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Dragi prijatelji Mestne knjižnice Ljubljana,

z veseljem vam poročamo o še enem uspešnem 
letu, ki smo ga v knjižnici skupaj preživeli sodelavci 
ter naši bralci in obiskovalci. Mestna knjižnica Lju-
bljana je v preteklem letu uspešno izpolnila svoje 
poslanstvo in dosegla nekatere odlične rezultate, ki 
jih je vredno posebej izpostaviti. Zato je v poročilu 
nanizanih veliko podatkov in prikazana cela vrsta 
dogodkov, katerih se upravičeno veselimo. Veliko 
nam je uspelo, čeprav nam kriza še vedno trka na 
vrata. Na nekatere stvari nismo mogli vplivati, zlasti 
ne na sredstva, ki so nam bila lani na voljo za nakup 
novega knjižničnega gradiva. Naša prizadevanja so 
bila tudi tokrat precej opažena v medijih, saj jih je 
spremljalo kar 264 časopisnih, radijskih in televizij-
skih prispevkov. 

Najpomembnejše je, da nam je uspelo dokonča-
ti tri pomembne investicije v izboljšanje prostora 
naših knjižnic in tako ponuditi boljše pogoje upo-
rabnikom in zaposlenim. Dokončno smo prenovili 
knjižnici v Šentvidu in Savskem naselju. Uredili smo 
tudi novo računalniško učilnico Učnega centra MKL 
s petnajstimi računalniškimi delovnimi mesti. V 
Knjižnici Jožeta Mazovca so bila zaradi dotrajanosti 
zamenjana vsa okna. Na večini izposojevalnih mest 
v vseh naših knjižnicah smo zastarele računalnike 
nadomestili z novimi.

V letu 2014 so se nam sredstva za nakup gradiva 
ponovno znižala, tokrat za skupno 8 odstotkov. Od 
začetka gospodarske krize so se sredstva za nakup 

gradiva zniževala vsako leto, njihov obseg pa je 
upadel s skoraj 1,5 milijona EUR v letu 2010 na 1,2 
milijona EUR v letu 2014. Kljub temu smo uspeli za-
gotoviti 7.667 novih naslovov knjižničnega gradiva 
z nakupom, skupaj z drugimi načini pridobivanja pa 
15.084 naslovov, s čimer se še ohranjata kakovost in 
aktualnost knjižnične zbirke. 

Izposoja gradiva na dom se je glede na nekajme-
sečno zaprtost nekaterih knjižnic za malenkost 
zmanjšala, a kljub temu dosega dobrih 4,6 milijo-
na enot. Bralci so si v največji meri izposojali knjige, 
vsak pa v povprečju po 13,8 enot gradiva.

Z domačo spletno stranjo, za katero smo že prejeli 
nagrado Netko 2013, smo v letu 2014 kandidirali za 
nagrado WEBSI 2014 in jo za odličnost tudi prejeli, 
poleg pa še nagrado za uredništvo. Na spletni stra-
ni smo objavili nekaj novih storitev: e-napovednik 
– aplikacija za naročanje na dogodke v knjižnicah, 
Robinzonijada v informacijski džungli – spletni kviz 
za mlade, izdali in objavili smo tudi e-slikanico Tjaž, 
avtorice Katarine Duščak, ki je naša sodelavka. Sple-
tno stran je obiskalo 467 tisoč uporabnikov.

Z veseljem omenjam projekt Emona 2000. Pripra-
vili smo številna strokovna predavanja, tematske in 
knjižne razstave, izobraževalne delavnice, dogodke 
za otroke ter v antičnem duhu izvedli tudi nekatere 
izmed naših vsakoletnih projektov. Med odmevnej-
šimi dogodki je bil tudi niz Svet med nami: Teden in-

Nagovor
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dijske kulture nas je popeljal v to neverjetno deželo, 
obiskovalce smo v sodelovanju z indijskim velepo-
slaništvom razveselili z več kot 40 prireditvami. V Tru-
barjevi hiši literature smo pripravili 244 dogodkov. 

Praznovali smo 40-letnico ljubljanske Potujoče knji-
žnice in 25-letnico Igroteke. Organizirali smo tradi-
cionalni Praznik zlatih hrušk ter podelili priznanja 
zlata hruška za najboljša literarna dela za otroke in 
mladino. Opozorili smo na problematiko poučnih 
knjig za otroke in mlade, pri čemer smo kot prvi 
izpostavili pomanjkanje izdanih del te vrste na slo-
venskem knjižnem trgu. Slednje je zagotovo eno 
pomembnejših dejanj MKL v preteklem letu.

Drugo pa je posvetovanje Knjižnica, srce mesta: 
Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic. Od-
prli smo razpravo in premislek o vrednotenju knji-
ževnosti za potrebe knjižnic ter o možnostih za 
vzpostavitev dolgoročnega sistema priporočanja 
kakovostne književnosti. Projekt je prejel nagrado 
Združenja splošnih knjižnic za najboljši projekt slo-
venskih splošnih knjižnic na področju inovativnega 
strokovnega dela v letu 2014.

Aktivno delovanje, uvajanje novih storitev in raz-
pravo o različnih strokovnih idejah in potrebah 
naših uporabnikov, ki se lahko spremenijo v nove 
storitve knjižnice, nadaljujemo tudi v letu 2015. 
Pridružite se nam kot bralci, udeleženci prireditev 
in izobraževanj ter tudi kot svetovalci s svojimi pri-
pombami in predlogi!

Jelka Gazvoda, direktorica
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Živimo v soglasju z naravo 
Prenova Knjižnice Šentvid

Po šestih mesecih prenove smo 23. aprila, na sve-
tovni dan knjige odprli vrata sodobno opremljene 
krajevne knjižnice. Zasnovali smo jo kot »zeleno« 
knjižnico in uporabili naravne materiale.

Poslanstvo Knjižnice Šentvid je med drugim tudi 
posredovanje informacij o okoljskem ozaveščanju, 
zato vsak tretji teden v mesecu pripravimo Eko te-
den, v katerem organiziramo predavanje za odrasle 
na temo okolja in narave, delavnico za otroke, na 
kateri otroci izdelujejo iz naravnih ali recikliranih 
materialov, ter uro pravljic, na kateri z literaturo in 
praktičnimi aktivnostmi ozaveščamo starše in otro-
ke o skrbi za naše okolje.

Knjižnica Šentvid je naša prva knjižnica, v kateri 
smo vzpostavili sistem za upravljanje in varovanje 
knjižničnega gradiva na osnovi radio frekvenčne 
identifikacije (RFID) z vzpostavitvijo samopostrežne 
izposoje in vračanja gradiva. 
 



6

Povezani z besedo
Prenova Knjižnice Savsko naselje

Po enoletni prenovi celotne stavbe, v kateri deluje 
Knjižnica Savsko naselje, smo prenovljeno knjižnico 
odprli 30. septembra. 

Knjižnične storitve smo oblikovali z namenom 
spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja in 
povezovanja v lokalnem okolju. Otroški oddelek 
smo prestavili v pritličje, v prvem nadstropju pa 
smo oblikovali prijetno čitalnico za branje dnev-
nega časopisja, ki se v času prireditev spremeni v 
manjšo predavalnico. Staršem z otroki in gibalno 
oviranim je omogočen dostop v knjižnico z novo 
klančino.

Igraj se z nami
25 let Igroteke  

V Knjižnici dr. Franceta Škerla smo z zbirko igrač, na-
menjenih za izposojo na dom, pričeli konec leta 1988. 
Zbirka je v dobrih dveh desetletjih narasla z 200 na 
več kot 2.000 kvalitetnih in za razvoj otroka po-
membnih igrač ter pripomočkov, ki so primerni tudi 
za odrasle in ostarele. Ob praznovanju obletnice smo 
pripravili vrsto dogodkov za otroke in družine: Po-
poldnevi z Igroteko, igralne delavnice Pridi se igrat!, 
delavnice Od pravljice do lutke in razstave. Igroteko 
redno predstavljamo dijakom Srednje vzgojiteljske 
šole in gimnazije.

6
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Naše poti so vez med ljudmi
40 let Potujoče knjižnice

Potujoča knjižnica je na pot prvič krenila 15. oktobra 
1974. Od takrat smo zamenjali tri avtobuse, prevozili 
skoraj 400 tisoč kilometrov, izposodili na sto tisoče 
knjig in stkali na tisoče neprecenljivih vezi. 

Obletnico smo praznovali 15. septembra v Senože-
tih v Dolu pri Ljubljani, na enem izmed prvih posta-
jališč, ki jih je pred 40 leti pričel obiskovati bibliobus. 
Na prireditvi, ki jo je vodil Boštjan Gorenc Pižama, so 
obiskovalce nagovorili župan občine Dol Primož Žu-
pančič in direktorica Mestne knjižnica Ljubljana Jel-
ka Gazvoda. Dogodek so z nastopom popestrili otro-
ški pevski zbor, zbor Senožeti in tamburaški orkester.

Z bibliobusom obiskujemo 46 postajališč, med nji-
mi tudi lokacije z ranljivimi skupinami uporabnikov, 
kot so domovi za starejše in invalide ter dva zavoda 
za prestajanje kazni. Prav posebno pozornost pa 
namenjamo eni od najštevilčnejših skupin uporab-
nikov, predšolskim in šolskim otrokom. 

7
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78.661 enot gradiva, 
od tega 61.528 knjig, 13.718 enot neknjižnega 
gradiva in 3.415 letnikov serijskih publikacij. 
Pridobili smo 15.084 naslovov knjižničnega gradiva.

PRIRAST

IZPOSOJA
4.622.972 enot gradiva.

1.689.903 enote gradiva, 
od tega 1.452.488 knjig, 178.656 enot neknjižnega 
gradiva – zgoščenke, filmi in igrače ter 58.759 letnikov 
serijskih publikacij.

ZBIRKA

  

8

Številke

Največ gradiva  
je bilo izposojenega 
v januarju, juliju in oktobru. 
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ČLANI
81.857 aktivnih članov, 
od tega 12.805 novo vpisanih.

OBISK 
1.605.914 obiskovalcev,

od tega 396.344 obiskovalcev čitalnic, ki so 
uporabili 557.232 enot čitalniškega gradiva.

Največkrat izposojeni knjigi sta bili 

In v gorah odzvanja avtorja Khaleda Hosseinija 

ter Matilda pisatelja Roalda Dahla.

4.107 Facebook všečkov

738 Twitter sledilcev

Vse knjižnice MKL so bile 

odprte skupaj 59.592 ur.
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Branje
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Dobreknjige.si in Biblos 
Naši bralci vse bolj berejo e-knjige, zabeležili smo 
3.239 izposoj elektronskih knjig s portala Biblos. 
Med uporabniki e-branja izstopajo študenti s 16,3 % 
izposoj, zanimiv pa je tudi delež uporabe e-knjig med 
upokojenci, ki dosega skoraj 12 %.

Pridružili smo se novo ustanovljenemu vsesloven-
skemu portalu Dobreknjige.si, ob tem pa prven-
stveno na naši spletni strani www.mklj.si priporo-
čamo kvalitetno gradivo, kar je rezultat dela števil-
nih sodelavcev bibliotekarjev. 
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Bralne skupine
Pripravljali smo redna srečanja bralnih skupin, na 
katerih smo se pogovarjali o branju, zgodbah, ju-
nakih in drugih vsebinah, povezanih s knjižnimi 
zgodbami. Srečevali smo se v knjižnicah v Zalogu, 
na Brezovici, Grbi in Škofljici ter v Knjižnici Otona 
Župančiča, Knjižnici Bežigrad in Knjižnici Prežihov 
Voranc.

Priporočamo v branje
Izbor knjig smo bralcem skušali olajšati s pregledi 
knjižne produkcije in seznami priporočenih knjig 
na spletni strani: objavili smo 811 vsebinskih in 
slikovnih predstavitev knjig, glasbe, filmov, igrač in 
revij.

Poletavci, Ciciuhci  
in Kobacajčki
Za branje med poletnimi počitnicami nam je uspe-
lo navdušiti 1.250 Poletavcev, starih med 7 in 12 
let, v projektu spodbujanja družinskega branja je 
sodelovalo 259 vrtčevskih skupin in 5.664 Ciciuh-
cev, predšolskih otrok, starih od 2 do 6 let. Za naj-
mlajše, Kobacajčke, pa smo v lanskem letu pripravili 
seznam gradiv za pomoč staršem pri prvem sezna-
njanju dojenčkov in malčkov s knjigo.

Mesto bere
Pri projektu branja kakovostne literature smo v tre-
tji sezoni sodelovali s Kinodvorom ter na seznamu 
priporočenih knjig predstavili knjige, po katerih so 
bili posneti tudi odlični filmi. Sodelujoči bralci so se 
z izpolnjenimi bralnimi seznami potegovali za glav-
no nagrado sponzorja Bohinj Park hotela, vikend 
paket za dve osebi. 

Branje je uspešno zaključilo 147 bralcev, ki smo jim 
na zaključni prireditvi na Dan Mestne knjižnice Lju-
bljana, 13. junija, v središču mesta podelili prizna-
nja in nagrade za branje. 

Najbolj brane knjige projekta Mesto bere so bile: 
Cvetje v jeseni Ivana Tavčarja, Petelinji zajtrk Ferija La-
inščka, Pijevo življenje Yanna Martella, Ecov roman 
Ime rože in Tolstojeva zgodovinska ljubezenska kla-
sika Ana Karenina, največkrat izposojeni roman pa 
je bil Cesta Cormaca McCarthyja.

V treh sezonah projekta je bilo oddanih skoraj 3.000 
recenzij knjig in izposojenih preko 12.000 knjig s 
seznamov priporočene literature za Mesto bere. 
Vedno več bralcev prebere več kot predpisanih pet 
knjig s seznama: v zadnji sezoni so bili med njimi kar 
trije takšni, ki so prebrali vseh 60 knjig s seznama. 

11



1212



1313

Ure pravljic 
Na urah pravljic otrokom odkrivamo svet domišljije 
in pravljičnih junakov. Knjižničarji smo lani pripravili 
818 pravljičnih zgodb, ki jih je obiskalo 15.794 otrok!

Urice smo popestrili z gibanjem in lutkovno-ustvarjal-
nimi srečanji. Ob prvem obisku so otroci prejeli dnev-
nik pravljic za zbiranje žigov, ob zaključku v aprilu pa 
smo zveste poslušalce nagradili. Ponudbo pravljic  
smo razširili in jih pripravili tudi za otroke mlajše od 
štirih let.

Priročnik in zlate hruške
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 
2014 z naslovom ¿60 : 40? ponuja širok pregled 
knjižnih izdaj za otroke in mlade. V Pionirski smo 
pregledali letno produkcijo 970 izdanih naslovov 
knjig za otroke in mladino iz leta 2013 in jih ocenili 
842. Znak zlata hruška so prejele 103 knjige.

Priznanji zlata hruška sta prejeli dve mladinski 
knjigi v dveh kategorijah:

•	 izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga:
Gugalnica za vse, avtorica Anja Štefan, ilustratorka 
Marjanca Jemec Božič, založba Mladinska knjiga,

•	 prevedena mladinska leposlovna knjiga:
Sedem minut čez polnoč, avtor Patrick Ness, ilustra-
tor Jim Kay, prevod Ana Ugrinović, založba Mladinska 
knjiga.

Maček v žaklju
V knjižnicah smo pred in med poletnimi meseci 
pripravili poletno paketno izposojo knjig, name-
njenih otrokom, mladim in odraslim: 1.767 pake-
tov s 6.606 knjigami za odrasle in 1.564 paketov 
za otroke s 6.075 knjigami, skupaj 3.331 paketov 
in 12.681 knjig. 

Rastem s knjigo
Z Javno agencijo za knjigo RS sodelujemo pri pro-
gramu in izvajanju nacionalnega projekta Rastem s 
knjigo. Po knjižnicah smo popeljali 2.688 sedmošol-
cev, ki so v dar prejeli knjigo Vinka Möderndorferja 
Kot v filmu, ter 3.908 dijakov prvih letnikov. Ti so ob 
obisku dobili roman Gorana Vojnovića Jugoslavija, 
moja dežela. Mladim je delovanje knjižnice predsta-
vilo 29 zaposlenih. 
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Dogodki
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Leto 2014 je bilo na področju pri-
reditev rekordno, saj smo pripravili 
skoraj 3.700 brezplačnih dogod-
kov, ki se jih je udeležilo 72.677 
obiskovalcev. Od tega je 15.512 
udeležencev poslušalo strokovna, 
poljudna in potopisna predava-
nja. 6.394 ljudi je obiskalo literarna 
srečanja, 3.600 glasbene in gleda-
liške prireditve, 2.274 obiskoval-
cev pa je ustvarjalo na delavnicah. 
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Emona 2000
V letu 2014 je Ljubljano zaznamovala 2000-letnica 
prve pisne omembe Emone in v mesto vnesla raz-
giban antični utrip. V knjižnicah smo pripravili številne 
dogodke, skupaj 58, na katerih smo navduševali, izo-
braževali, razlagali in ugibali, kako drugačno ali podob-
no od današnjega je bilo takratno življenje v Emoni.

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz z naslovom 
Rimljani na naših tleh je bil najuspešnejši do sedaj, na 
nacionalnem nivoju ga je reševalo 19.697 otrok. 

Knjižnica, srce mesta
V maju smo z drugim strokovnim posvetovanjem 
Knjižnica, srce mesta z naslovom Vrednotenje knji-
ževnosti za potrebe knjižnic odprli razpravo in 
premislek o vrednotenju književnosti ter o možno-
stih za vzpostavitev sistema priporočanja kakovo-
stne književnosti, da bi odnosu med knjigo, knjižni-
co in bralcem dodali noto dobrega branja. 

Parada učenja
V času Tedna vseživljenjskega učenja sredi meseca 
maja smo v sodelovanju z Andragoškim centrom 
Slovenije na Prešernovem trgu organizirali in vodili 
Parado učenja, kjer je možnosti učenja 2.500 mi-
moidočim poleg Mestne knjižnice Ljubljana pred-
stavilo še 50 izobraževalnih in kulturnih ustanov, 
društev in posameznikov. 
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Dan MKL
V središču mesta na Stritarjevi ulici smo Ljubljanča-
nom predstavili svoje dejavnosti in udeležencem 
bralnega projekta Mesto bere … mesto gleda po-
delili priznanja in nagrade. Z nastopajočimi pripove-
dovalci Pripovedovalskega varieteja, Severo Gjurin 
in skupino Dirty Sanchez smo preživeli prijetno po-
poldne, dan pa smo zaključili v Trubarjevi hiši litera-
ture z ogledom filma, posnetega po knjigi Cormaca 
McCarthyja Cesta s seznama priporočenih branj.

Dan poletavcev
Septembrsko popoldne je v Parku slovenske refor-
macije minilo ob množičnem srečanju 700 obisko-
valcev, ki smo ga za poletavce – poletne bralce in 
njihove starše pripravili v znamenju Emone 2000. 
Za glavno nagrado smo podelili skiro podjetja Her-
vis sport, zvestega sponzorja Poletavcev. Vsi sode-
lujoči so prejeli priznanja in poletavske majice.

Dan slovenskih splošnih 
knjižnic
Svoj dan v letu smo slovenske splošne knjižnice obo-
gatile z akcijami pod imenom Dobre knjige pove-
zujejo. Obiskovalce knjižnic smo opozarjali na dobro 
branje, ki mu je od 21. novembra moč slediti tudi na 
vseslovenskem knjižničnem portalu Dobreknjige.si, 
kateremu smo se aktivno pridružili tudi sami.
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Svet med nami
V tednu predstavitve izbrane države sveta so obi-
skovalci spoznali pisano, vznemirljivo in skrivno-
stno Indijo. V tednu dni smo jim v sodelovanju z 
veleposlaništvom Indije, društvom indijsko sloven-
skega prijateljstva, društvom slovenskih popotnih 
in reportažnih fotografov, Fakulteto za družbene 
vede, Filozofsko fakulteto ter Popotniško agencijo 
Lama pripravili 40 dogodkov: razstav, potopisnih 
predavanj, družbeno kritičnih pogovorov, ustvar-
jalnih delavnic in kulinaričnih užitkov.

Fotografski natečaj 
Ob Mednarodnem letu svetlobe 2015 smo ko-
nec leta 2014 z natečajem spodbujali fotografsko 
ustvarjalnost na temo svetlobe. V izbor je prispelo 
187 avtorskih del 101 udeleženca, med katerimi 
smo izbrali tri najboljše fotografije avtorjev Mirosla-
va Nuniča, Andreje Ravnak in  Dunje Wedam.
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Učenje
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V Centru za vseživljenjsko učenje MKL organizi-
ramo in izvajamo neformalno izobraževanje in pri-
ložnostno učenje za vse ciljne skupine, ki je poleg 
pestrosti za udeležence tudi brezplačno. 

22.213 uporabnikov je uspešno zaključilo izobra-
ževanja v obsegu 2.896 ur. 

V Učnem centru MKL smo za strokovne delavce 
knjižnic organizirali 29 različnih izobraževanj z 62 
izvedbami. Zabeležili smo 1.460 udeležb posame-
znikov – od tega 732 zaposlenih v MKL in 728 iz 
drugih slovenskih knjižnic.

Borzo dela je v Knjižnici Otona Župančiča in Knji-
žnici Fužine obiskalo 1.406 uporabnikov, in sicer 
3.879-krat. 112 iskalcev zaposlitve smo s kariernim 
coachingom spodbujali pri doseganju zastavljenih 
ciljev na poti do zaposlitve.
 
V Borzo znanja se je vpisalo 356 novih članov, zabe-
ležili smo 873 povpraševanj po najrazličnejših zna-
njih ter posredovali 869 informacij o ponudnikih. 

Središče za samostojno učenje je 6.816-krat obiska-
lo 576 udeležencev. 

V Središču za samostojno učenje smo pri eni 
uporabnici zabeležili rekordnih 632 ur učenja v 
enem letu.

V Točkah vseživljenjskega učenja smo opravili 
851 ur individualnega mentorskega in svetovalne-
ga dela. 
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Preko meja

V knjižnicah smo gostili bibliotekarske kolege, ki so 
k nam na obisk prišli iz Avstrije, Bolgarije, Burkine 
Faso, Čila, Etiopije, Hrvaške, Latvije, Poljske, Romu-
nije, Srbije in Ugande. Predstavili smo jim naše knji-
žnice in dejavnosti.

Projekt Erasmus+ nam je v poletnih mesecih pripe-
ljal na študijski obisk dve študentki bibliotekarstva 
iz Hrvaške. V dveh mesecih sta spoznali vsakdanje 
delo v knjižnicah, naše dejavnosti, storitve in pro-
jekte. 

Sami pa smo širili svoje meje z obiski posvetovanj, 
delavnic in izobraževanj v Avstriji, Franciji, Italiji, La-
tviji, Nemčiji, Romuniji, Španiji, na Švedskem in celo 
na Kitajskem.

Skupaj s partnerji iz tujine smo uspešno zastavili 
mednarodni projekt LinkINjob: job hunting with 
the help of librarians, ki poteka v okviru programa  
Erasmus+, in kjer kot koordinatorji skupaj s šestimi 
partnerji iz Bolgarije, Irske, Romunije, Avstrije, Fin-
ske in Litve pripravljamo izobraževalne module za 
knjižničarje, ki se ukvarjajo z brezposelnimi. 
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Naše delo  
je bilo opaženo ... 

Nagrade

Nagrada  
Združenja splošnih knjižnic  

za najboljše projekte  
splošnih knjižnic 2014

na področju inovativnega strokovnega dela  
za projekt Knjižnica, srce mesta: vrednotenje  

književnosti za potrebe knjižnic 

Koper, 20. 11. 2014 

Čopova diploma ZBDS

za  izredno pomembno življenjsko  
delo na področju knjižničarstva 

 

Simona Resman

Ljubljana, 18. 12. 2014
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WEBSI  
spletni prvaki 2014

1. mesto 
v kategoriji Javne organizacije

3. mesto
v kategoriji Najboljše uredništvo

Ljubljana, 12. 9. 2014

Priznanje 2014 
Slovenske sekcije IBBY

za bralni projekt 
Poletavci – poletni bralci

Ljubljana, 28. 11. 2014

Nacionalno priznanje  
Jabolko kakovosti 2014

za udeležbo na študijskem obisku 
Lifelong learning – Public language education  
for adults in Europe, Santiago de Compostela, 

Španija, 24.–27. 2. 2014

Špela Šubic Zalezina

Ljubljana, 10. 12. 2014

... in nagrajeno.
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V MKL je 220 redno zaposlenih opravilo 370.389 ur 
dela.

O organizacijskih in strokovnih novostih se sezna-
njamo na interni spletni strani, strokovnem ko-
legiju in v Učnem centru MKL.

Z rednim usposabljanjem in izobraževanjem skrbi-
mo za svoj strokovni razvoj.

Uveljavljena oblika dela so delovne skupine, do se-
daj smo jih organizirali 54. V njih je delovalo 122 
ali 51 odstotkov vseh zaposlenih. V lanskem letu so 
bile med drugim aktivne delovne skupine:

•	 Mesto Bere
•	 Organizacija pravljičarske dejavnosti v MKL 
•	 Poletavci – poletni bralci 
•	 Dan zbiranja spominov
•	 Spremljanje domoznanstva OE MKL
•	 Nadgradnja spletne aplikacije Mala knjižnica
•	 Nova knjižnica Zalog
•	 Priprava posveta Knjižnica, srce mesta
•	 Promocija gradiva
•	 Spletna stran
•	 Vračilo gradiva v drugi knjižnici
 
V sodelovanju s centri za socialno delo smo zapo-
slili pet oseb, ki so opravile 2.139 ur dela v splošno 
korist.

Zaposleni

24
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ACQUISITION 
78.661new items: 

61.528 books, 13.718  nonbook materials, 
419 titles of serial publications and 3.415 issues. 
We have bought15.084 new titles.

LOANS
4.622.972 items.

COLLECTION 
1.689.903items:

 1.452.488 books, 178.656 nonbook materials
and 58.759 serial publications.

26

Numbers

MEMBERS
81.857 

12.805 members were newly 
registered.

VISITS 
1.605.914 

4.107 Facebook likes

738 Twitter followers

Libraries were 
opened 59.592 hours.
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 ... se skriva v posameznih trenutkih.



Knjižnice

               Bežigrad Einspielerjeva ulica 1 01 236 38 00
               Brezovica Podpeška cesta 2, Brezovica 01 365 31 65 
               Črnuče Dunajska cesta 367 01 537 26 09 
               Dobrova Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova 01 364 20 40 
               Frana Levstika Stritarjeva cesta 1, Velike Lašče 01 788 98 86 
               dr. France Škerl Vojkova cesta 87a 01 534 99 85 
               Fužine Preglov trg 15 01 540 72 79 
               Gameljne Srednje Gameljne 50 01 511 00 30 
               Glinškova ploščad Glinškova ploščad 11a 01 534 66 86 
               Grba Cesta na Brdo 63 01 257 29 17 
               Horjul Slovenska cesta 17, Horjul 01 750 02 12 
               Ig Banija 4, Ig 01 286 33 88 
               Jarše Clevelandska ulica 17–19 01 541 25 67 
               Jožeta Mazovca Zaloška cesta 61 01 548 45 10 
               Nove Poljane Povšetova ulica 37 01 521 15 20 
               Otona Župančiča Kersnikova ulica 2 01 600 13 00 
               Podpeč Jezero 21, Preserje 01 363 13 18 
               Poljane Zarnikova ulica 3 01 306 15 89 
               Polje Zadobrovška cesta 1 01 528 33 87 
               Potujoča knjižnica postajališča 041 473 930
               Prežihov Voranc Tržaška cesta 47a 01 244 35 74
               Rudnik Dolenjska cesta 11 01 427 34 23 
               Savsko naselje Belokranjska ulica 2 01 437 12 90 
               Slovanska knjižnica Einspielerjeva ulica 1 01 236 38 60 
               Šentvid Prušnikova ulica 106 01 512 46 08 
               Šiška Trg komandanta Staneta 8 01 519 38 42 
               Škofljica Ob pošti 29, Škofljica 01 366 30 44 
               Trubarjeva hiša literature Stritarjeva ulica 7 01 256 56 94
               Vodice Škofjeloška cesta 7 01 832 33 66 
              Zadvor Cesta II. grupe odredov 43 01 547 43 98
               Zalog Zaloška cesta 220 01 549 26 65 



Mestna knjižnica Ljubljana

mag. Jelka Gazvoda

Tatjana Pristolič, Veronika Rijavec Pobežin,  
Vesna Trobec

mag. Ana Zdravje 

Ingrid Verdnik Pal

arhiv MKL, Nuša Osredkar (naslovnica, str. 4, 10), 
Marko Jarc (str. 17), Ana Skobe (str. 25)

Collegium Graphicum, d. o. o.

400 izvodov

Ljubljana, maj 2015
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Mestna knjižnica Ljubljana
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Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.mklj.si


