5
skupaj 53 267
SKUPAJ A + B 1.523 464

1.2 Člani in posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije OOK

število

- število prebivalcev območja OOK na dan 1.7.2011 (SURS) 551.605
- število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.7.2011 (SURS) 271.707
- število vseh članov 84.130
- od tega število članov širšega območja 27.168
- delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) 32%
- štev. izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 822.831
- število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 
knjižnicam širšega območja (aktiva) 213
- število kopij dokumentov, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 
knjižnicam širšega območja (aktiva) 157
- število elektronsko posredovanih dokumentov osrednjim knjižnicam širšega 
območja (aktiva) 10
skupaj aktiva 823.211

- uporaba elektronskih virov dostopnih na daljavo, ki jih knjižnica gradi sama - 
število sej

-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu dLib.si - število sej 346.703
-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu Kamra - število sej 32.071
- uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo (nakup) - število sej 10.927
    - od tega:  s širšega območja izven lokacij knjižnic - število sej (od 1. 7.)* 233
   - od tega: s širšega območja izven lokacij knjižnic - število uporabnikov (1. 7.)* 64
Skupaj uporaba elektronskih virov 389.701
SKUPAJ izposoja in posredovanje 1.646.422
SKUPAJ posredovanja gradiva širšemu območju OOK 823.444
Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 7.722
Indeks prirasta 40

število naslovov število enot

1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

Priloga 1: Vsebinsko poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011

Knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Številka pogodbe: 3511-11-409204

B. NAKUP

B. NAKUP

število naslovov
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2011

2.  Strokovna pomoč knjižnicam na območju OOK

število število ur

2.1 svetovalno delo za območje OOK 352 630 [telefon] 
140

[e-pošta]     
320

[osebni obisk] 
25

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 5 28 [delavnice] 
3

[predavanja]   
2

[št. udelež.]  
64

2.1.2 promocija območnosti 11
2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 1 500
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država)
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 1
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 3
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja
2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem 
območju ali v vsej državi

1

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 
potreb glede informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije 
območju

3 45

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 
bibliotekarstva s širšega območja 

1 18 [št. oseb]   
3

 [št. ur na udelež.] 

6
2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 
bibliopedagoških dejavnosti 

251 2.074 [št. udelež.] 
7053

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 1 60
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 4 90

3.1 Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice 
na območju 

[število] [št. knjižnic]

3.2 Informiranje zavezancev za obvezni izvod [število ur] [št. zavezancev]

3.3 Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici [število ur] [št. posredov.]

3.4 Seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih 
zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK

3

3.5 Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 
območja 

[število 
organiziranih 

izobraževanj/s
vetovanj]

3.6 Izvajanje normativne kontrole [število 
redaktiranih 

zapisov]     

669

3.7 Izvajanje digitalizacije 1

3.8 Javna dostopnost digitaliziranih vsebin
skupaj prirast 

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 88.312 315

- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 
območje

186.020 5.920

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 86 53

- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)   na KAMRI za 
območje

1.781 711

4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva z območja

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot

SKUPAJ: 6 4.986

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo posredovano:
- NUK 0
- osrednjim knjižnicam na območju 0
- drugim knjižnicam in ustanovam 0
- ohranjeno v OOK 0
SKUPAJ: 0

Datum:

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
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Priloga 2: Finančno poročilo

Izvajanje  27. čl. ZKnj 1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga SKUPAJ MK Drugi viri SKUPAJ 
Stroški dela 0,00 26.294,30 26.294,30 0,00 52.588,60 52.588,60
EPZ - delež skupnega obsega ur (%) 0 100 100 0 200 200
Število oseb /zaposlenih 0 1 1 0 2 2
Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 6.122,73 6.122,73 6.122,73
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 16.877,27 16.877,27 16.877,27
Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva 23.000,00 23.000,00 23.000,00
Programski materialni stroški digitalizacije 5.450,00 5.450,00 3.024,37 8.474,37
Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stroški medknjižnične izposoje 200,00 200,00 200,00
Drugi programski materialni stroški 5.668,97 724,66 6.002,40 0,00 12.396,03 12.396,03
Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 28.868,97 27.018,96 37.746,70 0,00 93.634,63 3.024,37 96.659,00

Datum:                                                                           Žig: Odgovorna oseba:
mag. Jelka Gazvoda

Knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Številka pogodbe: 3511-11-409204



Priloga 1:  Poročilo delavnice »Predstavitev študijskih krožkov Andragoškega 
centra Slovenije« 

 
 

  



               

 
 
 

 
IZOBRAŽEVANJE »PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH KROŽKOV ACS« 
 
V sklopu cikla izobraževanja »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« je Mestna 
knjižnica Ljubljana 29. marca 2011 pripravila delavnico z naslovom »Predstavitev 
študijskih krožkov Andragoškega centra Slovenije«. Delavnica je bila izvedena v 
obsegu 6 ur, vodila pa jo je dr. Nevenka Bogataj, vodja projektov in izobraževanj na 
področjih neformalnega učenja za odrasle in trajnostnega razvoja. Izobraževanja se 
je udeležilo 13 knjižničarjev; 8 iz knjižnic regije, 4 iz MKL ter 1 iz Osrednje knjižnice 
Celje.  
 
Delavnica se je pričela s primeri dobre prakse s strani knjižnic. Svoje izkušnje s 
študijskimi krožki so predstavile Mestna knjižnica Izola, Osrednja knjižnica Celje ter 
Knjižnica Litija. Po vsaki predstavitvi je dr. Bogatajeva udeležence pozvala k 
postavljanju vprašanj, izmenjavi mnenj ter predstavitvi lastnih izkušenj.  
 
V drugem delu delavnice je dr. Bogatajeva opredelila študijske krožke, njihove 
lastnosti in značilnosti. Dotaknila se je strukture udeležencev študijskih krožkov ter 
vloge Andragoškega centra Slovenije pri njihovem delovanju. Predstavila je tudi 
nekatere rezultate dela študijskih krožkov.  
 
V tretjem delu delavnice so se udeleženci razdelili v dve skupini in razmišljali o 
prednostih in slabostih študijskih krožkov v knjižnicah ter o možnih povezavah 
študijskih krožkov s portalom KAMRA. Sledila je predstavitev mnenj in diskusija, v 
kateri je bilo govora tudi o primernosti posameznih vsebin za portal KAMRA. Dr. 
Bogatajeva je na delavnico povabila tudi priznano mentorico študijskih krožkov go. 
Natašo Škofic Kranjc, ki je z udeleženci delila svoje izkušnje v zvezi z delovanjem 
klasičnih (predvsem domoznanskih) in bralnih študijskih krožkov ter izzivi mentorstva. 
Zamislili sta si zelo zanimiv način podajanja informacij in sicer v obliki dialoga kot 
temeljne metode dela v študijskih krožkih. 
 
Udeleženci so bili, sodeč po evalvaciji izobraževanja, z delavnico zelo zadovoljni, saj 
so menili, da je slednja upravičila njihova pričakovanja ter da bodo lahko pridobljeno 
znanje v večji ali manjši meri uporabili pri svojem delu. Pohvalili so tudi naš izbor 
predavateljice ter celotno organizacijo izobraževanja. 



Priloga 2:  Vabilo na prireditev »Korak v preteklost – korak v prihodnost«: 
predstavitev območnosti in elektronskih virov, Knjižnica Logatec 
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Knjižnica Logatec vas vabi, da se
v četrtek, 24. novembra 2011, ob 19. uri v Narodnem domu Logatec

pridružite praznovanju Dneva splošnih knjižnic.

KORAK V PRETEKLOST - KORAK V PRIHODNOST

Ob tej priložnosti vam bomo predstavili zbirko domoznanskega gradiva, ki ga odslej lahko
najdete v digitalni obliki v domoznanski zbirki KAMRA, ki postaja iz dneva v dan
nepogrešljiv vir podatkov o Logatcu in okoliških krajih, nepogrešljiv vir za osnovnošolce,
dijake, študente in vse tiste, ki vas zanima zgodovina domačega kraja.

In, če vam zmanjka časa za obisk knjižnice in nujno potrebujete eno od starejših številk
Logaških novic? Rešitev je tu - pokazali vam bomo dostop do digitaliziranih Logaških novic,

kijih sedaj lahko pregledujete tudi na daljavo.

Urška Orešnik in Aleš Klemen

nas bosta vodila skozi sodobne elektronske vire podatkov, zanimive zgodbe ... , ki nam na
drugačen način približajo preteklost in hkrati predstavljajo most med preteklostjo in

sedanjost jo.

Vabljeni!



Priloga 3:  Poročilo projekta Moja ulica 
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Priloga 4:  Zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja za leto 2010 

 

  



Zbirnik podatkov o knjižnicah regije za leto 2010 Stran 1

1 KNJIŽNIČNA MREŽA (Splošne knjižnice, 2010)

KRAJ Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
tip IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

število krajevnih 
knjižnic

4 5 3 3 2 36 4 1 2

izposojevališča 
bibliobusa (da/ne) (b)

ne da ne da ne da ne ne ne

št. postajališč premičnih 
zbirk

1 4 10

št. krajev s postajališči 
bibliobusa

21 19 40

št. postajališč 
bibliobusa

20 19 45

št. izposojevališč: skupaj 
(a+b)

4 6 3 4 2 37 4 1 2

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK



Zbirnik podatkov o knjižnicah regije za leto 2010 2

2 KNJIŽNIČNA ZBIRKA (Splošne knjižnice, 2010)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

knjige, brošure 100.006 208.876 150.031 119.895 83.032 1.394.404 72.500 64.992 109.792
serijske publikacije 4.100 4.358 2.694 2.935 1.117 58.646 2.320 303 1.993

patenti 3
standardi 8 23 11
drugo 76 1.130 95 2 84
skupaj 104.106 213.321 153.878 122.936 84.151 1.453.050 74.820 65.379 111.785

knjige, brošure 4.749 11.043 8.698 6.244 4.205 61.882 3.225 4.666 5.472
serijske publikacije 294 576 269 271 136 2.334 183 126 223

patenti
standardi 2 1
drugo 69 23 46 1 25
skupaj 5.043 11.688 8.992 6.562 4.342 64.216 3.408 4.817 5.695

knjige, brošure 1.652
serijske publikacije 699

patenti
standardi
drugo
skupaj 2.351

knjige, brošure 41 12 20
serijske publikacije 30

patenti
standardi
drugo
skupaj 41 42 20

knjige, brošure 4.021 1.652 905 635 247 8.629 627 50 507
serijske publikacije 50 87 80 62 42 1.032 107 18

patenti
standardi
drugo 13 1 9 2
skupaj 4.071 1.752 986 706 289 9.661 734 52 525

knjige, brošure 8.770 12.695 9.644 6.879 4.452 72.175 3.852 4.736 5.979
serijske publikacije 344 663 349 333 178 4.095 290 126 241

patenti
standardi 2 1
drugo 82 24 55 1 27
skupaj 9.114 13.440 10.019 7.268 4.631 76.270 4.142 4.889 6.220

knjige, brošure 3.080 3.437 3.374 2.663 2.317 5.791 2.322 2.962 3.349
serijske publikacije 180 247 168 185 110 464 119 125 162

patenti
standardi 2 1
drugo 36 13 31 1 23
skupaj 3.260 3.720 3.557 2.880 2.428 6.255 2.441 3.110 3.511

knjige, brošure 905
serijske publikacije 496

patenti
standardi
drugo
skupaj 1.401

knjige, brošure 36 12 20
serijske publikacije

patenti
standardi
drugo
skupaj 36 21 20

knjige, brošure 3.300 1.323 689 475 212 6.271 501 42 442
serijske publikacije 24 71 44 23 27 163 50 12

patenti
standardi
drugo 12 1 9 2
skupaj 3.324 1.406 734 507 239 6.434 551 44 454

knjige, brošure 6.380 4.760 4.099 3.138 2.529 12.979 2.823 3.024 3.791
serijske publikacije 204 318 212 208 137 1.132 169 125 174

patenti
standardi 2 1
drugo 48 14 40 1 25
skupaj 6.584 5.126 4.327 3.387 2.667 14.111 2.992 3.174 3.965

KRAJ
tip

zbirka knjižnega 
gradiva (enote)

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 

nakup

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 
obvezni izvod po 

zakonu

prirast knjižnega 
gradiva (enote ) – 

zamena

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 

dar

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 

skupaj

prirast knjižnega 
gradiva (naslovi) – 

nakup

prirast knjižnega 
gradiva (naslovi) – 
obvezni izvod po 

zakonu

prirast knjižne 
gradiva (naslovi) – 

zamena

prirast knj. gradiva 
(naslovi) – dar

prirast knj. gradiva 
(naslovi) – skupaj

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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knjige, brošure 2.629 8.063 1.645 5.735 1.587 51.078 1.488 786 1.173
serijske publikacije 74 272 68 168 299 2.390 199 64 309

patenti
standardi
drugo 6 1
skupaj 2.703 8.335 1.713 5.909 1.886 53.468 1.687 851 1.482

avdiovizualno gradivo 7.896 15.487 8.924 5.668 7.230 136.031 5.227 5.514 6.121

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

420 692 920 404 47 7.182 354 152 309

drugo  1.060 2.341 1.240 933 731 17.094 777 160 492
skupaj 9.376 18.520 11.084 7.005 8.008 160.307 6.358 5.826 6.922

avdiovizualno gradivo 571 1.554 1.042 953 615 11.436 494 776 657

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

14 34 62 29 1 78 23 32 13

drugo  124 147 135 21 52 1.181 95 38 25
skupaj 709 1.735 1.239 1.003 668 12.695 612 846 695

avdiovizualno gradivo  0 0 0 0 156 0 0

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

0 0 0 0 0 0 0

drugo  0 0 0 0 51 0 0
skupaj 0 0 0 0 0 207 0 0 0

avdiovizualno gradivo 0 19 0 0 0 0 0

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

0 1 0 0 0 0 0

drugo 0 1 0 0 0 0 0
skupaj 0 0 21 0 0 0 0 0 0

avdiovizualno gradivo 56 295 100 76 39 884 56 2 53

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

5 12 7 9 0 30 1 0 2

drugo 18 141 18 2 2 638 36 3 6
skupaj 79 448 125 87 41 1.552 93 5 61

avdiovizualno gradivo 627 1.849 1.161 1.029 654 12.476 550 778 710

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

19 46 70 38 1 108 24 32 15

drugo 142 288 154 23 54 1.870 131 41 31
SKUPAJ 788 2.183 1.385 1.090 709 14.454 705 851 756

avdiovizualno gradivo 82 1.950 288 1.485 333 9.444 101 295 610

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

2 34 14 5 0 331 0 0 2

drugo 1 26 11 55 1 3.102 0 3
skupaj 85 2.010 313 1.545 334 12.877 101 298 612

brez el. virov, 
dostopnih na daljavo 113.482 231.841 164.962 129.941 92.159 1.613.357 81.178 71.205 118.707

knjižno gradivo 104.106 213.321 153.878 122.936 84.151 1.453.050 74.820 65.379 111.785
neknjižno gradivo 9.376 18.520 11.084 7.005 8.008 160.307 6.358 5.826 6.922
brez el. virov, 

dostopnih na daljavo 9.902 15.623 11.404 8.358 5.340 90.724 4.847 5.740 6.976

knjižno gradivo 9.114 13.440 10.019 7.268 4.631 76.270 4.142 4.889 6.220
neknjižno gradivo 788 2.183 1.385 1.090 709 14.454 705 851 756
brez el. virov, 

dostopnih na daljavo 2.788 10.345 2.026 7.454 2.220 66.345 1.788 1.149 2.094

knjižno gradivo 2.703 8.335 1.713 5.909 1.886 53.468 1.687 851 1.482
neknjižno gradivo 85 2.010 313 1.545 334 12.877 101 298 612
e‐knjige: dipl., mag., 

spec. naloge in 
disertacije s celimi 

besedili

0 0 0 0 0 0 0

druge e‐knjige 12 0 0 1 0 0 0 0
naročene podatkovne 

zbirke
37 21 52 29 38 56 29 31 30

lastne kreirane 
podatkovne zbirke

1 0 2 1 0 14 0 0

drugi digitalni 
dokumenti

2 0 0 3 0 0 0 0 6

skupaj 52 21 54 34 38 70 29 31 36

17 37 29 38 56 0 31

zbirka elektronskih 
virov, dostopnih na 

daljavo

št. elektronskih virov kupljenih samostojno 
ali v sodelovanju z drugimi ustanovami 

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

skupaj

odpis neknjiž. 
gradiva (enote)

SKUPAJ knjižnična 
zbirka (enote)

SKUPAJ prirast 
knjižničnega 

gradiva (enote)

SKUPAJ odpis 
knjižničnega 

gradiva (enote)

zbirka neknjižnega 
gradiva (enote)

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

nakup

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 
obvezni izvod po 

zakonu

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

zamena

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

dar

odpis (enote)

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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 e‐knjige: dipl., mag., 
spec. naloge in 

disertacije s celimi 
besedili

0 0 0 0 0 0 0

druge e‐knjige 0 0 0 0 0 0 0
naročene podatkovne 

zbirke
4 29 0 0 5 0 21

lastne kreirane 
podatkovne zbirke

0 0 0 0 0 0 0

drugi digitalni 
dokumenti

0 0 0 0 0 0 0

skupaj 0 4 29 0 0 5 0 21 0
e‐knjige: dipl., mag., 

spec. naloge in 
disertacije s celimi 

besedili

0 0 0 0 0 0 0

druge e‐knjige 0 0 0 0 0 0 0
naročene podatkovne 

zbirke
0 0 0 0 1 0 11

lastne kreirane 
podatkovne zbirke

0 0 0 0 0 0 0

drugi digitalni 
dokumenti

0 0 0 0 0 0 0

skupaj 0 0 0 0 0 1 0 11 0
časopisi, časniki 170 244 195 196 113 1.155 134 120 167

drugo 46 89 17 12 24 213 16 6 9
skupaj 216 333 212 208 137 1.368 150 126 176

samo v tiskani obliki 204 307 191 204 133 1.091 148 120 174
samo v elektronski 

obliki
12 10 1 2 1 7 0 1 2

v tiskani obliki, z 
zagotovljenim 

dostopom na daljavo
6 16 20 2 4 270 2 5

časopisi, časniki 0 0 0 4 0 0 0

drugo 0 0 0 0 0 0 0

skupaj 0 0 0 0 4 0 0 0 0

tekoče naročeni 
naslovi serijskih 
publikacij v elektr. 
obliki, naročenih v 

sodelovanju

zbirka elektronskih 
virov, dostopnih na 

daljavo, 
pridobljenih v 
sodelovanju

št. na novo 
naročenih 
naslovov 

elektronskih virov, 
dostopnih na 
daljavo – 

tekoče naročeni 
naslovi serijskih 

publikacij

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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3 UPORABNIKI IN STORITVE (Splošne knjižnice, 2010)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

mladina 1.675 5.540 4.490 3.305 1.934 19.516 863 895 2.266
odrasli 2.559 15.306 7.203 4.968 3.055 64.361 2.213 3.217 4.811
SKUPAJ 4.234 20.846 11.693 8.273 4.989 83.877 3.076 4.112 7.077

izposoja na dom 40.356 250.055 164.063 98.681 59.707 1.436.976 52.106 56.472 93.548
udeležba na prireditvah 9.820 19.866 16.922 20.287 15.147 146.021 4.025 3.918 8.914

SKUPAj 75.539 332.611 230.985 162.768 95.231 1.932.120 56.131 107.224 102.462
SKUPAJ 35.000 65.298 42.340 42.169 19.191 672.464 0 18.955 18.918

n prostorov knjižnice (virtualni o 8.000 36.257 31.955 14.056 0 363.404 0 17.879 17.250
mladina 2.441 9.293 6.459 5.689 3.142 45.508 2.323 2.306 3.673
odrasli 14.127 45.810 31.897 28.699 17.099 285.608 10.857 13.160 19.967
skupaj 16.568 55.103 38.356 34.388 20.241 331.116 13.180 15.466 23.640

knjige, brošure 128.049 676.785 523.897 309.018 198.412 3.841.718 162.205 213.588 242.808
serijske publikacije 7.175 867 16.094 2.478 6.894 76.156 7.644 1.033 11.955
neknjižno gradivo 20.247 87.869 65.410 42.650 31.977 837.351 27.063 23.437 30.567

skupaj 155.471 765.521 605.401 354.146 237.283 4.755.225 196.912 238.058 285.330
knjige, brošure 0 38.122 3.392 0 23.026 0 8.396 98

serijske publikacije 0 56.211 33.012 0 21.795 0 42 3.359
neknjižno gradivo 0 53 6.578 0 6.404 0 922 6

skupaj 0 0 94.386 42.982 0 51.225 0 9.360 3.463
skupaj knjige, brošure 128.049 676.785 562.019 312.410 198.412 3.864.744 162.205 221.984 242.906

skupaj serijske publikacije 7.175 867 72.305 35.490 6.894 97.951 7.644 1.075 15.314
skupaj neknjižno gradivo 20.247 87.869 65.463 49.228 31.977 843.755 27.063 24.359 30.573

SKUPAJ 155.471 765.521 699.787 397.128 237.283 4.806.450 196.912 247.418 288.793
mladi 30.986 303.427 178.312 105.637 58.335 1.136.864 49.229 60.495 68.255
odrasli 54.117 258.936 161.801 125.104 89.060 1.398.185 56.564 65.181 95.095
skupaj 85.103 562.363 340.113 230.741 147.395 2.535.049 105.793 125.676 163.350
mladi 20.150 38.156 101.780 41.447 28.330 441.884 29.972 41.656 34.444
odrasli 50.218 165.002 163.508 81.958 61.558 1.778.292 61.147 70.726 87.536
skupaj 70.368 203.158 265.288 123.405 89.888 2.220.176 91.119 112.382 121.980
mladi 51.136 341.583 280.092 147.084 86.665 1.578.748 79.201 102.151 102.699
odrasli 104.335 423.938 325.309 207.062 150.618 3.176.477 117.711 135.907 182.631
SKUPAJ 155.471 765.521 605.401 354.146 237.283 4.755.225 196.912 238.058 285.330
mladi 0 13.823 562 0 467 0 1.123 24
odrasli 0 12.711 428 0 3.623 0 1.685 21
skupaj 0 0 26.534 990 0 4.090 0 2.808 45
mladi 0 24.536 4.272 0 542 0 2.621 291
odrasli 0 43.316 37.720 0 46.593 0 3.931 3.127
skupaj 0 0 67.852 41.992 0 47.135 0 6.552 3.418
mladi 0 0 38.359 4.834 0 1.009 0 3.744 315
odrasli 0 0 56.027 38.148 0 50.216 0 5.616 3.148
SKUPAJ 0 0 94.386 42.982 0 51.225 0 9.360 3.463

naročanje preko OPAC‐a 6.336 2.300 2.247 561 25.307 1.343 0 3.117
rezerviranje preko OPAC‐a 5.690 1.040 1.296 762 18.115 1.524 0 1.708
podaljšanje izposoje preko 

OPAC‐a
2.514 41.010 21.431 24.750 5.433 240.349 4.043 3.105 13.906

podaljšanje izposoje s 
pomočjo bibliofona

6.293 22.136 2.553 0 93.767 0 0 0

knjigomat 7.298 0 96.441 0 0 9.341 0 0 0
knjige, brošure 24.843 40.950 38.122 6.633 47.886 0 0 28.080 2.080

serijske publikacije 13.340 51.168 56.211 520 11.810 0 0 37.440 4.680
neknjižno gradivo 217 805 53 3.578 0 0 0 18.720 0

SKUPAJ 38.400 92.923 94.386 10.731 59.696 0 0 84.240 6.760
fizične enote 49 145 158 140 177 483 68 21 79

kopije dokumentov 8 31 41 36 29 418 0 1 9
elektronsko posredovani 

dokumenti
0 0 0 2 4 5 1 2

izposoja skupaj 57 176 199 176 208 905 73 23 90
fizične enote 66 131 81 33 30 571 25 6 45

kopije dokumentov 2 5 16 6 0 347 0 0 2
elektronsko posredovani 

dokumenti
0 0 0 0 15 0 0 3

izposoja skupaj 68 136 97 39 30 933 25 6 50
fizične enote 115 276 239 173 207 1.054 93 27 124

kopije dokumentov 10 36 57 42 29 765 0 1 11
elektronsko posredovanih 

dokumentov
0 0 0 0 2 19 5 1 5

SKUPAJ 125 312 296 215 238 1.838 98 29 140
da da da da da da ne da da

število ur 57 42 197 576 58 9.680 102 116 144

medknjižnična 
izposoja – 
pasiva: 

medknjižnična 
izposoja – aktiva: 

medknjižnična 
izposoja – 
skupaj: 

potencialni 
uporabniki 
knjižnice*

KRAJ
tip

člani

obisk knjižnice

obisk spletnega 
mesta knjižnice

izposoja na dom

izposoja v 
knjižnico

izposoja

izposoja na dom 

– leposlovje

usposabljanje uporabnikov

izposoja na dom 

– ostalo

izposoja na dom ‐

skupaj

izposoja v 
knjižnico – 
leposlovje

izposoja v 
knjižnico – ostalo

izposoja v 
knjižnico – 
skupaj

elektronske 
storitve pri 
izposoji: 

uporaba gradiva 
v knjižnici

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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število udeležencev 25 21 298 383 113 605 323 968 563
za uporabo e‐virov (št. ur) 16 42 149 300 44 3.089 34 35 20
za uporabo e‐virov (št. 

udeležencev) 19 21 221 300 87 414 118 290 50
število ur 12 112 23 338 18 2.016 14 14 94

število udeležencev 38 93 552 1.233 24 19.006 215 318 296
za uporabo e‐virov (št. ur) 6 112 16 276 18 221 8 5 15
za uporabo e‐virov (št. 

udeležencev) 12 93 368 837 24 467 215 115 45
skupaj število ur 69 154 220 914 76 11.696 116 130 238

skupaj število udeležencev 63 114 850 1.616 137 19.611 538 1.286 859
skupaj za uporabo e‐virov (št. 

ur) 22 154 165 576 62 3.310 42 40 35
skupaj za uporabo e‐virov (št. 

udeležencev) 31 114 589 1.137 111 881 333 405 95
79 984 479 457 320 2.369 227 152 487

Opombe:

*Podatki o potencialnih uporabnikih, ki so jih posredovale knjižnice,
se močno razlikujejo od podatkov, ki jih je zbral Statistični urad Republike Slovenije.
Zato smo se odločili, da v tabeli prikažemo oba podatka.

individualno 
usposabljanje 
uporabnikov

skupinsko 
usposabljanje 
uporabnikov

število prireditev

usposabljanje 
uporabnikov

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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4 DOSTOP, PROSTOR IN OPREMA (Splošne knjižnice, 2010)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

3.682 7.398 7.010 5.461 4.953 58.675 3.329 2.201 3.553

50 65 55 55 53 64 49 45 55

1.600 2.552 2.531 1.634 700 17.977 742 650 712

70 160 182 104 57 818 76 36 30

1 160 22 34 57 373 28 36 8

108.543 185.620 145.864 113.568 85.321 1.330.148 78.078 62.301 118.707

osebni 
računalnik

14 29 20 17 16 260 12 14 11

terminal 0 0 0 0 0 0 0
tiskalnik 9 10 6 20 12 139 5 2 16

od tega barvni 
tiskalnik

2 7 4 2 2 38 1 1 1

skener 6 4 2 3 2 25 1 1 2
UPS 3 1 3 1 3 44 0 1 1

fotokopirni stroj 1 1 2 1 40 1 0
LCD projektor 0 1 2 10 1 0 1

skupaj 32 45 32 44 36 518 20 18 31
osebni 

računalnik
16 46 30 19 15 208 15 6 9

terminal 0 0 0 0 0 0 0
tiskalnik 5 7 5 4 1 28 5 1 3

od tega barvni 
tiskalnik

4 1 2 2 1 11 1 0

skener 3 2 3 0 6 1 0
UPS 1 0 2 0 2 0

LCD projektor 2 2 4 1 0 2 0 1
fotokopirni stroj 3 1 2 3 1 6 2 1

knjigomat 2 1 2 0 0 2 0 0
skupaj 32 57 45 32 17 254 23 9 12
osebni 

računalnik
30 75 50 36 31 468 27 20 20

terminal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tiskalnik 14 17 11 24 13 167 10 3 19

od tega barvni 
tiskalnik

6 8 6 4 3 49 2 1 1

skener 9 4 4 6 2 31 2 1 2
UPS 4 1 3 3 3 46 0 1 1

LCD projektor 2 2 4 2 2 12 1 1 1
fotokopirni stroj 3 2 3 5 2 46 3 1 0

knjigomat 2 1 2 0 0 2 0 0 0
skupaj 64 102 77 76 53 772 43 27 43

avdio in 
video 

oprema, 
faks, Eltron 
tiskalniki

8 
tiskalnikov 
za izpise 

zadolžnic; 
13 čitalcev 
črtnih kod; 
3 tiskalniki 

za črtne 
kode; 1 

tiskalnik za 
tiskanje 
izkaznic 

EVOLIS; 4 
RFID 

čitalec; 1 
HP dlančnik 
; 1 prenosni 

čitalec 
RFID; 3 
digitalni 

fotoapart

čitalec 
črtne 

kode: 8; 
povečeval

nik 
zaslonske 
slike: 2; 

elektronsk
a lupa: 2

Dva 
stenska 
platna

LCD zasloni 
za 

obveščanje 
uporabnikov 
(5); LCD TV 

(3); strežniki 
(12); 

diskovno 
polje (3); 

mikročitalci 
(3); video 
nadzor (5)

elektronska 
lupa za 

slabovidne

TV sprejemnik z 
VHS 

predvajalnikom; 
radio s CD 

predvajalnikom; 
grafoskop

1 kom 

digitalni 
fotoaparat; 1 
kom strežnik

čitalniški sedeži: skupaj

KRAJ
tip

letna odprtost vseh 
izposojevališč (št. ur)

tedenska odprtost najdlje 
odprte knjižnice (št. ur)

neto uporabna površina (v m)

druga oprema

čitalniki sedeži: uporabniki se 
lahko s svojim računalnikov 
povežejo v omrežje knjižnice

knjižnično gradivo v prostem 

pristopu (enote)

oprema za 
zaposlene

oprema za 
uporabnike 

oprema – 
osebni 

računalnik: 
skupaj

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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skupno št. račun. 
kataložnih 
zapisov 

(31.12.2010)

65.559 97.941 64.396 56.958 55.666 294.723 48.312 51.634 61.155

od tega št. 
zapisov v sistemu 

COBISS 
65.559 97.941 64.396 56.958 55.666 294.723 48.312 51.634 61.155

št. kataložnih 
zapisov, ki niso 
vključeni v COBIB 
ali katerikoli drug 
račun. program

0 0 150 0 35.445 0 120

skupno št. enot 
neinventariziran
ega gradiva 
(31.12.2010)

0 0 350 0 0 0 1.040

katalogi

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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5 PRIHODKI IN ODHODKI (Splošne knjižnice, 2010)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

pristojni občinski 
upravni organi 482.089 1.024.685 789.870 555.939 450.473 8.174.988 292.825 462.250 517.606

pristojni državni upravni 
organi 47.193 33.772 52.225 62.218 38.634 698.883 30.002 19.000 72.811

matična ustanova 0 0 0 0 0
lastni prihodki iz javne 

službe 31.880 101.779 70.273 91.959 45.197 965.514 29.950 18.490 50.107
od tega članarin 14.342 0 26.254 28.834 8.263 428.140 13.372 126 18.798

drugi viri 15.601 14.157 10.924 17.436 7.438 422.782 971 141
SKUPAJ 576.763 1.174.393 923.292 727.552 541.742 10.262.167 353.748 499.882 640.525

bruto osebni dohodki 296.565 709.455 412.013 436.017 264.297 6.211.196 199.759 271.554 393.925
od tega  stroški dela: 
delo po pogodbi 9.397 14.504 1.604 0 21.430 2.436 0
od tega avtorske 

pogodbe 719 12.007 3.574 8.369 4.892 69.192 1.330 2.219 1.523

od tega študentsko delo 25.315 15.730 19.885 4.399 116.038 4.783 4.065 3.475
stroški dela ‐ skupaj 297.284 756.174 445.821 465.874 273.588 6.417.856 208.308 277.838 398.923
od tega programski 
materialni stroški 53.303 350.671 176.454 169.126 68.952 727.713 111.158 110.354 155.111
od tega stroški 
obratovanja 72.162 27.301 58.490 90.098 44.862 1.316.829 22.601 92.336 54.601

stroški dejavnosti ‐ 
skupaj 125.465 377.972 234.944 259.224 113.814 2.044.542 133.759 202.690 209.712

od tega investicijsko 
vzdrževanje in nakup 

opreme 127.484 345.133 216.868 0 127.477 28.200 9.228 24.584 7.394
od tega investicije 26.530 23.722 25.659 0 0 1.560.872 0 0 14.232
investicijski stroški 154.014 368.855 242.527 0 127.477 1.589.072 9.228 24.584 21.626

SKUPAJ 576.763 1.503.001 923.292 725.097 514.879 10.051.470 351.295 505.112 630.261

nakup gradiva: skupaj 101.965 238.624 191.209 128.882 95.508 1.447.759 72.293 110.354 123.742

 nakup gradiva: od tega 
za elektronske vire 1.953 13.650 3.680 4.355 2.303 28.617 837 9.031 837
izobraževanje 
zaposlenih 4.412 15.368 8.988 5.151 2.266 33.749 2.143 4.669 4.309

KRAJ
tip

PRIHODKI 
KNJIŽNICE

ODHODKI 
KNJIŽNICE

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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6 DELAVCI (Splošne knjižnice, 2009)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

redno zaposleni za 
nedoločen čas 8 22 14 13 9 186 6 8 10

redno zaposleni za 
nedoločen čas: od tega s 

krajšim del. časom 1 0 2 0 10 1 1
redno zaposleni za 

določen čas 3 0 1 0 9 0 1 1
redno zaposleni za 

določen čas: od tega s 
krajšim del. časom 0 1 0 3 0 1
občasno, projektno 

zaposleni po podjemni 
pogodbi ali pogodbi o 

avtorskem delu 1 2 0 2 11 7 0 0
delavci, zaposleni preko 
študentskega servisa 4 2 2 0 24 2 1 1
prostovoljci, neplačani 

delavci 0 0 0 17 0 0
SKUPAJ 2 1 1 1 1 12 0 0

redno zaposleni za 
nedoločen čas 0 1 0 1 0 0

redno zaposleni za 
nedoločen čas: od tega s 

krajšim del. časom 0 0 0 0 0 0
redno zaposleni za 

določen čas 0 0 0 0 0 0
redno zaposleni za 

določen čas: od tega s 
krajšim del. časom 1 1 1 0 0 0 0 0
občasno, projektno 

zaposleni po podjemni 
pogodbi ali pogodbi o 

avtorskem delu 1 0 0 1 0 0
delavci, zaposleni preko 
študentskega servisa 1 0 0 0 0 0
prostovoljci, neplačani 

delavci 2 3 2 2 2 15 2 2 2
SKUPAJ 0 0 0 0 0 0

redno zaposleni za 
nedoločen čas 1 0 0 0 0 0 0

redno zaposleni za 
nedoločen čas: od tega s 

krajšim del. časom 0 0 0 0 0 0
redno zaposleni za 

določen čas 1 1 0 0 0 0 0
redno zaposleni za 

določen čas: od tega s 
krajšim del. časom 0 0 0 0 0 0
občasno, projektno 

zaposleni po podjemni 
pogodbi ali pogodbi o 

avtorskem delu 0 0 0 0 0 0
delavci, zaposleni preko 
študentskega servisa 12 26 17 16 12 213 8 10 12
prostovoljci, neplačani 

delavci 1 0 3 0 11 1 1
SKUPAJ 4 0 1 0 9 0 1 1

 redno zaposleni za 
nedoločen čas: skupaj (št. 

oseb) 0 1 0 3 0 1
redno zaposleni za 

nedoločen čas: od tega s 
krajšim del. čas (št. oseb)

2 4 2 2 11 7 0 0
redno zaposleni za 

določen čas: skupaj (št. 
oseb) 4 3 2 0 25 2 1 1

redno zaposleni za 
določen čas: od tega s 
krajšim del. časom (št. 

oseb) 1 0 0 17 0 0
pogodbeno zaposleni (št. 

oseb) 1 0 0 0 0
študenti (št. oseb) 1 1 1 0 0

prostovoljci (št. oseb) 0 0 0 0
VSI delavci  0 0 0 0

delavci skupaj

KRAJ
tip

Delavci, ki 
opravljajo 

knjižničarska dela

tehnični delavci 
in informatiki

uprava, 
administrativni in 
finančni delavci

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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raven 6 (EPZ) 2 0 0 0 1 1 0 0 0
raven 7 (EPZ) 1 1 0 7 2 2 3
raven 8/1 (EPZ) 1 6 5 2 1 29 2 2 1
raven 8/2 (EPZ) 0 3 0 0
skupaj (EPZ) 0 0 0 0
raven 6 (EPZ) 2 6 5 3 1 39 4 4 4
raven 7 (EPZ) 1 3 1 1 2 0 0 0 2
raven 8/1 (EPZ) 1 7 5 5 1 65 1 5 2
raven 8/2 (EPZ) 1 0 8 0 0
skupaj (EPZ) 0 0 0 0
raven 6 (EPZ) 2 11 6 6 3 72 1 5 4
 raven  7 (EPZ) 3 8 5 6 2 46 1 1 4
raven 8/1 (EPZ) 0 0 24 0 0
raven 8/2 (EPZ) 0 0 8 0 0
skupaj (EPZ) 0 0 0 0

raven 3, 4, 5 (EPZ) 0 0 0 0
raven 6 (EPZ) 3 8 5 6 2 78 1 1 4
raven 7 (EPZ) 3 8 5 6 2 46 1 1 4
raven 8/1 (EPZ)  3 3 1 2 2 31 2 2 5
raven 8/2 (EPZ) 3 13 10 7 3 103 3 7 3
skupaj (EPZ) 0 1 0 0 0 11 0 0 0

raven 3, 4, 5 (EPZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
raven 6 (EPZ) 9 25 16 15 7 190 6 10 12
raven 7 (EPZ) 1 1 0 2 0 0
raven 8/1 (EPZ) 2 2 1 1 4 9 0 1
raven 8/2 (EPZ) 0 1 0 5 1 0 1

SKUPAJ 0 1 1 14 1 0
raven 2 (EPZ) 1 0 1 0 0

raven 3, 4, 5 (EPZ) 0 0 0 0
raven 6 (EPZ) 3 5 1 2 5 31 2 1 1
raven 7 (EPZ) 1 0 0 1 0 2 0 0 0
raven 8/1 (EPZ) 5 10 6 7 6 55 1 2 4
raven 8/2 (EPZ) 3 4 1 2 2 36 3 2 6
skupaj (EPZ) 3 14 10 7 4 117 4 7 3

delavci – skupaj: raven 2 
(EPZ) 0 2 0 0 0 12 0 0 0

delavci – skupaj: raven 3, 
4, 5 (EPZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

delavci – skupaj: raven 6 
(EPZ) 12 30 17 17 12 220 8 11 13

delavci – skupaj: raven 7 
(EPZ) 450 922 812 327 451 1.250 255 802 349

delavci – skupaj: raven 8/1 
(EPZ) 12 29 17 15 12 69 8 11 13

delavci – skupaj: raven 8/2 
(EPZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

delavci SKUPAJ (EPZ) 11 29 17 16 12 216 8 9 13

350 912 446 213 453 1.983 353 624 350
10 23 16 16 12 128 11 9 10

Delavci knjižnice 
po stopnji 
izobrazbe

skupno število ur izobraževanj vseh 
zaposlenih

število udeležencev izobraževanj

delavci – 
diplomirani 
bibliotekarji

delavci – 
diplomirani 
bibliotekarji z 
bibliot. izpitom: 

delavci – 
diplomirani 
priučeni 

bibliotekarji

delavci – priučeni 
knjižničarji

delavci – 
strokovni delavci 

skupaj

delavci – drugi

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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 ime el. vira ime konzorcija 
ali ustanove

število 
tiskanih 
naslovov

ime el. vira 
(drugo)

ime konzorcija ali 
ustanove (drugo)

število tiskanih 
naslovov (drugo)

Cerknica  IV. www.notranjci.si

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; 
GVIN.com (Bisnode) Bonitete; GVIN.com 

(Bisnode) Borza; GVIN.com (Bisnode) 
Denar in trg; GVIN.com (Bisnode) 

Finančni podatki; GVIN.com (Bisnode) 
GVIN register; GVIN.com (Bisnode) Hina 
news; GVIN.com (Bisnode) Kompass 

Slove

Domžale  II.

IUS‐INFO IUS‐INFO Register predpisov 
REGI; IUS‐INFO Izbrane uradne objave 
UROB; IUS‐INFO Judikati Upravnega 

sodišča RS UPRS; IUS‐INFO Judikati Višjih 
sodišč RS IESP; IUS‐INFO Judikati 

Vrhovnega sodišča RS SOVS; IUS‐INFO 
Kazala Poročevalca DZ RS PORO; IUS‐

Grosuplje  III. 0

GVIN.com (Bisnode) Finančni podatki; 
GVIN.com (Bisnode) GVIN register; 

GVIN.com (Bisnode) Kompass Slovenija; 
GVIN.com (Bisnode) Panožni monitor; 

GVIN.com (Bisnode) SeeNews; GVIN.com 

(Bisnode) Arhiv člankov; GVIN.com 

(Bisnode) Bonitete; GVIN.com (Bisnode) 

EURO IUS‐INFO Dopolnilni pravni 
akti; EURO IUS‐INFO EFTA; EURO IUS‐

INFO Eurovoc; EURO IUS‐INFO 
Judikati; EURO IUS‐INFO Nacionalni 
ukrepi za izvajanje  direktiv; EURO 
IUS‐INFO Parlamentarna vprašanja; 

EURO IUS‐INFO Prečiščena 
zakonodaja; EURO IUS‐INFO Prim

COSEC

Kamnik  III.

Digitalna knjižnica 
Kamnik; 

www.kamniskaveronik
a.net; Jenkret je biv…

EURO IUS‐INFO Dopolnilni pravni akti; 
EURO IUS‐INFO EFTA; EURO IUS‐INFO 
Eurovoc; EURO IUS‐INFO Judikati; EURO 
IUS‐INFO Nacionalni ukrepi za izvajanje 
 direktiv; EURO IUS‐INFO Parlamentarna 
vprašanja; EURO IUS‐INFO Prečiščena 
zakonodaja; EURO IUS‐INFO Prim

Litija  IV. 0

EURO IUS‐INFO Primarna zakonodaja; 
EURO IUS‐INFO Eurovoc; EURO IUS‐INFO 
Judikati; EURO IUS‐INFO Parlamentarna 
vprašanja; EURO IUS‐INFO Prečiščena 
zakonodaja; EURO IUS‐INFO Primarna 

zakonodaja; EURO IUS‐INFO Pripravljalni 
dokumenti; EURO IUS‐INFO Register 

0 0

Ljubljana I.

Seznam novosti; Za vas 
smo prebrali; Beremo, 
se učimo, rastemo; 

Bralni krog; Megakviz; 
Moja naj knjiga; 

Priporočilni seznami; 
Ulica v preljubem 

Zalogu; Bežigrajski 
Sokoli; Botanični vrt v 
Ljubljani; Legendarni 
ljubljanski župan Ivan 
Hribar; Ljubljanska op

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; 
GVIN.com (Bisnode) Bonitete; GVIN.com 

(Bisnode) Borza; GVIN.com (Bisnode) 
Denar in trg; GVIN.com (Bisnode) 

Finančni podatki; GVIN.com (Bisnode) 
GVIN register; GVIN.com (Bisnode) Hina 
news; GVIN.com (Bisnode) Kompass 

Slove

Encyclopedia Britannica Online 
Academic Edition; Grove Dictionary 
of Art Online; Grove Music Online; 

Who is Who

COSEC; 
COSEC; 

COSEC; COSEC
0; 0; 0; 0

Berg Fashion 
Library

COSEC

Logatec  IV. 0

IUS‐INFO IUS‐INFO Register predpisov 
REGI; ; IUS‐INFO Izbrane uradne objave 
UROB; IUS‐INFO Judikati Upravnega 

sodišča RS UPRS; IUS‐INFO Judikati Višjih 
sodišč RS IESP; IUS‐INFO Judikati 

Vrhovnega sodišča RS SOVS; IUS‐INFO 
Kazala Poročevalca DZ RS PORO; IU

0 0 0

Medvode IV. ‐

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; 
GVIN.com (Bisnode) Bonitete; GVIN.com 

(Bisnode) Borza; GVIN.com (Bisnode) 
Denar in trg; GVIN.com (Bisnode) 

Finančni podatki; GVIN.com (Bisnode) 
GVIN register; GVIN.com (Bisnode) Hina 
news; GVIN.com (Bisnode) Kompass 

Slove

Encyclopedia Britannica Online 
Academic Edition; Grove Music 
Online; Grove Dictionary of Art 

Online; Who is Who; IUS‐INFO IUS‐
INFO Register predpisov REGI; IUS‐
INFO Izbrane uradne objave UROB; 
IUS‐INFO Judikati Upravnega sodišča 

RS UPRS; IUS‐INFO Judikati

MKL

1; 1; 1; 1; 1; 1; 
1; 1; 1; 1; 1; 1; 
1; 1; 1; 1; 1; 1; 

1; 1

Vrhnika  III.

Vrhniško Gradišče 
skozi stoletja; Sprehod 
po vrhniški Stari cesti; 
Spomini na mladost v 
Gradišču; Cankarjeva 
spomenika na Vrhniki 

in v Ljubljani

IUS‐INFO IUS‐INFO Register predpisov 
REGI; IUS‐INFO Izbrane uradne objave 
UROB; IUS‐INFO Judikati Višjih sodišč RS 

IESP; IUS‐INFO Judikati Upravnega 
sodišča RS UPRS; IUS‐INFO Judikati 

Vrhovnega sodišča RS SOVS; IUS‐INFO 
Kazala Poročevalca DZ RS PORO; IUS‐

KRAJ tip imena lastnih kreiranih 
podatkovnih zbirk

samostojno naročeni elektronski viri samostojno 
naročeni 

elektronski viri 
(drugo)

elektronski viri, naročeni v sodelovanju

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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ime el. Vira št. dostopov do 
servisa

št. vpogledov 
v vsebinske 

enote

ime (drugo) št. dostopov 
do servisa 
(drugo)

št. vpogledov v 
vsebinske enote 

(drugo)

ime št. dostopov 
do servisa

št. vpogledov 
v vsebinske 

enote

ime  (drugo) št. dostopov 
do servisa 
(drugo)

št. vpogledov v 
vsebinske enote 

(drugo)

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; GVIN.com 

(Bisnode) Bonitete; GVIN.com (Bisnode) Borza; 
GVIN.com (Bisnode) Denar in trg; GVIN.com (Bisnode) 
Finančni podatki; GVIN.com (Bisnode) GVIN register; 
GVIN.com (Bisnode) Hina news; GVIN.com (Bisnode) 

Kompass Slove

www.notranjci.si

; IUS‐INFO IUS‐INFO Register predpisov REGI; IUS‐
INFO Izbrane uradne objave UROB; IUS‐INFO Judikati 
Upravnega sodišča RS UPRS; IUS‐INFO Judikati Višjih 
sodišč RS IESP; IUS‐INFO Judikati Vrhovnega sodišča 
RS SOVS; IUS‐INFO Kazala Poročevalca DZ RS PORO; IU

0

GVIN.com (Bisnode) Finančni podatki; GVIN.com 

(Bisnode) GVIN register; GVIN.com (Bisnode) 
Kompass Slovenija; GVIN.com (Bisnode) Panožni 
monitor; GVIN.com (Bisnode) SeeNews; GVIN.com 

(Bisnode) Arhiv člankov; GVIN.com (Bisnode) 
Bonitete; GVIN.com (Bisnode) 

0 0 0

EURO IUS‐INFO Dopolnilni pravni akti; EURO IUS‐INFO 
EFTA; EURO IUS‐INFO Eurovoc; EURO IUS‐INFO 

Judikati; EURO IUS‐INFO Nacionalni ukrepi za izvajanje 
 direktiv; EURO IUS‐INFO Parlamentarna vprašanja; 
EURO IUS‐INFO Prečiščena zakonodaja; EURO IUS‐

INFO Prim

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 

0

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0

Digitalna knjižnica 
Kamnik; 

www.kamniskaveronika.n
et; Jenkret je biv...

0; 0; 0 0; 0; 0

EURO IUS‐INFO Primarna zakonodaja; EURO IUS‐INFO 
Eurovoc; EURO IUS‐INFO Judikati; EURO IUS‐INFO 

Parlamentarna vprašanja; EURO IUS‐INFO Prečiščena 
zakonodaja; EURO IUS‐INFO Primarna zakonodaja; 
EURO IUS‐INFO Pripravljalni dokumenti; EURO IUS‐

INFO Register 

6; 299; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 52; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 

0; 0

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0

0 0 0

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; GVIN.com 

(Bisnode) Bonitete; GVIN.com (Bisnode) Borza; 
GVIN.com (Bisnode) Denar in trg; GVIN.com (Bisnode) 
Finančni podatki; GVIN.com (Bisnode) GVIN register; 
GVIN.com (Bisnode) Hina news; GVIN.com (Bisnode) 

Kompass Slove

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 

0; 0

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 

0; 0; 0

Seznam novosti; Za vas 
smo prebrali; Beremo, se 
učimo, rastemo; Bralni 
krog; Megakviz; Moja naj 

knjiga; Priporočilni 
seznami; Ulica v 
preljubem Zalogu; 
Bežigrajski Sokoli; 

Botanični vrt v Ljubljani; 
Legendarni ljubljanski 
župan Ivan Hribar; 
Ljubljanska op

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 672464

3813; 698; 43; 
50; 0; 0; 

29588; 337; 
307; 298; 429; 

323; 0; 
1660543

IUS‐INFO IUS‐INFO Register predpisov REGI 26 0 0 0

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; GVIN.com 

(Bisnode) Bonitete; GVIN.com (Bisnode) Borza; 
GVIN.com (Bisnode) Denar in trg; GVIN.com (Bisnode) 
Finančni podatki; GVIN.com (Bisnode) GVIN register; 
GVIN.com (Bisnode) Hina news; GVIN.com (Bisnode) 

Kompass Slove

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0

‐ 0 0

EURO IUS‐INFO Parlamentarna vprašanja; EURO IUS‐
INFO Prečiščena zakonodaja; EURO IUS‐INFO 

Pripravljalni dokumenti; EURO IUS‐INFO Register 
veljavne zakonodaje EU; EURO IUS‐INFO Sekundarna 
zakonodaja; EURO IUS‐INFO Uradni list ‐ serija C; 

EURO IUS‐INFO Zuna

Vrhniško Gradišče skozi 
stoletja; Sprehod po 
vrhniški Stari cesti; 
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Priloga 5:  Analiza popisa IKT opremljenosti splošnih knjižnic na 
Osrednjeslovenskem območju v letu 2011 
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Grafikon 3: Starost računalnikov 
 

Če  si ogledamo opremljenost  računalnikov ugotovimo, da  je  kar 70 %  računalnikov opremljenih  z 
operacijskim sistemom Windows XP, 30 % pa z Windows 7 (grafikon 3).  Iz odgovorov knjižnic je moč 
sklepati, da so s slednjim operacijskim sistemom opremljeni računalniki, ki so bili kupljeni v zadnjih 
dveh  letih,  ter  7  %  starejših  računalnikov,  ki  so  performančno  še  sposobni  delovati  v  okolju 
Windowsov  7.  Opozoriti  je  potrebno,  da  je  pri  starejših  računalnikih,  ki  so  opremljeni  s  tem 
operacijskim  sistemom,  pogosto  prisotna  onemogočitev  določenih  procesorsko  zahtevnejših 
segmentov  sistema  (npr. grafični vmesnik Aero),  kar pomeni, da ne morejo v popolnosti  izkoristiti 
vseh prednosti novejšega sistema.  

 
Grafikon 4: Nameščen operacijski sistem 
 

Nobena  knjižnica  (z  izjemo  Litije  in  Grosuplja)  nima  več  računalniških  terminalov,  saj  je  skrbnik 
sistema  COBISS  že  pred  časom  onemogočil  delo  v  segmentih  bibliografskih  sistemov  in  servisov 
COBISS zgolj v terminalskem okolju. Zanimivo pa je dejstvo, da na svojih računalnikih nobena  izmed 
knjižnic nima naloženih odprtokodnih operacijskih sistemov. 
 
Knjižnice regije so s sistemsko programsko  in strojno opremo zadovoljivo opremljene, saj  imajo vse 
usmerjevalnike  oz.  routerje,  urejeno  brezprekinitveno  napajanje  (UPS),  povezavo  do  interneta  pa 
zagotovljeno preko Arnesa, SiOL/Telekoma ali Amisa. Žal je dostop še vedno omogočen le preko ADSL 
oz. VDSL povezav, optično povezavo  ima  le  ljubljanska knjižnica. Vse knjižnice nudijo  tudi brezžični 
dostop do spleta za uporabnike. 
 
Večina knjižnica  ima  lastni spletni strežnik, kakor  tudi strežnik za arhiviranje podatkov. Opozoriti  je 
potrebno,  da  samo  strežniško  mesto  še  ne  pomeni  tudi  ustreznega  varovanja  pred  izgubo  in 
povrnitev  izgubljenih  podatkov,  kar  imajo  deloma  ustrezno  urejeno  le  ljubljanska,  domžalska  in 
grosupeljska  knjižnica.  Slednje  imajo  tudi  vzpostavljeno  interno  spletno  stran  za  potrebe  notranje 
komunikacije. 
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3. Zaključek 
Pri  popisu  stanja  IKT  v  knjižnicah  na  Osrednjeslovenskem  območju  smo  ugotovili,  da  se  tudi 
računalniki v naših knjižnicah starajo. Situacija  je precej alarmantna, saj  je skoraj 60 % računalnikov 
starih pet let ali več. Kar 70 % računalnikov ima nameščen operacijski sistem Windows XP, zanimivo 
pa  je  dejstvo,  da  se  nobena  izmed  knjižnic  ni  odločila  za  odprtokodne  rešitve.  Razlog  je  najbrž  v 
manjšem  številu  razpoložljivih  strokovnjakov  v  Sloveniji,  ki  imajo  ustrezna  znanja  za  delo  v 
odprtokodnih programskih okoljih, ter posledično cenovno višje postavke njihovih storitev. Problem 
stroškov vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah območja je še toliko bolj pereč, saj imajo vse 
knjižnice sklenjene vzdrževalne pogodbe z zunanjimi izvajalci, le ena izmed knjižnic pa ima tudi delno 
ustrezno usposobljene kadre.  
V prihodnjih  letih  se bo potrebno usmeriti v možnosti posodobitve predvsem  računalniške  strojne 
opreme,  kakor  tudi  rešitve  glede  možnosti  zaposlovanja  ustrezno  usposobljenega  kadra  v  naših 
knjižnicah. 
Ob  koncu  še  opomba:  vprašalnik  ni  zajel  tudi  podatkov  o  obsegu  odpisa  IKT  opreme,  kar  bi  bilo 
potrebno  vključiti  v  prihodne  popise,  saj  bi  nam  podatek  podal  razmerje med  odpisano  in  novo 
pridobljeno opremo. 
 
 

Miha Žitko, informatik 
Aleš Klemen, koordinator območnosti 

Mestna knjižnica Ljubljana 



Priloga 6:  Program mentorstva v OOK (6. – 8. junij 2011) 
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Priročnik  storitev  za  uporabnike  s  posebnimi  potrebami  v  elektronskem  okolju  je  projekt 
programa  izvajanja  posebnih  nalog  osrednje  območne  knjižnice  za  leto  2011.  Namen 
priročnika  je  bil  pripraviti  pregled  primerov  dobre  prakse,  vendar  smo  ugotovili,  da  se 
uvajanje  posebnih  dejavnosti  za  tovrstne  uporabnike  precej  počasi  uveljavlja  že  v  obliki 
storitev v prostorih knjižnic,  toliko manj pa  je  le‐teh v elektronskem okolju. Storitve, ki  jih 
knjižnice nudijo svojim uporabnikom s posebnimi potrebami so večinoma podprte z licenčno 
programsko opremo, ki je trenutno za tako široko mrežo knjižnic, kot je prisotna v Sloveniji, 
stroškovno zelo neugodna. Kljub temu je bilo že nekaj primerov uvajanja tovrstnih storitev v 
knjižnicah, glavni poudarki pa so na zagotavljanju olajšanja dostopa do digitaliziranih vsebin 
in repozitorijev (Kirkpatrick  in Morgan, 2001, Vaccarella, 2001, Eggett, 2002, McHale, 2007, 
Kodrič ‐ Dačić et al., 2010). 
 
Iz  omenjenih  razlogov  smo  se  osredotočili  na  pregled  prilagoditev  storitev  in  dostopa  do 
vsebin v elektronski obliki, ki so sicer namenjeni najširšemu krogu uporabnikov.  
Temelj  priročnika  so  Smernice  za  dostopnost  spletnih  vsebin  (Web  Content  Accessibility 
Guidelines),  ki  jih  je  za  potrebe  standardiziranja  dostopnosti  vsebin  v  elektronski  obliki, 
dostopnih preko svetovnega omrežja, pripravil Konzorcij W3C. World Wide Web Consortium 
(W3C)  je mednarodni  inštitut,  kjer  zaposleni  v  sodelovanju  s  strokovno  javnostjo  razvijajo 
standarde za svetovni splet (WWW).  
 
V  splošnih  knjižnicah  so  storitve  in  dejavnosti  namenjene  vsem  skupinam  prebivalstva. 
Težave  se  lahko  pojavljajo  pri  uporabnikih,  ki  za  koriščenje  storitev  in  dejavnosti  knjižnic 
potrebujejo  dodatno  pomoč,  prilagoditev  njihove  uporabe  ali  posebne  pripomočke.  V 
nadaljevanju bomo to skupino definirali kot uporabnike s posebnimi potrebami. Knjižnice so 
že  pridobile  znanja  za  komunikacijo  z  različnimi  ciljnimi  skupinami  ali  uvedle  storitve  in 
pripomočke,  ki  olajšujejo  uporabo  knjižničnih  storitev.  Ponudba  tovrstnih  storitev  v 
elektronskem oz. virtualnem okolju pa  je v slovenskih splošnih knjižnicah, predvsem zaradi 
finančnih razlogov, okrnjena. V tem dokumentu navajamo nekatere rešitve, ki lahko olajšajo 
delo  z uporabniki  s posebnimi potrebami  in  jim približajo bogastvo  storitev, ki  se  jih  sicer 
lahko poslužujejo vsi ostali knjižnični uporabniki. 
 
Opozoriti  je potrebno, da  so najpogostejši uporabniki  s posebnimi potrebami v  slovenskih 
splošnih  knjižnicah  starejši,  ki  jih  kot  specifične  starostne  pogosto  prizadenejo  težave 
senzorne in motorične narave. 

1  UPORABNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI 
V  priročniku  so  najprej opredeljene  ciljne  skupine,  za  katere  v  tem  dokumentu  navajamo 
nabor storitev, ki jih lahko slovenske splošne knjižnice ponudijo v elektronski obliki. 

1.1  GLUHI IN NAGLUŠNI 
Gluhi ali naglušni uporabniki  imajo okvare,  ki  zajemajo uho, njegove  strukture  in  funkcije, 
povezane z njim. 
  
Naglušen  uporabnik  ima  resne  težave  pri  poslušanju  govora  ter  pri  govorni  komunikaciji. 
Naglušnost pomeni zoženje slušnega polja in delno moti sporazumevanje s pomočjo govora. 
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Pri uporabniku z lažjo izgubo sluha sta lahko prizadeta sporazumevanje in poslušanje govora. 
Prisotne  so  lahko  tudi  druge  vrste  prizadetosti  poslušanja,  uporabnik  pa  je  oviran  tudi  v 
orientaciji.  Uporabnika  s  težjimi  oblikami  naglušnosti  lahko  hkrati  ovirajo  prizadetost 
vedénja, pridobivanja  znanja  in prilagajanja vedénja okoliščinam. Uporabnik  s  težjo  izgubo 
sluha je oviran v orientaciji, pri vključevanju v družbo in pri telesni neodvisnosti. 
 
Gluh uporabnik ima najtežjo izgubo sluha, pri kateri ojačenje zvoka ne koristi.  
Glede na gluhoto se razlikuje: 
● Uporabnike z najtežjo izgubo sluha: uporabnik z najtežjo izgubo sluha ni sposoben slišati 

in razumeti govora, tudi če je ojačen. Uporabnik ne more v celoti sprejemati govora niti 
s slušnim aparatom. Pri njem so prisotne prizadetost sporazumevanja,  razumevanja  in 
poslušanja  govora  ter  druge  vrste  prizadetosti  poslušanja.  Pogosta  je  istočasna 
prizadetost vedénja, orientacije v  času  in prostoru, prilagajanja vedénja okoliščinam  in 
pridobivanja  znanja.  Uporabnik  je  oviran  v  orientaciji,  telesni  neodvisnosti  in  pri 
vključevanju v družbo. 

● Uporabnike s popolno  izgubo sluha: uporabnik s popolno  izgubo sluha ne  loči niti dveh 
jakosti zvoka, niti dveh frekvenc, tako poleg zgoraj omenjenih težav ni sposoben slišati 
ali  razumeti  govora,  tudi  če  je  ojačen.  Uporabnik  ne more  sprejemati  govora  niti  s 
slušnim aparatom.  
 

Gluhi in naglušni uporabniki se pri uporabi knjižnice soočajo z raznovrstnimi težavami ‐ ker je 
njihova  posebna  potreba  nevidna,  lahko  nastanejo  težave  pri  vzpostavitvi  stika  z 
bibliotekarjem, prav tako pa se lahko zgodi, da v primeru požara gluh uporabnik ne bo opazil 
požarnega  alarma,  bibliotekar  pa  ne  bo  vedel,  da  ima  v  knjižnici  uporabnika,  ki  ga  je 
potrebno opozoriti na evakuacijo.  
 
Težave predstavlja  tudi uporaba  jezika,  saj gluhi  in naglušni uporabniki za  sporazumevanje 
velikokrat  uporabljajo  znakovni  jezik,  ki  se  od  slovenskega  v  marsičem  razlikuje  (npr.  v 
strukturi  in besednem zakladu), zato bodo takšnemu uporabniku kompleksni  in dolgi stavki 
povzročali  težave  pri  razumevanju,  pa  naj  bodo  izgovorjeni  ali  napisani.  Tako  so  jim 
nedostopna tudi zvočna večpredstavna gradiva. Za gluhe osebe je tolmač edini nezamenljivi 
člen  pri  učenju  in  komunikaciji  s  slišečimi,  saj  jim  je  brez  njihove  pomoči  komunikacija 
praktično onemogočena (Starman, 2011).  
 
Opozoriti  je  potrebno  tudi  na  dejstvo,  na  katerega  sta  opozorili  raziskavi,  ki  ju  je  Zveza 
društev gluhih  in naglušnih Slovenije  izvedla v  letih 2005  in 2009 ‐ da  je pri obeh skupinah, 
tako pri gluhih, kot pri naglušnih, najbolj  zastopana  skupina  starejših nad 60  let, glede na 
izobrazbeno raven pa so oboji slabo  izobraženi, predvsem zaradi vsakodnevnih ovir (Flegar, 
Šinko in Klemen, 2011). 

1.2  SLEPI IN SLABOVIDNI 
Slepi ali slabovidni uporabniki  imajo okvare, ki zajemajo oko, njegovo strukturo  in  funkcije, 
povezane z njim. 
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Med vidne omejitve sodi širok spekter omejenih sposobnosti, od slabovidnosti do slepote, na 
primer  kratkovidnost,  daljnovidnost,  barvna  slepota  in  tunelski  vid.  Ljudje  s  tovrstnimi 
omejitvami so sposobni omejene zaznave teksta  in slik na zaslonu, kakor tudi koordiniranih 
očesno‐motoričnih gibov, kot je na primer izbiranje in potrjevanje spletnih povezav z miško. 
V primeru popolne  slepote  lahko vsebino besedila  spletne  strani  sprejemajo  le,  če  je  le‐ta 
prevedena v slušne ali čutne dražljaje (Smolnikar, 2008a).  
 
Izhodišča za delo s slepimi in slabovidnimi uporabniki v splošnih knjižnicah, ki so jih pripravili 
v Mariborski knjižnici v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj (Smernice za kompetenčne 
centre ‐ delovno gradivo, 2011) opredeljujejo slepe in slabovidne potencialne uporabnike: 
1. skupina: uporabniki, ki imajo takšno stopnjo okvare vida, kot jo določa definicija slepote 

in  slabovidnosti  za  Republiko  Slovenijo  in  jim  je  iz  tega  naslova  priznana  določena 
stopnja  invalidnosti. Ti uporabniki za branje potrebujejo različne, njihovi stopnji okvare 
prilagojene bralne pripomočke.  

2. skupina:  uporabniki,  ki  imajo  dioptrijo  in  slabše  vidijo  (starostniki,  pa  tudi  preostala 
populacija). Ti uporabniki  za branje ne potrebujejo posebnih pripomočkov,  vendar pri 
branju raje posegajo po knjigah, ki  jih  lažje berejo  in pri katerih se oči pri branju manj 
utrudijo (glede na velikost in obliko črk, razdaljo med vrsticami, barvne podlage, itd.). 
 

Za  slepe  in  slabovidne  uporabnike  je  branje  s  standardnega  računalniškega  zaslona  težko 
oziroma praktično nemogoče brez uporabe  različnih prilagoditev  in pripomočkov, ki  lajšajo 
uporabo  vseh  elektronskih  pripomočkov.  Med  tovrstnimi  pripomočki  lahko  najdemo: 
elektronske  lupe,  matematične  prenosne  kalkulatorje  z  govorno  sintezo  in  programsko 
opremo  za  povečavo  (ki  se  z  razvojem mobilne  telefonije  uporablja  tudi  za  povečevanje 
zaslonov  na  mobilnih  telefonih).  Brajevi  pisalni  stroji  se  počasi  umikajo  osebnim  in 
prenosnim  računalnikom  s  čitalci  zaslonov,  avtomatskim  čitalnikom  tiskanih  besedil  ter 
elektronskim beležnicam in organizatorjem, ki so opremljeni z brajevimi celicami in govorno 
indikacijo. Na trgu so že dostopni tudi brajevi tiskalniki, ki namesto brizganja črnila na papir 
tiskajo  kombinacijo  izbočenih  pik  brajeve  pisave,  ter  programska  oprema,  ki  navadna 
besedila in grafične slike prevaja v brajico. 

Med  slepimi,  slabovidnimi,  gluhimi  in naglušnimi pa  so uporabniki  vseh  starostnih  skupin, 
mladi,  odrasli  in  starejši  odrasli,  kar  je  potrebno  upoštevati  pri  načrtovanju  knjižničnih 
storitev. 

1.3  UPORABNIKI Z MOTORIČNIMI TEŽAVAMI  
Motorične  omejitve  so  lahko  posledica  cerebralne  paralize,  kapi,  artritisa,  Parkinsonove 
bolezni  ter  drugih  poškodb  in  bolezni.  Uporabniki  z  omejeno  kontrolo  nad  svojimi 
motoričnimi  funkcijami  imajo  težave  oziroma  so  lahko  nezmožni  uporabljati  miško  ali 
standardno  tipkovnico, ne zmorejo hkratnega pritiska na dve ali več  tipk,  le s  težavo  lahko 
natančno  postavijo  kurzor  miške  na  spletno  povezavo  in  jo  potem  tudi  potrdijo.  Velja 
omeniti, da so  tudi uporabniki, ki  lahko uporabljajo zgolj eno roko, pri uporabi standardne 
računalniške  tipkovnice  že močno  omejeni,  saj  ne  zmorejo  hkratnega,  nam  vsakdanjega 
pritiska na več kot eno tipko (Smolnikar, 2008a). 
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Ljudje z omejeno mobilnostjo predstavljajo več kot 40 % prebivalstva Evropske unije (Invalidi 
...,  2007).  Pri  uporabnikih  z  motoričnimi  težavami  se  pojavlja  največ  težav  pri  vnosu 
informacije; težave so zelo različne in se razlikujejo od posameznika do posameznika, zato se 
jim  na  tem  mestu  ne  bom  posvečala  v  večji  meri,  ampak  bomo  podali  zgolj  nekatere 
ponazoritve.  
 
V nekaterih primerih je dovolj že prilagoditev klasične tipkovnice, pri drugih pa so potrebne 
alternativne možnosti vnosa. Nekateri uporabniki  lahko uporabljajo klasično  tipkovnico, pri 
čemer pa lahko tipkajo le z eno roko, enim ali dvema prstoma ali z uporabo paličice za usta. 
Zelo pogosta težava pri tovrstnih uporabnikih je zahteva po hkratnem pritisku na več kot eno 
tipko  –  določeni  programski  pripomočki  omogočajo  poljubno  nastavljanje  tipkovnice,  kjer 
lahko uporabniki nastavljajo nove pomene in ukaze posameznim tipkam.  
 
V primerih,  ko  tovrsten  vnos  informacij ni mogoč,  v  kategorijo  alternativ  sodijo  zaslonske 
tipkovnice  v  kombinaciji  z  zasloni  na  dotik,  ki  jih  posamezniki  sprožajo  z miško,  igralnimi 
palicami  ali  vnosnimi  tablicami. V posebej hudih primerih motoričnih omejitev  je mogoča 
tudi uporaba programske opreme za govorni vnos ukazov (Smolnikar, 2008b). 

1.4  KOGNITIVNE IN JEZIKOVNE OMEJITVE  
Med  tovrstne omejitve  sodijo  težave  s  kratkoročnim  spominom  in  težave  s  koncentracijo. 
Uporabniki se  lahko zelo hitro zmedejo, kar  jim otežuje sledenje navigaciji  in  izpolnjevanju 
nalog na spletni strani (Smolnikar, 2008a). 
 
Motnje  se  kažejo  tudi  v  razumevanju  govora  in  govorno‐jezikovnem  izražanju, od blagega 
zaostajanja  do  nerazvitosti.  Specifične  motnje  na  področju  razumevanja,  strukturiranja, 
procesiranja  in  izražanja  se  kažejo  tudi  v  neskladju  med  besednimi  in  nebesednimi 
sposobnostmi. Sekundarno se motnje v govorno‐jezikovnem sporazumevanju kažejo tudi na 
področju branja  in pisanja  ter pri učenju v celoti. Funkcionalno  znanje branja  in pisanja  je 
lahko prizadeto v  razponu od blagega zaostajanja do  funkcionalne nepismenosti  (Starman, 
2011). 

1.5   DRUGE OMEJITVE  
Disleksija  je  notranje  (nevrofiziološko)  pogojena  bralno‐zapisovalna  težava  in  izvira  iz 
razvojnih  posebnosti  ali  iz  posebnosti  delovanja  osrednjega  živčevja.  Sodobna  literatura 
navaja  številne  dokaze  o  genetični  nagnjenosti  (predispoziciji)  za  nastanek  disleksije. 
Disleksija je razširjena po vsem svetu ne glede na kulturo ali jezik. V Sloveniji ima približno 7 
%  prebivalstva  težave  z  disleksijo  (t.j.  150.000)  (Smernice  za  delo  kompetenčnih  centrov: 
zbirka lažje berljivega gradiva za dislektike v splošnih knjižnicah, 2011).  
Disleksija je ena od najbolj raziskanih motenj v skupini specifičnih učnih težav. Zanje velja, da 
se razprostirajo na kontinuumu od lažjih in zmernih do izrazitih ter od kratkotrajnih do tistih, 
ki  trajajo  vse  življenje.  Vsem  specifičnim  učnim  težavam  so  skupne  določene  značilnosti, 
kažejo se z zaostankom v zgodnjem razvoju ali v  izrazitih težavah na katerem koli področju, 
kot  so:  pozornost,  pomnjenje,  mišljenje,  koordinacija,  komunikacija,  branje,  pisanje, 
pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje.  
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Pri  nekaterih  osebah,  na  primer  bolnikih  z  epilepsijo  ali  podobnimi  motnjami,  lahko 
zaporedje  bleščečih  dražljajev  ali  posebno  zaporedje  zvokov  (animacije  in  »bannerji«) 
povzroči  celo  epileptični  napad.  Zelo  moteča  postajajo  vse  bolj  uporabljana  reklamna 
sporočila, ki  se ob prehodu  z miško nenapovedano  in moteče  razvijejo  čez večino vidnega 
polja  spletne  strani,  prav  tako  pa  jo  moramo  vsakič  znova  zapirati.  Tovrstni  elementi 
povzročajo  preglavice  in  slabo  voljo  že  nam,  ''običajnim''  uporabnikom,  kaj  šele  ostalim, 
kakorkoli oviranim uporabnikom spletnih storitev (Smolnikar, 2008a). 
 
Dolgotrajno bolni uporabniki so uporabniki z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter 
boleznimi, ki  jih ovirajo pri delu. Dolgotrajna bolezen  je vsaka, ki ne  izzveni v treh mesecih. 
Med dolgotrajne bolezni sodijo kardiološke, endokrinološke, gastroenteorološke, lergološke, 
revmatološke,  nefrološke,  pulmološke,  onkološke,  hematološke,  dermatološke  bolezni, 
psihiatrične in nevrološke bolezni (npr. epilepsija), avtoimune motnje in motnje hranjenja. 
 
Uporabnikom  s  kroničnimi motnjami  naj  knjižnica  dovoli  daljši  rok  uporabe  izposojenega 
gradiva,  saj ga  zaradi poslabšanja  stanja morda ne bo uspel  vrniti pravočasno. Ponudi  jim 
lahko tudi storitve na daljavo oziroma na domu (Starman, 2011). 

1.6  STAREJŠI 
Posebno  je  potrebno  omeniti  tudi  starejše  uporabnike,  saj  so  z  daljšanjem  delovne  in 
življenjske  dobe  tudi  starejši  vedno  dlje  aktiven  del  skupnosti,  ki  se  danes  bliskovito 
spreminja. Predvsem fizične ovire, ki so vedno pogostejše v t.i. tretjem življenjskem obdobju 
otežujejo učinkovito rabo celotnega obsega storitev knjižnic. Tako je pri starejših uporabnikih 
potrebno upoštevati predvsem  kombinacijo možnih, pred  tem  že omenjenih,  sklopov ovir 
(slabšanje vida, sluha, motorične in kognitivne težave), pri storitvah v elektronskem okolju pa 
je poleg naštetega potrebno upoštevati  tudi odtujenost  tehnološkemu napredku  in  včasih 
celo  odpor  do  njega.  Zato  je  pri  delu  s  starejšimi  uporabniki  in  zagotavljanju  knjižničnih 
servisov  in  storitev  v  elektronskem  okolju  potrebno  računati  tudi  na  potrebo  po  ustrezni 
vključitvi te skupine uporabnikov v digitalno dobo.  
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2  KAKO LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI UPORABLJAJO IN DOSTOPAJO 
DO SPLETNIH IN ELEKTRONSKIH VSEBIN?  

 
Pregled  načel,  ki  so  jih  pripravili  pri  Konzorciju W3C,  je  v  svojem  diplomskem  delu  zajela 
Aleksandra Radojc (2010), zato jih v nadaljevanju povzemamo po omenjenem delu. 
 
Podatki raziskave Statističnega urada RS kažejo, da je bilo leta 2011 med anketiranimi 27.643 
rednimi  uporabniki  spleta,  starimi med  65  in  74  let,  skoraj  50  %  takih,  ki  do  interneta 
dostopajo  skoraj  vsak  dan  ali  pa  vsaj  enkrat  na  teden.  Dobrih  70  %  jih  dostopa  do 
elektronske  pošte,  išče  informacije  o  blagu  in  storitvah,  bere  spletne  časopise  ter  revije, 
slaba polovica  išče  storitve v povezavi  s potovanji. Dobrih 70 %  starejših uporabnikov  išče 
informacije,  povezane  z  zdravjem,  dobra  petina  uporablja  storitve  e‐bančništva,  ter 
pridobiva  informacije  o  izobraževanju.  Dobri  dve  tretjini  starejših  internet  uporablja  za 
komuniciranje, spletne strani e‐uprave pa je obiskala dobra polovica vprašanih (Uporaba IKT 
…, 2011).  
 
Sodelavci Konzorcija W3C  so  v okviru projekta Web Accessibility  Iniciative  (WAI)  temeljito 
prečesali  že  obstoječe  raziskave  in  študije  o  izzivih,  s  katerimi  se  soočajo  uporabniki  pri 
uporabi spleta  in vsebin dostopnih v elektronski obliki, še posebej pa so se osredotočili na 
spletno oblikovanje, ki bi  izboljšalo njihove možnosti pri uporabi spleta  in spletnih storitev. 
Prišli so do naslednjih zaključkov:  
● na  spletnih  straneh  se  pojavlja  preveč  multimedijskih  in  besedilnih  vsebin,  kar 

uporabnikom otežuje koncentracijo na pomembnejše informacije,  
● reklamna sporočila in razna premikanja uporabnika zmotijo pri branju vsebine,  
● problematične so tudi različne postavitve (izgled) strani in oblike navigacije, 
● interakcija med posameznimi stranmi. 
 
Namen Smernic za dostopnost spletnih vsebin (WCAG), pripravljenih v okviru projekta WAI, 
je  bil  priprava  osnovnih  standardov  in  pravil,  ki  bi  omogočala  boljšo  dostopnost  spletnih 
vsebin za ljudi s posebnimi potrebami. Pojem spletnih vsebin, ki izhaja iz tovrstnih smernic se 
lahko  seveda  lahko  razširi  tudi  na  kakršne  koli  informacije,  dostopne  v  elektronski  obliki, 
kakor tudi na spletne aplikacije, vključno z besedilom, slikami, formularji, zvočnimi in drugimi 
multimedijskimi dokumenti. 
 
Priporočila  trenutno  predlaganih  WCAG  smernic  so  organizirana  na  podlagi  štirih  načel 
spletne  dostopnosti:  zaznavanje,  delovanje,  razumevanje  in  robustnost.  V  nadaljevanju 
bomo predstavili zgolj povzetke in najpogostejše rešitve ‐ podrobnejše (tehnične) rešitve so 
predstavljene v dokumentih How to Meet WCAG 2.0 in Developing Websites for Older People 
(How  People  with...,  2009).  Oba  dokumenta  predstavljata  nabor  težav,  ki  jih  imajo  pri 
uporabi  informacijske  tehnologije  ne  le  starejši,  pač  pa  večina  uporabnikov  s  posebnimi 
potrebami.  
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2.1  PRVO NAČELO: ZAZNAVANJE  
Informacije  in sestavni deli uporabniškega vmesnika morajo biti uporabnikom predstavljeni 
tako,  da  jih  ti  lahko  zaznajo.  To  pomeni,  da moramo  uporabnikom  zagotoviti  besedilne 
alternative  za  vso  nebesedilno  vsebino  in  poskrbeti  za  alternative  časovno  vezanih 
predstavnosti. Vsebino moramo oblikovati  tako, da  je vidna v  različnih oblikah brez  izgube 
informacij ali strukture, ločiti moramo vsebino ozadja, da uporabnik brez težav lahko vidi in 
sliši vsebino v ospredju (How People with ..., 2009). 
 
2.1.1  Velikost besedila  
Veliko  starejših  oseb  zaradi  slabšega  vida  potrebuje  večji  tekst  od  običajnega,  torej  je 
potrebno poskrbeti tudi za povečevanje teksta v obrazcih.  
WCAG 2.0 kriterij pravi, da mora sistem omogočati, da se besedilo brez podporne tehnologije 
poveča do 200 % brez izgube vsebine in funkcionalnosti.  
Kako  to  dosežemo:  z  uporabo  relativnih  velikosti  pisav  (odstotki  ali  emi1),  že  v  osnovi  je 
potrebno omogočiti velike tipe pisav, izogibati se je potrebno besedilom v rastrskih slikah, v 
sami računalniški aplikaciji pa je potrebno zagotoviti kontrolnike, s katerimi lahko uporabnik 
sam  spreminja  velikost besedila do 200 %  (običajno  ikona  s  črko  T  ali A na  vrhu  strani,  s 
katero lahko ob pritisku povečujemo ali zmanjšujemo velikost besedila).  
 
2.1.2  Slog in postavitev besedila  
Slog  in  vizualna  predstavitev  vplivata  na  enostavnost  ali  težavnost  pri  branju  vsebin 
uporabnikov, ki se soočajo s pešanjem vida.  
WCAG 2.0 kriterij vključuje zahteve glede sloga besedila, poravnave, razmika med vrsticami, 
dolžine vrstice in horizontalnega pomikanja.  
Na kaj moramo biti pozorni: na  izogibanje  celostranski  in  sredinski poravnavi, na uporabo 
lahko berljivih fontov, na uporabo velikih in malih črk skladno s slovnico jezika, na izogibanje 
večjih  količin  besedila  v  poševni  pisavi,  izogibamo  se  pretirani  uporabi  različnih  stilov  na 
trenutnem  zaslonskem prikazu  in podstraneh,  zagotoviti  je potrebno dovolj prostora med 
vrsticami in na strani omogočiti ikono, ki poveča razmik med vrsticami in odstavki.  
 
2.1.3  Barve in kontrasti  
Pri večini  starejših  ljudi  se  spremeni  zaznavanje barv  in počasi  začno  izgubljati občutek  za 
kontrast.  
WCAG  2.0  kriterij  narekuje,  da  barva  ne  sme  biti  edini  vizualni  način  posredovanja 
informacije,  ki  namiguje  na  neko  akcijo,  pričakuje  odgovor  ali  razlikuje  med  vizualnimi 
element  in da mora biti  kontrast  vsaj 4.5:1  (še bolj priporočljiv pa  je  vsaj 7:1)  za  vizualne 
predstavitve besedila in slik.  
Kako  lahko  to  omogočimo:  poskrbimo  za  to,  da  je  kontrast med  besedilom  ali  sliko  ter 
ozadjem vsaj 4.5:1; da so informacije, posredovane z barvami, na voljo tudi v besedilni obliki 
in da ob uporabi različnih barvnih navodil uporabimo besedilno iztočnico in s tem opozorimo 
uporabnika, kaj sledi; da zagotovimo zadosten, in ne ekstremen kontrast, uporabljamo svetla 
                                                       
1
 Em je merska enota v tipografiji, ki je definirana iz razmerja med širino  in višino črke, glede na trenutno velikost pisave. 
Popularnost njene rabe se je povečala z uporabo CSS. Več na http://en.wikipedia.org/wiki/Em_(typography). 
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pastelna ozadja namesto  črnega besedila na belem ozadju;  zaželena  je uporaba kontrasta 
3:1 z bližnjim besedilom ter zagotavljanje dodatnih vizualnih namigov za povezave, kjer so te 
v besedilu ločene zgolj z barvo. 
 
2.1.4  Večpredstavnost  
Ker  se  veliko  uporabnikov,  predvsem  starejših,  srečuje  z  zmanjšanjem  zaznave  vidnih  in 
čutnih dražljajev, pogosto potrebujejo prepise, napise in tišje zvoke v ozadju.  
WCAG 2.0 merila uspešnosti v tem primeru priporočajo naslednje možnosti: zgolj avdio (zapis 
spletne  strani),  zgolj video  (zapis  spletne  strani),  zvočni prepisi, alternativna oblika medija, 
tišje ali brez zvočnega ozadja.  
Omogočimo  jih  z  že  zgoraj opisanimi  rešitvami: primerni  so  vsi prepisi  in napisi  za  zvočna 
besedila,  zagotavljanje  alternativ  za  različne  oblike  avdio  in  video  vsebin,  pri  filmih  in 
posnetkih  se  priporoča  uporaba  podnapisov,  pri  avdio  zapisih  je  priporočeno,  da  so 
negovorjeni zvoki za 20 decibelov tišji od govorjenih.  
 
2.1.5  Sinteza govora  
Nekateri uporabniki s težavami vida uporabljajo programsko opremo za sintezo govora  (t.i. 
text to speech), ki je vedno pogosteje na voljo tako v brskalnikih kot tudi v samih operacijskih 
sistemih.  
WCAG  2.0  priporoča  tekstovno  alternativo  z  opisi  informacij,  strukture  in  odnosov  med 
elementi, ki služi v pomoč programski opremi za sintezo govora.  
Na  kaj  moramo  pomisliti  pri  oblikovanju  računalniških  vsebin:  na  zagotavljanje  kratkih 
tekstnih alternativ za nebesedilno vsebino (kratek opis slike ali grafa), ki služi istemu namenu 
in predstavlja informacijo na sliki, uporabo elementov za označevanje besedila (angl. labels) 
ter uporabo oznak h1‐h6 (angl. heading‐ov) za označevanje naslovov.  
 
2.1.6  CAPTCHA  
Uporabniki s slabšim vidom imajo pogosto težave pri razbiranju vse bolj pogostih CAPTCHA2 
znakov, saj imajo ti slabši kontrast in se ne morejo povečati.  
WCAG 2.0 kriterij narekuje uporabo alternativ pri nebesedilnih vsebinah.  
Na kaj moramo pomisliti, če želimo omogočiti namensko uporabo tovrstnih elementov tudi 
za  starejše  in  slabovidne  uporabnike:  zagotovitev  besedilne  alternative  in  zagotovitev,  da 
spletna stran vsebuje drugačno CAPTCHA z drugačnim načinom prikazovanja; da zagotovimo 
več kot dva načina prikazovanja tega testa; da omogočimo skrbnikom, da lahko obidejo test 
in vseeno potrdijo pristnost prijave  in da že  registriranim uporabnikom ni potrebno vedno 
znova izpolnjevati tega testa. 
 

                                                       
2
  CAPTCHA  ‐  'Completely Automated Public Turing  tests  to  tell Computers and Humans Apart' –  test, ki ugotavlja, ali  je 
določen  uporabnik  oseba  ali  program  (stroj).  Je  v  obliki  pravokotnika,  v  katerem  so  nanizane  črke  in/ali  številke  na 
slikovnem ozadju, ki jih mora uporabnik prepisati iz zaslona z namenom, da npr. potrdi prijavo v spletni e‐mail naslov, da 
se registrira na forumu, potrdi spletno naročilo, pošlje brezplačno sms sporočilo, sodeluje v nagradnih igrah in podobno. 
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2.2 DRUGO NAČELO: DELOVANJE  
Sestavni  deli  uporabniškega  vmesnika  in  navigacija morajo  biti  delujoči,  kar  pomeni,  da 
morajo biti  vse  funkcionalnosti dostopne  s  tipkovnico; da  je uporabnikom na  voljo dovolj 
časa  za  branje  in  urejanje  vsebine;  da  uporabniku  ponudimo  alternativne  načine  za 
krmarjenje po  spletni  strani,  iskanje vsebine  in določanje  trenutne  lokacije na  strani  (How 
People with ..., 2009). 
 
2.2.1  Povezave  
Veliko  uporabnikov  s  posebnimi  potrebami  zaradi  zmanjševanja  vizualnih  in  kognitivnih 
zaznavanj potrebuje jasno vidne in opazne povezave.  
WCAG  2.0  narekuje,  da mora  biti  namen  povezave  viden  že  iz  samega  besedila  povezave 
oziroma  iz besedila okoli nje, ter da se povezava  jasno opazi, ko se npr. uporabnik zapelje z 
miško čez besedilo.  
Kako to dosežemo: povezave poimenujemo z besedilom namesto URL‐jem, omejimo število 
povezav na npr. eni spletni strani, povezave vidno ločimo od ostalega teksta, omogočimo, da 
se besedilo z naslovom povezave poveča, osvetli ali se pojavi njen napis, ko gre uporabnik z 
miško čez povezavo. 
 
2.2.2  Navigacija  
Veliko  starejših  zaradi  slabšanja  zaznavnih  sposobnosti  potrebuje  jasno  oblikovano 
navigacijo.  
WCAG 2.0 kriterij govori o več kot le enem načinu prikazovanja informacije o položaju, kjer se 
v  računalniški  aplikaciji  uporabnik  nahaja  in  kje  lahko  dobi  določene  informacije;  pri 
rezultatih iskanja je posebej pomembno, da so poimenovani tako, da je že iz njihovega imena 
možno preprosto razbrati vsebino, ki jo opisujejo.  
Kako  dosežemo  te  kriterije:  oblikujemo  zemljevid  spletnega mesta:  omogočimo  funkcijo 
iskanja; omogočimo opisne naslove posameznih spletnih strani, da uporabnik  lahko razume 
rezultate  pri  iskanju;  omogočimo  piškotke;  označimo  trenutno  lokacijo  uporabnika  v 
navigaciji; na vsaki podstrani dodamo povezavo na začetno ali osnovno stran, itd.  
 
2.2.3  Uporaba miške  
Zaradi  težav  z  vidom  in  pešanja motoričnih  spretnosti  imajo  nekateri  (predvsem  starejši) 
uporabniki težave pri uporabi miške.  
WCAG 2.0:  indikatorji fokusa morajo biti vidni ‐ ko sistem zahteva uporabniški vnos, morajo 
biti  jasno  vidna  vnosna  polja,  za  nebesedilne  vsebine  morajo  biti  na  voljo  tekstovne 
alternative, besedilo se mora povečati do 200 %.  
Na kaj smo pozorni pri oblikovanju spletnih vsebin: na osvetlitev povezave, ko gre uporabnik 
čez z miško; na uporabo dobro vidnega kurzorja miške, na uporabo oznak za vnos v obrazcih, 
na uporabo besedila z relativno velikostjo pisave, saj je na večje besedilo lažje klikniti. 
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2.2.4  Uporaba tipkovnice in funkcije tab  
Nekateri uporabniki ne morejo uporabljati miške, zato namesto nje uporabljajo tipkovnico.  
WCAG  2.0  narekuje,  da mora  biti  vsebina  dostopna  in  funkcionalna  tudi  za  uporabniški 
vmesnik tipkovnice, ter se  indikator stanja (podobno kot kurzor pri miški)  lahko premika po 
spletni strani zgolj z uporabo tipkovnice in je pri tem viden uporabniku.  
Kako  to dosežemo: z uporabo HTML obrazcev  in povezav omogočimo uporabniku uporabo 
vsebin brez miške, omogočimo sprožitev določenih akcij s tipkovnico, dodamo povezavo na 
vrhu strani, ki vodi na osnovni nivo, uporabimo dobro viden  indikator stanja  in uporabimo 
dobro vidne mehanizme, ki sprožijo osvetlitev povezav  in kontrol, ko uporabnik  ''preiskuje'' 
elektronske vsebine s tipkovnico.  
 
2.2.5  Moteči dejavniki  
Starejši uporabniki so bolj nagnjeni k zmedenosti, ko se soočijo z gibanjem in zvoki na spletni 
strani.  
WCAG 2.0 kriteriji narekujejo uporabo mehanizma, s katerim lahko uporabnik začasno ustavi, 
prekine ali odstrani katerokoli vsebino, ki se premika in utripa.  
Kako  to dosežemo: dovolimo, da  se  lahko vsebino ustavi  in ponovno predvaja, kjer  je bila 
ustavljena; da oblikujemo vsebino, ki ne utripa več kot 5 sekund; da uporabniku omogočimo 
osvežitev  vsebine  namesto  avtomatskega  osveževanja  strani;  da  dovolimo  predvajanje 
zvoka, ki se nato samodejno ugasne po treh sekundah; omogočimo uporabniku, da se zvok 
začne predvajati na njegovo željo in ne samodejno (ikona z zvočnikom ''ugasni'' in ''prižgi'').  
 
2.2.6  Zadostna količina časa  
Uporabniki  s  težavami  z  vidom,  zmanjšanimi  ročnimi  spretnostmi  ali  kognitivnimi 
sposobnostmi potrebujejo več časa za procesiranje informacij.  
WCAG  2.0  narekuje  naslednje:  uporabnik  lahko  ugasne,  nastavi  ali  podaljša  katerekoli 
časovne omejitve, saj ta navadno ni ključnega pomena pri predstavitvi spletne vsebine (razen 
pri  multimediji  in  dogodkih  v  živo).  Premikanje  (scrolling)  po  vsebini  bi  moralo  ustaviti 
samodejno osveževanje, ki bi ga bilo možno kontrolirati in ustaviti.  
To  lahko dosežemo  tako, da dovolimo ustavljanje  in nadaljevanje predvajanja  vsebine, da 
omogočimo uporabniku  izklop  časovnih omejitev, da ga  z opozorilom obvestimo o poteku 
predvidenega časa, in da ga uporabnik po potrebi lahko podaljša. 
 

2.3  TRETJE NAČELO: RAZUMEVANJE  
Informacije  in  delovanje  uporabniškega  vmesnika  mora  biti  uporabniku  razumljivo.  To 
pomeni, da mora biti besedilo na strani berljivo in razumljivo, da se spletne strani prikazujejo 
in delujejo v predvidljivih oblikah  ter da  je uporabniku omogočeno  izogibanje napakam  in 
popravljanje le‐teh (How People with..., 2009). 
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2.3.1  Oblikovanje besedila  
Veliko starejših ljudi je neizkušenih uporabnikov spleta brez naprednejših znanj in navad pri 
brskanju,  zato  navadno  preberejo  celotno  stran,  pri  čemer  je  ključnega  pomena  dobra 
organizacija spletne strani.  
WCAG 2.0 narekuje uporabo oznak  za naslove  in opise  teme, uporabo naslovov pri daljših 
besedilnih odstavkih in dobro organizacijo besedila.  
Pri  oblikovanju  spletnih  strani  bodimo  natančni,  saj  se  predstavitev  besedila  razlikuje  v 
primerjavi z urejevalniki  in bralniki (npr. Word  in PDF programi kot je npr. Adobe Reader) – 
zagotoviti moramo opisne naslove in opisne oznake, besedilo moramo ločiti s podnaslovi, pri 
naštevanju pa raje uporabimo vertikalni seznam z oznakami s pikami ali številkami.  
 
2.3.2  Razumljiv jezik  
Uporabniki s posebnimi potrebami težje razumejo kompleksnejše stavke, nenavadne besede 
in tehniški žargon.  
WCAG  2.0:  zaželena  je  uporaba  mehanizma  za  označevanje  definicij  besed  in  fraz,  ki 
omogoča  podrobnejšo  opredelitev  besedila  in  zagotavlja  raven  težavnosti  besedila, 
razumljivo vsaj srednješolsko izobraženi osebi.  
Kako  se  držimo  teh  priporočil:  uporabimo  čist  in  preprost  način  izražanja  vsebine, 
omogočimo daljšo  razlago,  razlago kratic ali besedila v narekovajih  in storimo vse, kar  je v 
naši moči, da je tekst lahko berljiv. 
 
2.3.3  Dosledna navigacija in označevanje  
Za  ljudi,  ki  so  šele  začeli  uporabljati  splet  in  spletne  vsebine,  in  za  starejše  z  nekaterimi 
zmanjšanimi  kognitivnimi  zmožnostmi  je  dosledna  navigacija  in  predstavitev  še  posebej 
pomembna.  
WCAG 2.0: navigacija mora biti predstavljena na enak način in v istem vrstnem redu kjerkoli v 
računalniškem sistemu.  
Navodil  se  držimo  tako,  da  ponavljajoče  dele  predstavimo  na  enak  način  in  v  enakem 
vrstnem  redu  na  vseh  straneh  in  podstraneh,  prav  tako  pa moramo  dosledno  uporabljati 
oznake, imena in besedilne alternative.  
 
2.3.4  Odpiranje novih in pojavnih oken  
Nekateri  starejši  in  nevešči  uporabniki  računalnika  se  lahko  zlahka  zmedejo  ob  pojavu 
pojavnih oken, novih oken in novih zavihkov.  
WCAG  2.0  narekuje,  da  se  ob  fokusiranju  določenega  elementa  (ko  gremo  čez  vsebinski 
element  z  miško  ali  tipkovnico)  ne  sproži  nobena  sprememba,  ne  da  bi  jo  predhodno 
uporabnik potrdil.  
Kako to dosežemo: uporabnike predhodno opozorimo, da se bo odprlo novo okno, sproženje 
neke akcije mora biti aktivno in novo okno se lahko odpre zgolj na zahtevo uporabnika. 
 
2.3.5  Osveževanje strani in posodabljanje  
Nekateri  uporabniki  s  slabšim  vidom  in  zmanjšanim  občutkom  za  zaznavanje  lahko 
spregledajo vsebino, ki se samodejno obnavlja na zaslonu.  
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WCAG  2.0:  ko  se  uporabnik  fokusira  na  neko  komponento,  naj  ne  pride  do  sprememb, 
spreminjanje  nastavitev  naj  ne  vodi  v  spremembe  konteksta,  če  uporabnik  na  to  ni 
predhodno opozorjen; spremembe v kontekstu lahko sproži zgolj uporabnik, te se morajo po 
potrebi tudi izklopiti.  
Kako  to  dosežemo:  zagotovimo  gumb  Pošlji  (angl.  Submit),  da  se  spremeni  kontekst, 
opišemo, kaj se bo zgodilo, ko bo uporabnik nekaj potrdil, sproženje spremembe konteksta 
mora biti sproženo s strani akcije in ne, ko se uporabnik fokusira na nek element. Slednji naj 
se ne bi  spreminjal oziroma bi  le‐ta ponudil opcijo osvežitve  s  strani uporabnika namesto 
samodejnega osveževanja.  
 
2.3.6  Navodila in pomoč pri vnosu  
Nekateri uporabniki se srečujejo s težavami pri razumevanju zahtev obrazcev in pri pošiljanju 
izpolnjenih obrazcev.  
WCAG  2.0:  kjer  predvidevamo  uporabnikov  vnos  poskrbimo  za  oznake  in  navodila, 
omogočimo funkcijo pomoči.  
Kjer  predvidevamo  uporabnikov  vnos  poskrbimo  za  oznake  in  navodila  ter  omogočimo 
funkcijo  Pomoč  (angl.  Help),  kjer  podrobno  opišemo,  kaj  se  od  uporabnika  pričakuje; 
podobna vprašanja združimo na enem mestu, da uporabnik ni zmeden; omogočimo uporabo 
črkovalnika  in  že  predvidene  vnose,  označimo  pričakovan  format  zapisa  in  primer;  kje  je 
mogoče uporabimo oznake, imena in besedilne alternative. 
 
2.3.7  Preprečevanje napak in obnovitev obrazcev  
Zaradi zmanjšanih kognitivnih sposobnosti imajo nekateri uporabniki težave pri izpolnjevanju 
obrazcev in dokončanju transakcij.  
WCAG 2.0 narekuje, da morajo strani, še posebej kjer se zakonsko nekaj obvezujemo ali na 
straneh  kjer  potekajo  denarne  transakcije,  omogočiti  skok  na  prejšnjo  stran,  kjer  lahko 
podatke  pregledamo  in  popravimo,  na  vseh  straneh  bi  morala  obstajati  možnost,  da 
popravimo katerokoli informacijo in da se napaka pri vnosu samodejno zazna, označi in opiše 
uporabniku, tudi z možnimi popravki.  
Na kaj moramo biti pozorni: uporabniku omogočimo, da pregleda in popravi odgovore pred 
pošiljanjem, da sprejemamo različne formate zapisanih podatkov; uporabnika opozorimo na 
nepreklicne  spremembe,  pripravimo  jasno  razumljiva  sporočila  o  napakah,  ki  naj  bodo 
ločena od ostalega besedila; z besedilnim opisom označimo polje, ki ga uporabnik ni izpolnil 
ali da ni vnesen v pravilni obliki; da priporočimo konkreten popravek, omogočimo besedilni 
opis vseh napak, ki so se pojavile, navodila, kako jih popraviti in nadaljevati. 
 

2.4  ČETRTO NAČELO: ROBUSTNOST  
Vsebina elektronskih vsebin mora biti dovolj robustna, da se  lahko zanesljivo  interpretira z 
različnimi  prikazovalniki  vsebine  in  podporno  tehnologijo.  S  tem  poskrbimo  tudi  za 
prikazovanje vsebine na starejših  in novejših različicah prikazovalnikov (How People with..., 
2009). 
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2.4.1  Starejša oprema in programi  
Nekateri  starejši  uporabniki  niso  na  tekočem  in  uporabljajo  starejše  brskalnike  in  ostalo 
programsko opremo, ki ni enako zmogljiva in učinkovita kot novejše različice.  
WCAG 2.0 zahteva, da se označevanje (angl. markup) uporablja v skladu z določili.  
To dosežemo s preverjanjem spletne strani  in uporabo označevanja  in označevalnih  jezikov 
popolnoma  v  skladu  z  določili.  To  pomeni, da HTML  kode ne uporabljamo  za oblikovanje 
spletnih  strani,  kot  je  na  primer  postavitev  besedila  v  tabele,  ampak  za  to,  za  kar  je  bila 
predvidena – označevanje strukture.  
 
Če snovalci spletnih vsebin želijo, da so dostopne kar najširšemu krogu uporabnikov, se je 
potrebno držati nekaj osnovnih pravil (Smolnikar, 2008b):  
● poskrbeti  je  potrebno  za  semantično  strukturo:  uporabniki  uporabljajo  različne 

brskalnike in si prikaz spletne strani deloma prilagodijo lastnim potrebam,  
● poskrbeti  je  potrebno  za  razumljivo  vsebino:  jezik  mora  biti  čim  bolj  preprost, 

navigacija med stranmi pa hitra in smiselna,  
● ker  je  velikost  pisave,  ki  bi  ustrezala  vsem  uporabnikom,  nemogoče  določiti, mora 

oblikovalec nastaviti relativne in ne absolutne velikosti pisave,  
● izogibati se je potrebno sivim besedilom na belem ozadju, saj to zmanjšuje berljivost 

besedila,  
● ker vsi uporabniki ne vidijo slik (tudi zaradi nastavitev brskalnika), je ključnega pomena, 

da se slike, ki nosijo pomembne informacije, opremijo z atributoma »alternative text« in 
»long description«,  

● pri tabelah  je potrebna  jasna označitev glave  in noge stolpcev, podatke pa  je potrebno 
razvrstiti smiselno – tako, da jih lahko bralnik bere po vrsticah,  

● pri uporabi  JavaScripta ali Flasha  je pri oblikovanju  strani potrebno v  zakup vzeti  tudi 
uporabnike,  ki  nimajo  nameščenih  orodij  za  ogled  tovrstnih  vsebin  in  zagotoviti 
dostopnost informacij tudi brez uporabe tovrstnih tehnologij,  

● po postavitvi strani je smiselno stran testirati v kombinaciji večih metod. 
 
Za uspešno  integracijo uporabnikov  s posebnimi potrebami v  informacijsko družbo  je  tako 
potrebno udejanjati pet osnovnih načel (Pustišek, Bešter, 2007): 
● osveščenost  (angl.  awareness),  ki  se  nanaša  tako  na  uporabnike,  ki  morajo  poznati 

možnosti, kakor tudi na ponudnike opreme in storitev, ki naj bi specifične potrebe tako 
poznali, kakor tudi razumeli;  

● razpoložljivost (angl. availability) opreme in storitev; 
● primernost (angl. appropriateness) novih orodji, ki bodo zagotavljala dostop in uporabo 

storitev, pri tem pa upoštevala uporabniški vidik (za razliko od tehnološkega pogleda na 
dostop do vsebin v e‐obliki); 

● preskrbljivost  (angl.  affordability)  kot  finančni  vidik,  ki  ne  sme  biti  odločilni  faktor 
vključevanja ciljnih skupin uporabnikov v informacijsko družbo; 

● dostopnost  (angl.  accessibility)  z  vidika  načrtovanja  storitev  in  opreme,  ki  mora 
zagotavljati opremo tudi uporabnikom s posebnimi potrebami, tu se kot vodilno načelo 
kaže  načrtovanje  za  vse,  torej,  iskanje  rešitev,  ki  omogočajo  dostopnost  vsem  delom 
populacije (inkluzivnost).  
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3  DELO KNJIŽNIC Z UPORABNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI V E‐OKOLJU  
Mednarodna  zveza bibliotekarskih društev  in ustanov  (IFLA)  je  v okviru  sekcije,  ki  skrbi  za 
delo  knjižnic  z  uporabniki  s  posebnimi  potrebami  (Section  for  Libraries  Serving 
Disadvantaged  Persons)  pripravila  več  smernic,  te  pa  so  večinoma  usmerjene  v  delo  z 
uporabniki  v  fizičnem  okolju  in  v  manjši  meri  namenjene  delu  s  tovrstnimi  osebami  v 
virtualnem okolju. 
 
Dokument Vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe in slabovidne v sistemu knjižnic 
(Kodrič  ‐  Dačić  et  al.,  2010)3  glede  možnosti  izkoriščanja  elektronskih  virov  za  slepe  in 
slabovidne  v  povzetku  raziskave  navaja,  da  so  publikacije  v  elektronski  obliki  slepim  in 
slabovidnim dostopne le, če so zapisane v ustreznem formatu. To velja tako za spletne strani 
in elektronske vire, ki jih vsebujejo, kot tudi za digitalizirane publikacije na statičnih nosilcih 
zapisov  (na  primer  CD  podatkovni  nosilec).  Pogosto  uporabljeni  PDF  format  je  lahko 
neustrezen za slepe in slabovidne. Idealen sistem za digitalni dostop do informacij je DAISY, 
ki bi ga bilo treba uvesti tudi v Sloveniji. Možnost za slabovidne so tudi elektronski čitalniki, 
katerih  uporabnost  bi  bilo  potrebno  še  preizkusiti.  Slepim  državljanom  bi  bilo  potrebno 
zagotoviti dostopnost  spletnih strani  javne uprave,  javnih zavodov  ipd. V  ta namen so bila 
izdelana »Navodila za izdelavo spletne strani, ki bo uporabna za slepe in slabovidne« (Priloga 
1).  
Uporaba  elektronskih  virov  je  odvisna  tudi  od  usposobljenosti  slepih  in  slabovidnih  za 
dostopanje do spleta. Podatek, da samo 5 % članov ZDSSS uporablja informacijski sistem EIS, 
kaže na  to, da  so  slepi  in  slabovidni premalo usposobljeni  za uporabo  spleta oziroma, da 
nimajo potrebne opreme. 
 
Smernice  za  knjižnične  storitve  za  osebe  z  disleksijo  (2007)  za  področje  informacijske 
tehnologije  navajajo,  da  je  uporaba  multimedijskih  računalnikov  s  slikami,  zvokom  in 
besedilom  privlačen  način  učenja  za  osebe  z  bralnimi  težavami,  vendar  največjo  težavo 
predstavlja dejstvo, da je potrebno za pridobitev določenega podatka pravilno vpisati iskalno 
zahtevo. To navadno predstavlja največjo oviro pri sistemih, ki ne omogočajo samodejnega 
predlaganja morebitnega  ustreznejšega  iskalnega  izraza,  kot  je  bil  vnesen.  Smernice  kot 
rešitev predlagajo programsko opremo za preverjanje črkovanja in slovnice, ki je namenjena 
predvsem osebam z disleksijo. Knjižnica  lahko kupi katerega od  teh programov  in staršem, 
učencem in učiteljem prikaže njihovo uporabnost. Računalnik s tovrstno programsko opremo 
naj  bi  bil  nameščen  v  ločenem  prostoru  knjižnice,  da  se  zagotovi  zasebnost  uporabnika, 
knjižnično osebje pa mora biti usposobljeno za njegovo uporabo da lahko priskoči na pomoč, 
če je to potrebno. 
 
Za zagotavljanje enakopravnega dostopa do interneta in elektronskih podatkovnih zbirk, naj 
knjižnica  opremi  nekaj  svojih  računalnikov  s  programi  za  sintezo  govora  in/ali  povečavo 
besedila. Za delo z urejevalniki besedila mora biti za osebe s težavami pri branju in črkovanju 
zagotovljena različica programa, ki omogoča tudi t.  i. funkcijo prepoznavanje glasu. Spletna 

                                                       
3
 Dokument v obliki študije je leta 2010 pripravila skupina strokovnjakov pod okriljem Centra za razvoj knjižnic 
NUK za potrebe Ministrstva za kulturo. 
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stran knjižnice naj bo lahko berljiva, s preprosto in jasno obliko, tako da bo razumljiva vsem 
skupinam  uporabnikov.  Hkrati  je  priporočljiva  zagotovitev  tehnične  in  strokovne  pomoči 
skupini uporabnikov s težavam pri branju tudi preko spleta, če je to le mogoče (Smernice …, 
2007, Access …, 2005). 
 
Starman  (2011)  za  potrebe  prilagoditve  uporabe  računalniške  in  druge  opreme  ter 
prilagoditve  knjižničnega  gradiva  za  uporabnike  s  posebnimi  potrebami  navaja  sledeče 
rešitve: 
  Prilagoditve uporabe računalniške in druge 

opreme
Prilagoditve knjižničnega gradiva

Uporabniki z motnjami v 
duševnem razvoju 

● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

● Upoštevati  osebni  prostor  pri  fizičnem 
kontaktu.  

● Uporaba manj obsežnega gradiva.  
● Uporaba lažje berljivega gradiva. 

Slepi uporabniki  ● Nameščena zvočna podpora na računalniških 
katalogih za iskanje knjižničnih gradiv.  

● Brajeva  vrstica  in  zvočna  podpora  za  delo  z 
računalnikom.  

● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

 

● Taktilne ali zvočne oznake na gradivu.
● Možnost  skeniranja  gradiva  v  dostopno 
elektronsko  obliko.  Elektronsko  gradivo 
naj bo v  .html,  .doc,  .rtf ali dostopni  .pdf 
obliki. 
● Taktilne slike ali tridimenzionalni modeli. 
● Zvočno  gradivo  na  kaseti,  CD/DVD  ali  v 
DAISY formatu. 

Slabovidni uporabniki  ● Programska  oprema  za  povečavo  zaslonske 
slike.  

● Pripomočki  za  povečavo  za  delo  na  blizu 
(optične ali elektronske lupe). 

● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

● Možnost skeniranja knjižničnega gradiva v 
dostopno elektronsko obliko.  
● Možnost povečave knjižničnega gradiva.  
● Elektronsko  gradivo  v  .html,  .doc,  .rtf  ali 
dostopni .pdf obliki.  
● Zvočno gradivo.  
● Povečane  in  visoko  kontrastne  slike  ter 
tridimenzionalni modeli. 
● Gradivo v povečanem tisku, visok kontrast 
med pisavo in ozadjem na spletni strani 

Gluhi uporabniki  ● Vizualna  opozorila  na  računalniku  namesto 
zvokov. 

● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

● Video  predstavitev  demonstracije  uporabe 
opreme. 

● Lažje berljivo gradivo. 
● Zvočno  gradivo  naj  bo  opremljeno  s 
podnapisi  in/ali  tolmačenjem  v  znakovni 
jezik. 

Naglušni uporabniki  ● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

● Video  predstavitev  demonstracije  uporabe 
opreme. 

● Lažje berljivo gradivo 

Uporabniki z govorno 
jezikovnimi težavami 

● Podpora za preverjanje črkovanja in slovnice.
● Zvočna podpora za branje besedil. 

● Elektronsko ali zvočno gradivo. 
● Lažje berljivo gradivo. 

Gibalno ovirani uporabniki  ● Prilagojena miška, tipkovnica ipd. 
● Pomoč pri uporabi opreme. 
● Poljubno  nastavljanje  novih  pomenov  in 

ukazov posameznim tipkam tipkovnice. 
● Uporaba zaslonske tipkovnice v kombinaciji z 

zasloni na dotik, ki jih posamezniki sprožajo z 
miško,  igralnimi  palicami  ali  vnosnimi 
tablicami. 

● Uporaba programske opreme za govorni vnos 
ukazov. 

● Gradivo  v  avdio  ali  video  obliki,  na 
CD/DVD ali v DAISY formatu 

Dolgotrajno ali kronično bolni 
uporabniki 

● Podpora za preverjanje črkovanja ali slovnice.
● Zvočna podpora za branje besedil. 

● Gradivo v zvočni ali elektronski obliki.
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  Prilagoditve uporabe računalniške in druge 
opreme

Prilagoditve knjižničnega gradiva

Uporabniki s specifičnimi učnimi 
težavami 

● Uporaba  računalnika  s podpornimi programi 
za pisanje. 

● Programska  oprema  za  zvočno  podporo 
branja besedil. 

● Programi  za  oblikovanje  konceptualnih  in 
podatkovnih  shem,  zaslonska  ravnila, 
uporaba  barvnih  prosojnic  za  spreminjanje 
barvnega  ozadja,  ki  olajšajo  branje  na 
računalniškem zaslonu 

● Možnost  skeniranja  knjižničnega  gradiva 
za pretvorbo v digitalno obliko. 
● Lažje berljivo gradivo. 
● Tiskanje  na  pastelno  obarvan  papir  (bež 
oz. svetlo kremno rumena). 
● Gradivo  v  avdio  ali  video  obliki,  na 
CD/DVD ali v DAISY formatu  
● Uporabnik  z  disleksijo  bo  uspešnejši  z 
zvočno knjigo.  Če knjigo bere  in  jo hkrati 
posluša, je njegova pozornost večja. 

Uporabniki s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami 

● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

● Upoštevati  osebni  prostor  pri  fizičnem 
kontaktu. 

● Uporaba manj obsežnega gradiva. 
● Miselni vzorci, svetle barve. 

 
Smernice  za  lažje  razumljivo  gradivo  (Guidelines  …,  2010)  priporočajo,  naj  bo  tudi 
informativno gradivo, ki ga knjižnice pripravljajo za svoje uporabnike (promocijske zloženke, 
spletne vsebine, informacije v elektronski obliki) razumljivo za vse. Pri tem se je dobro držati 
nekaterih preprostih načel:  
● vsebina mora biti podana jasno, kratko in s kratkimi stavki, 
● v  čim  večji  meri  se  je  potrebno  izogibati  tujkam,  kakor  tudi  preveč  strokovni 

terminologiji, 
● ustrezno  oblikovanje  besedila  je  zelo  pomembno,  med  odstavki,  kakor  tudi  med 

besedilom naj bo dovolj razmika, paziti je potrebno na pravilen prelom besed, 
● vključitev  slikovnih  pojasnil  (preprostih  grafov,  preglednic,  predstavitvenih  slik)  v 

podporo  zapisanemu  besedilo,  zaželena  je  tudi  uporaba  splošno  razširjenih 
piktogramov, 

● primerneje  je uporabiti  temnejše besedilo na belem  ali  svetlem ozadju,  kot pa  svetlo 
besedilo  na  temnem  ozadju  (seveda  z  izjemo  pri  nekaterih  vsebinah,  namenjenih 
nekaterim uporabnikom s specifičnimi težavami z vidom), 

● pomembnejša  besedila  lahko  pripravimo  tudi  v  osnovni  (s  kompleksnejšimi  stavki, 
daljšimi besedili)  in preprosti obliki  (skrajšano besedilo,  zapisano  v  lahko  razumljivem 
jeziku),  kjer  je  slednje  namenjeno  uporabnikom  s  senzornimi,  bralnimi  ali  težavami  z 
razumevanjem prebranega4.  

 
Omeniti  je  potrebno  tudi  Nacionalni  center  za  dostopno  informacijsko  tehnologijo  v 
izobraževanju  univerze  v  Washingtonu  (The  National  Center  on  Accessible  Information 
Technology  in  Education),  ki  je  v  sodelovanju  z  Nacionalnim  inštitutom  za  raziskave 
invalidnosti  in  rehabilitacijo  ameriškega  ministrstva  za  šolstvo  (National  Institute  on 
Disability  and  Rehabilitation  Research  of  the  U.S.  Department  of  Education)  za  potrebe 
ameriških  izobraževalnih  inštitucij  pripravil  kontrolni  seznam  (Information  Technology  in 
Education Accessibility Checklist, 2004),  s  katerim  lahko  le‐te preverijo ali nudijo ustrezno 
izobraževalno oz. delovno okolje za slušatelje  in predavatelje s posebnimi potrebami. Med 

                                                       
4
  Dober  primer  tovrstne  prakse  je  spletna  enciklopedija Wikipedia,  ki  za  večino  člankov  zagotavljajo  tudi 
različico v t.i. preprosti angleščini (Simple English). 
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njimi so tudi vprašanja namenjena preverjanju zagotavljanja dostopa do vsebin v elektronski 
obliki za uporabnike z različnimi zaznavnimi ali gibalnimi težavami.  
 
Ne  nazadnje  pa  moramo  omeniti  tudi  nujnost  izvajanja  informacijskega  opismenjevanja 
ciljnih skupin uporabnikov z njimi prilagojenimi programi in učnimi metodami. Prve korake v 
tej  smeri  že pripravljamo  tudi  v osrednjeslovenski  regiji,  kjer nameravamo  v  letu  2012  za 
potrebe spletnih strani splošnih knjižnic osrednjeslovenskega območja pripraviti programsko 
orodje,  ki  bo  z  enega  spletnega mesta  omogočalo  prilagoditve  vsebin  spletnih  stran  za 
različne skupine uporabnikov s senzornimi  težavami  (slabovidni,  ljudje z bralnimi  težavami, 
starejši, itd.), pri tem pa upoštevali specifike posameznih ciljnih skupin glede na priporočila, 
navedena v poglavju 2. 
 
Za  zagotovitev  storitev  knjižničarji  potrebujemo  specifična  znanja  za  ustrezno  delo  z 
uporabniki s posebnimi potrebami, kar pomeni, da  je potrebno v programe dela knjižnic za 
prihodnja leta vključiti izobraževanja knjižničarjev za delo s posameznimi ciljnimi skupinami. 
 
Pri tem nam je lahko v pomoč tudi letu 2005 sprejeta Novomeška deklaracija (Kakovostno …, 
2005) v kateri je med drugim predlagano, da je potrebno: 
 �v vsaki osrednji knjižnici zadolži  določi enega strokovnega delavca za spremljanje  in 

razvijanje  knjižnične  dejavnosti  za  ugotovljene  potrebe  prebivalcev  s  posebnimi 
potrebami,  

 poskrbeti,  da  bodo  potrebe  teh  prebivalcev  zastopane  v  vseh  dokumentih,  ki  se 
navezujejo na knjižnično dejavnost, 

 dopolniti založniške programe (tudi avdio  in video) z vsebinami  in oblikami, primernimi 
za posamezne značilne potrebe prebivalcev s posebnimi potrebami (npr. zvočne knjige, 
lažje berljive  knjige  in  časopisje, povečani  tisk)  in omogočiti dostopnost  teh posebnih 
izdaj v vseh knjižnicah na vidnem in ustrezno dostopnem mestu, 

 poskrbeti,  da  bo  tema  knjižnična  dejavnosti  za  prebivalce  s  posebnimi  potrebami 
zastopana na vseh strokovnih knjižničarskih posvetovanjih in primerno tudi na posvetih 
drugih strok, ki obravnavajo potrebe prebivalcev s posebnimi potrebami. 

 
Kot  vodilo  pri  uresničevanju  pa  nam  lahko  služi misel,  ki  so  jo  zapisali  Starman,  Južnič  in 
Žagar (2011, str. 84): »Na področju izobraževanja in usposabljanja bibliotekarjev je potrebno 
postoriti  še marsikaj.  Ko  bodo  bibliotekarji  toliko  ozaveščeni  o  uporabnikih  s  posebnimi 
potrebami, ko bodo poznali načine prilagajanja gradiva in storitev zanje […] bodo uporabniki 
s posebnimi potrebami nekaj običajnega, prilagoditve zanje pa samoumevne«. 
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5  PRILOGE 
 
Priloga 1:   Navodila  za  izdelavo  spletne  strani,  ki  bo  uporabna  za  slepe  in  slabovidne 

(Kodrič – Dačić et al., 2010, str. 60) 
 
Osnovni napotki, kako izdelati slepim in slabovidnim prijazno in uporabno spletno stran : 
● Pomembna je kontrastnost spletne strani: spletna stran naj bo čim bolj kontrastna. 
● Na spletni strani naj ne bo preveč grafičnih elementov. 
● Spletna stran naj bo pregledna in enostavna. 
● Spletna stran ne sme biti narejena s programom Macromedia Flash. 
● Označevanje grafik in slik: uporaba alternativnega besedila (tag) za označevanje grafik in 

slik na spletni strani, torej vsakega objekta, ki ni tekstoven. V HTML‐ju to storimo tako, 
da  v  slikovni  tag  dodamo:  alt=”vaš  opis  slike”.  Zemljevidi morajo  imeti  alternativno 
besedilo za vsako območje, na katerega se da klikniti. 
Če  se  želimo  prepričati,  da  smo  označili  vse  potrebne  elemente  na  strani,  to  lahko 
preverimo tako, da stran prikažemo v načinu brez slik. V tem primeru bomo namesto slik 
dobili opise, ki smo jih definirali v alternativnem opisu slike. 

● Nasveti za pisanje dobrega alternativnega besedila: 
○ Opišemo funkcijo slike, še posebej če je slika povezava. 
○ Najprej  napišemo  pomembne  informacije,  če moramo  navesti  daljši  opis,  le  tega 

ločimo z dvopičjem. 
○ Če  grafika nima nobenega pomena, potem  take  grafike ne označujemo  (recimo  če 

uporabimo grafiko za pozicioniranje drugih grafik, npr. presledka). 
○ Če ne vemo, kaj bi povedali o sliki, lahko namesto opisa uporabimo “ni besedila”. 
○ Če  premikamo  npr.  naslove  menijev  na  strani,  ne  pozabimo  premakniti  tudi  alt 

besedila, ki se nanaša nanj. 
○ Pravilno črkujmo opise. 

● Označevanje strukture strani – grafike niso edino, kar se označuje na strani. Pravilno  je 
potrebno  označiti  tudi  dele  strani,  tako  da  uporabnik  lahko  ve,  kdaj  se  premakne  od 
enega dela strani k drugemu (navadno to označujemo z barvami, tekstovno pa je treba 
stvari rešiti drugače). 
○ Okvirjem, ki so na strani, lahko damo ime. 
○ Posamezna  področja  na  strani  lahko  poimenujemo;  pred  področje,  ki  ga  želimo 

poimenovati, vstavimo “Test Label”. 
● Označevanje povezav: če je povezava grafična, mora biti označena, besedilne povezave 

pa morajo imeti nek pomen.  
Primer označevanja povezave: <a href="/finest/download.html">For the latest version of 
our software, click here.</a> 

● Java,  JavaScript  in  ostalih  ne‐HTML  elementov  ni  priporočljivo  uporabljati.  Če  jih  že 
vključujemo na  stran, bodimo pozorni kaj  se  zgodi, ko uporabniki  želijo uporabljati  to 
stran. Preverimo tudi kaj se zgodi, če uporabniki uporabljajo starejšo različico brskalnika. 
Če že uporabljamo ne‐HTML oblike, poskrbimo da bomo imeli alternativno obliko, ki bo 
podajala enake informacije kot ne‐HTML element. 
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● Funkcija  posameznih  delov  besedila  mora  biti  natančno  določena  s  strukturnimi 
elementi, t.i. tagi HTML jezika. 

● Dobro  je,  če so posamezni elementi spletne strani dopolnjeni z metapodatki, ki nosijo 
osnovno  informacijo o podatkih, ki so sestavni del spletne strani. Npr. tag, ki določa da 
je  del  spletne  strani  naslov,  je  lahko  dopolnjen  z  informacijo  o  jeziku,  v  katerem  je 
napisan.  Tako  lahko  slep  uporabnik  takoj  presodi,  če  je  besedilo,  glede  na  njegovo 
jezikovno predznanje, primerno zanj. 

● Vključitev  jezikovne  informacije  je  pomembna  tudi  za  pravilno  delovanje  bralnikov 
zaslona, bralniki namreč ne morejo »prebrati« grafičnih informacij. 

● S spletnih strani, ki ne upoštevajo zgoraj omenjenega, lahko slepi in slabovidni pridobijo 
le omejeno število informacij. 

 
Za lažjo berljivost spletnih strani so v Priročniku dodali še naslednje možnosti, do katerih so 
pripravljavci dokumenta prišli na osnovi praktičnih izkušenj: 

● funkcijo KREPKO/BOLD: pregledane strani imajo funkcijo določanja velikosti besedila, 
nobena pa ne vključuje možnosti označiti besedilo kot krepko, 

● možnost poljubne nastavitve kontrasta, barve črk in ozadja, 
● pri  straneh,  ki  imajo  več  jezikovnih mutacij,  bi moralo  biti  standardizirano mesto 

gumba za izbiro jezika, 
● standardizirana razporeditev tudi drugih osnovnih funkcij, itd. 



Priloga 8:  Program Mestne knjižnice na obisku v Knjižnici Litija (24. maj 2011) 
v okviru tedna MKL 

 





 

 

 

 

 

 

 

Vsebina

- prog

- prog

- ekipa

 

 

 

1. Pr

 

S progra

skozi vs

strokovn

avtorji k

skupin i

 

Posebn

zahtevn

S t r i t a r

Tru

a 

ram in odpr

ramsko fina

a, programs

rogram in o

amsko polit

sebinske cik

njaki s podr

književnih de

in posamez

o pozornos

nejšim prired

r j e v a  u l i c

w w w . t

 t r u b

barjeva hiš

rtost 

anciranje, vi

ski sodelavc

odprtost 

tiko v letu 2

kle mesečn

ročja literarn

el, aktualnih

znikov, krea

st v program

ditvam, aktu

 

c a  7  }  1 0

r u b a r j e

b a r j e v a

ša literatur

iri  

ci, partnerji

011 smo us

ih pogovoro

ne teorije, p

h pogovorov

tivnih delav

mski strateg

ualnim dogo

 

0 0  L j u b l j

e v a h i s a

a @ l i t e r

re – letno p

spešno obli

ov o slovens

poznavalci s

v o kulturi in

vnic, simpoz

iji smo že o

odkom s šir

j a n a  }  t e

a l i t e r a

a r n a h i

poročilo o d

kovali nov p

ski literaturi

sodobne slo

n družbi, pr

zijev.  

od odprtja pr

ršega podro

l . :  0 1  2 5

t u r e . s i

s a . s i   

delovanju 2

prostor litera

 ter literarn

ovenske knj

edavanj, na

rostorov na

očja kulture,

6  5 6  9 4  

  

2011 

arne ponud

ih pogovoro

jiževnosti in

astopov glas

amenjali 

, literature i

dbe 

ov s 

n z 

sbenih 

n 



družbe in prireditvam za različne ciljne skupine občinstva v posameznih programskih sklopih 

skozi literarne pogovore, predstavitve avtorjev in knjižnih novosti, glasbeni nastopi, 

predavanja in okrogle mize, bralni nastopi, srečanja literarnih skupin, kreativne in 

performativne delavnice, natečaje, intelektualne razmisleke o umetnosti in družbi, razstave 

itd.  

 

Trubarjeva hiša literature je med tednom odprta od 10. do 18. ure in ob sobotah od 10. do 

14. ure ter v času kulturnih prireditev, ki se odvijajo po programu. 

 

Programska sezona v Trubarjevi hiši literature traja od septembra tekočega do vključno junija 

naslednjega programskega leta. Kulturni program Trubarjeve hiše literature predstavljajo 

lastni programi in programi sodelujočih partnerskih organizacij in posameznikov. Od oktobra 

do maja v programski sezoni izvajamo Programa kulturno-umetnostne vzgoje za otroke za 

različne starostne skupine otrok.  

 

Programska sezona 2010/2011 

V prvem letu so v hiši gostovali številni slovenski in tudi nekaj tujih literarnih ustvarjalcev, 

med njimi Svetlana Makarovič, Andrej Rozman Roza, Drago Jančar, Tomaž Šalamun, Miha 

Mazzini, Boris A. Novak, Veno Taufer, Boris Pahor, Feri Lainšček, Tone Pavček, Milan Jesih, 

Miklavž Komelj, Lucija Stupica, Dušan Jovanović, Aleš Debeljak, Dušan Čater, Veronika 

Dintinjana, Josip Osti, Vesna Lemaić, Dušan Šarotar, Robert Perišić, Claudio Magris in drugi. 

Nastopili so tudi glasbeniki in skupine, Jaap Blonk, Zlatko Kaučič, Scout Niblett, Igor 

Leonardi, Eduardo Raon, Jani Kovačič, Ksenija Jus, Marko Brecelj, Boštjan Gombač, Severa 

Gjurin, Peter Andrej, Jararaja, Julianna Barwick, Godalika, Bossa de novo… In seveda 

številni drugi izvajalci, predavatelji in performerji. Prostor Trubarjeve hiše literature je bil v 

minulem programskem letu tudi prostor knjižnih festivalov, novo prizorišče kulturno-

umetnostnega festivala Bobri, festivala Pravljice danes, festivala Fabula in drugih festivalskih 

in obfestivalskih dogodkov. 

 

V prvem programskem letu se je v Trubarjevi hiši literature zvrstilo 382 dogodkov, od 

literarnih, predstavitev knjig, branj in bralnih nastopov, pogovorov o kulturi in družbi, 

glasbenih nastopov do kreativnih, od tega približno dve tretjini lastnega programa, ki jih je 

obiskalo dobrih 8.000 obiskovalcev.  

 

V tem okviru je bilo v prvem programskem letu od septembra lani do konca letošnjega junija 

izvedenih 144 literarnih pogovorov in predstavitev, 90 dogodkov s širšega področja kulture in 

družbe, 55 kreativnih delavnic, 28 glasbenih dogodkov, 10 razstav in še 55 različnih 



dogodkov v obliki predavanj, simpozijev, pogovorov, okroglih miz in drugih lastnih ter 

gostujočih programov. Poleg teh je bilo izvedenih še 49 organiziranih skupinskih vodstev po 

hiši. V kulturnem programu pa se je na prireditvenem podiju hiše predstavilo, z vidika 

kulturne produkcije ne nepomembno, kar 860 različnih ustvarjalcev, avtorjev, izvajalcev. 

 

V desetih programskih mesecih smo izvedli skupaj 230 dogodkov, od tega 128 v produkciji 

Trubarjeve hiše literature in 80 gostujočih ter 22 dogodkov v obliki partnerskih sodelovanj z 

založbami, društvi ter posameznimi izvajalci programov.  

 

Program januar 2011 do december 2011  

V štirih programskih mesecih od septembra do decembra 2011 smo v Trubarjevi hiši 

literature pripravili v povprečju med 35 in 40 dogodkov mesečno. 

 

Izvedeni dogodki v obdobju januar 2011 do junij 2011: 

- januar 2011: 25 

- februar 2011: 36 

- marec 2011: 47 

- april 2011: 47 

- maj 2011: 38 

- junij 2011: 37 

 

Izvedeni dogodki v obdobju september 2011 do december 2011, mesečno: 

- september 2011: 37 

- oktober 2011: 43 

- november 2011: 42 

- december 2011: 31 

 

V letu 2011 se je v Trubarjevi hiši literature zvrstilo 383 dogodkov, od tega dve tretjini 

lastnega programa in tretjina gostujočih dogodkov. 

 

 

2. Programsko financiranje, viri 

 

Za delovanje Trubarjeve hiše literature so bila v letu 2010 namenjena sredstva MOL v višini 

60.000 evrov: obdobje september do december 2010. Od tega je bil del v višini 40.000 evrov 

programskih sredstev nakazan Mestni knjižnici Ljubljana, dodatno še 1.000 evrov za nakup 

najpomembnejših serijskih publikacij.  



Za delovanje Trubarjeve hiše literature so bila hiši v letu 2011 namenjena programska 

sredstva MOL v višini 80.000 evrov.  

 

 

3. Ekipa, programski sodelavci, partnerji 

 

Trubarjeva hiša literature je zagotavljala programsko delovanje z ekipo ene redno zaposlene 

osebe, financer Mestna knjižnica Ljubljana/MOL, ekipe študentov in skupine rednih ali 

občasnih zunanjih honorarnih programskih sodelavcev. Uspešno delovanje od odprtja 2. 

septembra 2010 smo zagotavljali ob izraziti angažiranosti ekipe, Trubarjeva hiša literature je 

bila namreč ob odprtju tako brez redne ekipe sodelavcev kot brez osnovnih sredstev za delo 

ter računalniško-komunikacijske opreme, vključno z dostopom do interneta, kar smo uspeli 

pridobiti s precejšnjim časovnim zamikom.  

 

Obseg del in nalog v Trubarjevi hiši literature je zato zajemal vzpostavitev vseh osnovnih 

mehanizmov delovanja, od organiziranja programskega delovanja, programske politike, 

profiliranja programskih sekcij, pripravo protokola prireditev, koordinacijo in selekcijo 

programov, organizacijo odprtosti hiše, vsebinsko koordinacijo tima študentov in zunanjih 

sodelavcev, vzpostavitev online programov, sistematike obveščanja in objav, razporejanje 

mesečnih in finančnih virov na letni ravni, postavitev spletne strani in zagon socialnih omrežij 

ter njihovo redno ažuriranje itd. 

 

Programsko smo v letu 2011 sodelovali s širokim krogom partnerjev s področja kulture, ki 

delujejo v okvirih mesta in drugimi partnerji s področja kulture, založništva, nevladnimi 

organizacijami, posamezniki in društvi. Med našimi dosedanjemi partnerji so Javna agencija 

za knjigo RS, Študentska založba, LUD Literatura, Studia Humanitatis, Mladinska knjiga 

založba, založba Rokus-Klett, Društvo slovenskih pisateljev, Filozofska fakulteta, Fakulteta 

za družbene vede, NUK, Festival Ljubljana, ŠKUC, KUD France Prešeren, Center urbane 

kulture Šiška, Center kulture Španski borci, Kinodvor, Zavod Bunker, Spletno pero, 

Pesem.si, Sezam, Emanat, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Zavod za razvijanje 

ustvarjalnosti in drugi.  

 

 

 

Tatjana Pristolič 

programska vodja Trubarjeve hiše literature 
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