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Spoštovani bralci,
Z oblikovanjem lastnih tehničnih rešitev ter s šte-
vilnimi dobrimi praksami smo prispevali k razvoju 
slovenskih knjižnic in tudi v letu 2019 predano ure-
sničevali vse svoje vloge, od kulturne in informacij-
ske do izobraževalne in socialne.

Vsi člani kolektiva knjižnice si prizadevamo izvajati 
delo v knjižnici na najvišjem kvalitetnem nivoju. Kot 
splošna knjižnica glavnega mesta, ki ga odlikuje 
kvalitetna in pestra kulturna ponudba, oblikujemo 
za uporabnike nepogrešljiv program javne službe, 
razvijamo lastno prepoznavnost in se trudimo na-
slavljati vse ciljne skupine prebivalcev vseh gene-
racij. Ob tem gre iskrena zahvala vsem sodelavkam 
in sodelavcem za predano sodelovanje ter odlično 
opravljeno delo ter Mestni občini Ljubljana ter ob-
činam pogodbenim partnericam za finančno pod-
poro in skrb za nemoteno izvajanje dejavnosti, ki 
jih pripravljamo za obiskovalce.

mag. Teja Zorko
direktorica 

v vsakoletnem poročilu Mestne knjižnice Ljublja-
na se trudimo čim več našega dela številčno zajeti 
in ovrednotiti, vendar se zavedamo, da podatki ne 
zajamejo v celoti pisane in kompleksne zgodbe, ki 
jo s svojim delom pripovedujejo splošne knjižnice 
širom Slovenije. 

Spomladi 2018 smo splošni knjižničarji dobili nova 
Strokovna priporočila in standarde za obdobje 
2018–2028, dokument, ki v marsičem prenavlja in 
posodablja avtorefleksiven pogled stroke in tudi 
optiko, skozi katero bo naše delo presojala javnost. 
V ospredje postavlja knjižnico kot proaktivno usta-
novo, ki svoje delovanje vrednoti predvsem skozi 
vpliv, ki ga s svojimi različnimi vlogami vrši na upo-
rabnike in lokalno skupnost. Ob pregledu dejavno-
sti, ki jih naše posamezne območne enote izvajajo 
prav specifično za dobrobit svojega lokalnega oko-
lja, lahko ugotovimo, da že stopamo po zastavljeni 
proaktivni smeri in jo v marsičem po svoje nadgra-
jujemo. Knjižnice že dolgo niso le izposojevalnice 
knjig, temveč preraščajo v uporabne in ljudem po-
trebne centre ožje lokalne skupnosti.
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Številke

ZBIRKA
1.787.931  enot gradiva, 
od tega 1.525.624 knjig (85 %), 203.280 
neknjižnega gradiva (12 %) ter 59.027 (3 %) serij-
skih publikacij.

Aktualnost zbirke zagotavljamo s premišljenim 
nakupom novega gradiva ter rednim odpisom  
zastarelega in poškodovanega gradiva. Odpisali 
smo 50.651 enot. 

PRIRAST
72.660  enot gradiva, 
oziroma 14.665 novih naslovov knjižničnega 
gradiva, od tega 6.565 (45 %) naslovov leposlovja, 
8.100 (55 %) naslovov strokovnega gradiva. 
78 % predstavljajo naslovi za odrasle, 
22 % za otroke. 

Pridobili smo 282 novih naslovov časnikov in revij, 
bralci so lahko izbirali med 871 tekočimi naslovi, 
v vseh enotah mreže je bilo na voljo 3.252 letnikov 
serijskih publikacij.

Povprečna cena gradiva je znašala 19,59 EUR. 
V katalog COBISS smo prispevali 5.939 novih 
bibliografskih zapisov ter prevzeli 13.620 zapisov. 

IZPOSOJA
4.288.782 enot knjižničnega gradiva 
od tega je bilo izposojeno 3.717.294 knjižnega 
gradiva, 490.005 neknjižnega gradiva in 81.483 
številk serijskih publikacij. 

3.053 bralcev si je na portalu Biblos izposodilo 
34.512 e-knjig.

Članom smo z medknjižnično izposojo iz drugih 
slovenskih knjižnic izposodili 1.880 enot knjižnič-
nega gradiva.

Rezervirano je bilo 73.489 (12 % povečanje) enot 
gradiva ter naročenih 143.208 (6,6 % povečanje) 
enot prostega gradiva. 

Ob vračilu izposojenega gradiva v drugi 
knjižnici smo zabeležili 49.696 enot 
vrnjenega gradiva.

Bibliotekarji informatorji so uporabnikom 
posredovali 219.063 informacij o gradivu 
oziroma iz gradiva.
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ČLANSTVO
83.293 aktivnih članov,
od tega 69.488 odraslih in 18.094 otrok. 
Vpisalo se je 14.123 novih članov.

OBISK
2.520.838 obiskovalcev,
od tega 1.385.607 ob izposoji gradiva na dom, 
71.718 ob obisku prireditev in izobraževanj.

1.034.726 jih je uporabljalo internet 
(MyPC, Libroam), 22.323 gradivo v čitalnici. 
6.464 uporabnikov je obiskalo Center za 
vseživljenjsko učenje.

718.019 ogledov spletne strani, 
   17.387 Facebook sledilcev, 
      1.345 Twitter sledilcev, 
      1.517 Instagram sledilcev in 
          268 Youtube sledilcev ter 
          388 člankov in objav o MKL 
                   v različnih medijih.
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Digitalna knjižnica
Z družbenimi spremembami in spremenjenimi ži-
vljenjskimi navadami postajajo knjižnice vse bolj 
pomemben in nepogrešljiv ponudnik na področju 
e-vsebin. Kot digitalna oziroma e-knjižnica dostopa-
mo do vseh, tudi tistih, ki ne živijo v bližini knjižnic in 
nimajo možnosti njene neposredne uporabe.

Ponudbo samostojnega e-vpisa v knjižnico smo 
dopolnili z možnostjo oddaljenega urejanja član-
stva. Storitev članom omogoča plačilo članarine in s 
tem podaljšanje članstva v knjižnici. 

Ob dobrih izkušnjah samostojne izposoje na knji-
gomatu v Knjižnici Šentvid smo se odločili ponudbo 
razširiti še v štiri knjižnice. Knjigomate smo name-
stili v knjižnicah Bežigrad, Šiška, Otona Župančiča 
in Jožeta Mazovca. Knjigomati poleg preproste in 
hitre izposoje, članom omogočajo tudi podaljševa-
nje roka izposojenega gradiva.

Za ljubitelje dobrih filmov smo poskrbeli s ponud-
bo izposoje e-filmov. Platforma Kanopy s pretoč-
nimi video vsebinami na zahtevo ponuja več kot 
30.000 naslovov, med njimi številne nagrajene fil-
me in dokumentarce, ki vključuje tudi videovsebine 
za otroke v pododdelku KanopyKids.

Dober odziv in vse večja uporaba digitalnih storitev 
članov knjižnice odpirata nove ideje in možnosti, ki 
jih že snujemo za leto 2020.



8

Branje

Spodbujanje branja in razvoj bralne kultu-
re je najpomembnejše poslanstvo knjižni-
čarjev, zato iščemo nove načine, kako za 
branje navdušiti naše obiskovalce. Zače-
njamo pri najmlajših, ki jih v svet črk in be-
sed uvajamo na urah pravljic ter jim zgod-
be razodevamo na literarnih srečanjih in 
sprehodih. Začetnike v branju navajamo 
na redno branje, mladim ponujamo lite-
rarne natečaje in kreativno izražanje. Od-
rasle bralce vabimo na bralno izmenjavo 
mnenj in druženje v bralne skupine ter na 
literarna srečanja z avtorji.
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V Nacionalnem mesecu skupnega branja smo 
med 8. septembrom in 13. oktobrom pripravili sre-
čanja z literarnimi ustvarjalci in pogovorne večere. 
V Trubarjevi hiši literature smo z okroglo mizo z 
naslovom »Podoba branja danes – knjiga, branje, 
mesto« z gosti iz založništva, predavatelji in avtor-
ji razmišljali o percepciji branja, položaju knjige v 
družbi digitalnih medijev ter razmerjih med akterji, 
ki delujejo na področju knjige. 

Ure pravljic
Za najmlajše člane redno organiziramo ure pravljic. 
Na srečanjih oživijo pravljični junaki iz otroških sli-
kanic: Mala čarovnica, Kekec, Martin Krpan, Maček 
Muri, Zverjasec, Muca Copatarica in mnogi drugi. 
Na 794 pravljičnih srečanjih se nam je v lanskem 
letu pridružilo več kot 13 tisoč otrok, ki so lahko 
prisluhnili pravljicam v slovenskem jeziku, pa tudi 
pravljicam v tujih jezikih. Pravljične ure dopolnju-
jemo z razstavami otroškega in mladinskega lepo-
slovja, razstavami ilustracij ter ustvarjalnimi delav-
nicami.

Ciciuhec, beremo z malčki
Družinski bralni projekt se širi v vse vrtce mesta in 
primestnih občin. Pridružujejo se nam številni vrtci 
in v letu 2019 smo zabeležili 8.423 sodelujočih otrok 
iz 431 vrtčevskih skupin. Spodbujali smo obisk naj-
bližje knjižnice ali pa je otroke v vrtcu obiskal knji-
žničar, včasih kar z Bibliobusom. Ob zaključku pro-
jekta smo izvedli 56 prireditev za 1.463 otrok. Vsak 
Ciciuhec je za branje in poslušanje prejel priznanje 
in medaljo, z donacijami, ki so jih prispevali Mestna 

občina Ljubljana, Društvo bralna značka Slovenije 
– ZPMS, Založba Morfem plus in Mladinska knjiga, 
smo poskrbeli, da je vsaka skupina otrok ob obisku 
v dar prejela slikanico. Za vzgojitelje smo izvedli 
strokovna predavanja Predstavitev knjižnih novosti 
za otroke ter Oblike motiviranja za branje v vrtcu in 
družinah ter delavnico Kako poiskati knjige za otroke 
v predšolskem obdobju. 

Sestavljene zgodbe 
Branje zgodb in spodbujanje domišljije smo v 
Knjižnici Otona Župančiča, Knjižnici Bežigrad in 
Knjižnici Prežihov Voranc nadgradili z uporabo so-
dobne tehnologije, z otroškimi igrami ter drugimi 
didaktičnimi pripomočki. Izvedli smo štirinajst lego 
delavnic pripovedovanja zgodb, na katerih je 107 
otrok usvajalo veščine govora in pripovedovanja 
skozi igro. Svoje zgodbe so posneli in s pomočjo 
spletnega programa Stop Motion Studio ustvarili 
kratko lego risanko, ki smo jo objavili na Youtube 
profilu MKL.

Literarni sprehodi po Ljubljani 
Za predšolske ter otroke v prvi triadi osnovnih šol 
smo organizirali sprehode po centru Ljubljane, na 
katerih smo prisluhnili literarnim zgodbam o Vili 
Čiračara, Zmaju Direndaju, Piki Nogavički in drugih 
zankah in ugankah, ki jih skrivajo različna postajali-
šča literarnega sprehoda. Sprehode smo izvajali od 
maja do septembra, zgodbam in ugankam je lani 
prisluhnilo 76 literarnih radovednežev. Za promoci-
jo sprehodov smo pripravili informativno zgibanko 
z literarnim zemljevidom za otroke in starše.

9



10

Poletavci – poletni bralci
V devetem letu izvajanja projekta nam je za počitni-
ško branje uspelo navdušiti 2.538 Poletavcev med 
sedmim in dvanajstim letom, nekaj tudi iz tujine 
(Teslić v BiH, Berlin v Nemčiji, Prosek v Italiji). 

Skupaj s slovenskimi splošnimi knjižnicami, ki so 
sodelovale pri projektu, smo vsakemu mlademu 
bralcu podelili majico in priznanje. K sodelovanju 
smo privabili ljubljanske in okoliške osnovne šole, 
Knjigarno Konzorcij, Narodno galerijo in Narodni 
muzej Slovenije, Zavod za gluhe in naglušne Lju-
bljana, Zavod za slepo in slabovidno mladino Lju-
bljana ter pridobili podporo številnih donatorjev. 

Projekt smo zaključili septembra z zabavnim druže-
njem Dan za Poletavce na Ploščadi Kozolec v centru 
mesta, kjer so se nam pridružili Poletavci, njihove 
družine in prijatelji. 

Slovenske splošne knjižnice, ki skupaj z nami izvajajo 
projekt Poletavci, so: 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica A. T. Lin-
harta Radovljica, Knjižnica Brežice, Knjižnica Črno-
melj, Knjižnica Dol pri Ljubljani, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Knjižnica Jožeta Udoviča Cer-
knica, Knjižnica Logatec, Knjižnica Litija, Knjižnica 
Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Lavričeva 
knjižnica Ajdovščina, Knjižnica Šentjur, Knjižnica dr. 
Toneta Pretnarja Tržič, Ljudska knjižnica Metlika, 
Občinska knjižnica Jesenice.

Rastem s knjigo 
Sodelujemo pri nacionalnem projektu spodbujanja 
bralne kulture otrok in mladih Javne agencije za 
knjigo. Na vodenih obiskih smo v knjižnicah spreje-
li 164 skupin s 4.522 dijaki prvih letnikov srednjih 
šol in 113 skupin z 2.815 sedmošolci. Vsak srednje-
šolec je ob obisku prejel knjigo Noben glas Suzane 
Tratnik, osnovnošolci pa knjigo Avtobus ob treh Na-
taše Konc Lorenzutti.

Priznanje Zlata hruška
Priporočanje kakovostne otroške in mladinske lite-
rature na podlagi Priporočilnega seznama za branje 
kakovostnih mladinskih knjig in izbranih zlatih hrušk 
je projekt Pionirske – centra za mladinsko književ-
nost in knjižničarstvo. Za Priročnik [Alfa] za branje 
kakovostnih mladinskih knjig, izdan v letu 2019, smo 
izbrali najboljše knjige med produkcijo mladinskih 
knjig, ki so izšle v letu 2018. V Cankarjevem domu 
smo v času 35. Slovenskega knjižnega sejma pripra-
vili slavnostni Praznik zlatih hrušk in podelili znak 
kakovosti zlata hruška izbranim otroškim in mladin-
skim literarnim delom. 

Priznanje so prejele: 
•	 najboljša izvirna slovenska mladinska leposlov-

na knjiga: Prvotnost  / Feri Lainšček, Mladinska 
knjiga;

•	 najboljša mladinska leposlovna prevedena knjiga: 
Pes pa v smeh / Juraj Šebesta, prevedla Diana 
Pungeršič, Cankarjeva založba;

•	 najboljša mladinska prevedena poučna knjiga: 
Atlas mitov / Thiago de Morales, prevedla Mojca 
Žnidaršič, Morfemplus. 

10
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Oddaj na natečaj v MKL 
Projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izra-
žanja za mlade med 15. in 25. letom združuje tri lite-
rarne natečaje: metaFORA za kratko zgodbo, razpisan 
v sodelovanju s Knjižnicami mesta Zagreb, poHAIKUj 
za haiku poezijo ter preDRAMI se za dramsko bese-
dilo. Na natečaj, ki je potekal od 15. novembra 2018 
do 15. marca 2019, smo prejeli 44 kratkih zgodb, 100 
haikujev in 6 dramskih besedil. Zaključna prireditev je 
potekala na Dan MKL, z multimedijskim dogodkom 
Rojenice Sojenice, v izvedbi dvojca Bajaté.

Nagrajenci:
metaFORA

1. Eris Škerl: Variacija na čas
2. Beti Uršič: Karavana 
3. Aljaž Božičko: Aramorija

poHAIKUj
dijaki:

1. Nina Jelovšek
2. Ana Frank Bogataj
3. Petra Pogačnik

Najboljša fotografija: Petra Pogačnik
študenti:

1. Eva Tomažič
2. Ajda Gostinčar
3. Nela Poberžnik

Najboljša fotografija: Dominik Škrinjar

preDRAMI se
1. Jošt Vodušek: Sovjeti proti Ameriki 
2. Nina Jelovšek: Sam na Luni
3. Simon Grad: Velika Luna
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sko literaturo v slovenskih prevodih. Bralcem smo 
ponudili izbor kvalitetnega ruskega romanopisja s 
konca 20. ter začetka 21. stoletja. V projektu je so-
delovalo 40 bralcev, sedmim smo podelili knjižne 
nagrade, ki jih je prispeval Forum slovanskih kultur. 
Kot del spremljevalnega programa smo pripravili 
literarni večer s prevajalcema iz ruske literature Li-
jano Dejak in Borutom Kraševcem. 

Ena knjižnica – ena knjiga 
Spodbujali smo branje kakovostne literature s pove-
zovanjem različnih vsebin človekovega ustvarjanja 
in mišljenja. V letu 2019 smo izpostavili knjigo Tite 
Kovač Najbogatejši Kranjec in se ob njej spomnili 
obletnice smrti Žige Zoisa ter drugih predstavnikov 
razsvetljenskega kroga. V projekt smo vključili pre-
davanja o Žigi Zoisu in Valentinu Vodniku ter izvedli 
vodeni ogled po Zoisovi Ljubljani pod vodstvom dr. 
Luke Vidmarja, v partnerstvu z Vodnikovo domačijo.

Literatura v mestu
V Slovanski knjižnici smo gostili tri domoznansko-
literarne dogodke: februarja smo v goste povabili 
profesorico dr. Vaneso Matajc in pisatelja Tadeja 
Goloba, aprila smo prisluhnili pisateljici Bronji Ža-
kelj ter profesorju dr. Miranu Hladniku, cikel pa za-
ključili z jesenskim pogovornim večerom, na kate-
rem sta se predstavila pisatelj dr. Andrej Blatnik in li-
terarni teoretik dr. Tomo Virk. Na srečanjih so gostje 
spregovorili o pisanju in literarnem upodabljanju 
Ljubljane v praksi in teoriji. Izpostavili smo razmi-
šljanje o drugačnih vsebinskih vidikih prebranega 
literarnega dela in prispevali k dvigu zavedanja o 
pomenu lokalnega okolja.

NajPoletavci
Poletni bralni projekt za mlade, stare med trinajst in 
šestnajst let, smo izvedli peto poletje zapored. Za 
branje smo navdušili 203 najstnike, ki so med pole-
tnimi počitnicami prebrali vsaj tri knjige, na spletni 
strani knjižnice oddali seznam prebranih knjig ter 
obrazložili, kdo izmed knjižnih junakov jih je najbolj 
navdušil. Mladi bralci so na zaključni prireditvi, ki je 
bila v centru mesta, prejeli majice in pohvale ter 
sodelovali v nagradnem žrebanju. Poleg Ljubljan-
čanov so brali tudi mladi člani Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika, Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, Knjižni-
ce Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnice Litija, Knji-
žnice Logatec, Knjižnice Medvode in Lavričeve knji-
žnice Ajdovščina. 

Mesto bere
Bralni projekt za odrasle bralce je namenjen branju 
in literarnim vsebinam ter aktivnemu sooblikova-
nju razvoja bralnih navad. V osmi sezoni branj so 
bile v ospredju pripovedi iz Afrike. Na seznam knjig 
smo uvrstili 60 avtorjev iz 23 afriških držav. Vsak so-
delujoči je prebral vsaj pet knjig s seznama in o njih 
napisal mnenje. Z branjem smo začeli na Ta veseli 
dan kulture, 3. decembra 2018, in zaključili 3. maja 
2019. Prejeli smo 2.233 mnenj o prebranih knjigah 
in med 356 sodelujočimi bralci izžrebali dobitnico 
glavne nagrade Andrejo Rome, ki je prejela vikend 
paket za dva v Bohinj ECO Hotelu. 

Sodobni slovanski romani 
Med 8. septembrom in 8. novembrom smo s tretjo 
sezono bralnega projekta z naslovom Po Nevskem 
prospektu do Vladivostoka izpostavili sodobno ru-

12
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Knjižna polička na delovnem mestu
V času Nacionalnega meseca skupnega branja smo 
podjetjem, ki delujejo v Ljubljani, ponudili v upo-
rabo knjižnično gradivo z možnostjo neposredne 
izposoje v njihovem delovnem okolju. Na povabilo 
sta se odzvali dve podjetji: SIQ Ljubljana in Metrel 
d. d., pridružila se je tudi Občina Velike Lašče, ki je 
omogočila primeren prostor za postavitev knjižnih 
polic s knjigami, da so jih zaposleni lahko odnesli 
domov. Sodelujočim podjetjem in občini smo, v 
znak sodelovanja in spodbude pri širjenju branja 
med svojimi zaposlenimi, podarili enoletno brez-
plačno članarino. Izbor gradiva (404 enote) za za-
poslene v podjetjih je bil raznolik in skrbno izbran, 
vključeval je tako strokovno gradivo kot tudi lepo-
slovje. Odzivi na možnost enostavne izposoje in 
vračila knjig v svojem delovnem okolju so bili s stra-
ni zaposlenih in vodstva organizacij pozitivni in so 
nas spodbudili k nadaljevanju in širjenju projekta.
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Preberi me poleti 
Nagradna igra Preberi me poleti je potekala v okvi-
ru 34. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica v 
sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana. Bralcem 
je bil na voljo priporočilni seznam knjig slovenskih 
prevodov tujih gostov festivala: Esad Babačić, Ja-
smin B. Frelih, Nataša Kramberger in Ace Mermolja, 
katerim so lahko oddali svoj glas. Nagradno žreba-
nje smo izvedli 26. septembra v Trubarjevi hiši lite-
rature.

Zgodbe mojega kraja 
V sodelovanju s knjižnicami Osrednjeslovenske 
regije smo drugo leto zapored razpisali natečaj za 
najboljšo zgodbo, tokrat na temo Spomini na pra-
znovanja in običaje. Namen natečaja je bil približati 
kulturno dediščino starejšim, jih spodbuditi k ak-
tivnosti ter pridobiti zanimive vsebine iz lokalnega 
okolja, predvsem zgodbe o načinu življenja nekoč. 
Razpis je trajal od 8. februarja do 15. aprila. Prejeli 
smo 60 zgodb, izmed njih izbrali 10 najboljših, pi-
sce pa nagradili na zaključnem dogodku v Knjižnici 
Otona Župančiča.

Nagrajenci:
1. Ivana Jana Cvirn (Sevnica): Gregorjevo 

nekoč in danes
2. Albin Potisek (Hrastnik): God svete Barbare
3. Sonja Malovrh (Horjul): Priprave na božič

Mreža ICORN 
Mestna občina Ljubljana je leta 2011 vstopila v 
Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane 
pisatelje ICORN. Mreža ICORN je začela delovati 
na pobudo Salmana Rushdieja in Mednarodnega 
parlamenta pisateljev (IPW) leta 1994. Sodelujemo 
kot štipenditor na način, da v svoje prireditvene 
dejavnosti vključujemo gostujoče pisatelje iz mre-
že ICORN. V letu 2019 smo delo omogočili iranski 
novinarki Shivi Nazar Ahari. 

Bralne skupine
Od oktobra do maja so se redno srečevali posame-
zniki, ki gojijo veselje do branja, pripovedovanja 
in poslušanja zgodb. V Knjižnici Otona Župančiča 
so se sestajali v bralnih skupinah: Bralni krog, Ti 
zapleteni odnosi in Knjige v meni puščajo sledi; v 
Knjižnici Bežigrad so se srečevali pri Knjižnih doži-
vetjih in Knjige v meni puščajo sledi; Bralne vezi so 
povezovale bralce v Knjižnici Jožeta Mazovca; Knji-
ga spregovori pa v Knjižnici Prežihov Voranc. V Knji-
žnici Šiška so vabili k skupini Prisedite k naši mizici; 
v Knjižnici Šentvid pa k skupini Razpletanja zgodb. 
Pogovor ob knjigah je potekal v Knjižnici Zalog, 
Bralni čajanki pa sta se odvijali v Knjižnici Grba in 
Knjižnici Škofljica. Bralci, ki berejo v drugih jezikih, 
so lahko sodelovali v Angleškem bralno-debatnem 
krožku v Knjižnici Otona Župančiča, v Nemškem 
bralnem krogu v Knjižnici Polje in v Francoskem li-
terarnem krožku v Knjižnici Šiška.
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Dogodki

V knjižnicah se vsak dan srečujemo na lite-
rarnih dogodkih, predstavitvah knjig, bral-
nih skupinah, predavanjih, okroglih mizah, 
potopisih, razstavah, na koncertih ter film-
skih in gledaliških predstavah. Za odrasle 
smo izvedli 1.225 kulturnih dogodkov, ki 
se jih je udeležilo 28.126 obiskovalcev. 

Za otroke in družine pripravljamo ure pra-
vljic, ustvarjalne, igralne in poučne delavni-
ce, literarne dogodke, gledališke in lutkov-
ne predstave, filmske predstave in razstave. 
1.216 kulturnih dogodkov se je udeležilo 
21.812 otrok.
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pripravili 10 prireditev s 320 udeleženci v okviru 
sklopa Zdravje! in v sklopu Modra leta. V Knjižnici 
Grba smo izvedli cikel predavanj o zdravi prehrani. 

Poudarek dajemo dejavnostim za starejše, pred-
vsem s področja dediščine in zdravja ter ustvarjal-
nega udejstvovanja. Nabor dejavnosti za starejše 
smo poimenovali Modra leta ter jih promovirali 
s priložnostno zgibanko. V letu ohranjanja kultur-
ne dediščine smo poskrbeli za druženje in skupno 
prepevanje ljudskih pesmi z naslovom Prišla bo 
pomlad. Na rednih srečanjih je 299 udeležencev 
prepevalo različne ljudske pesmi. Z natečajem Bilo 
je nekoč v našem kraju smo zbrali zgodbe, pove-
zane z lokalno zgodovino in kulturno dediščino, ter 
jih objavili na portalu Kamra. Te zgodbe so bile: 
Ljubljanske perice ter Ljubljanski tiskarji in tiskarne iz 
zbirke brošur Kulturna dediščina za družine, Rasto-
ča knjiga Primskovo, Fotograf in podjetnik Peter Na-
glič, Homec: gradnja Društvenega doma in živahno 
življenje ob njem, Župnija Smlednik in Morje je lahko 
tudi manj slano.

Povsod v mestu
Na dvoriščih in vrtovih knjižnic smo se družili na Po-
poldnevih z Igroteko in Knjižnico dr. France Škerl, s 
Knjižnico Glinškova ploščad, Dnevu sosedov Četr-
tne skupnosti in Knjižnice Črnuče, Dnevu Knjižnice 
Bežigrad ter Pravljičnem popoldnevu pred Knjižni-
co Vodice. Obiskovalci kopališča Kolezija in Žival-
skega vrta so v poletnih mesecih brali knjige, ki so 
jim bile na voljo za prostočasno branje.

Med vidnejšimi gosti so bili: Andrej Blatnik, Igor 
Cvetko, Jana Debeljak, Lijana Dejak, Sašo Dolenc, 
Jasmin B. Frelih, Tadej Golob, Viki Grošelj, Miran Hla-
dnik, Tine Hribar, Lado Jakše, Matjaž Jarc, Valentin 
Kalan, Jakob J. Kenda, Milček Komelj, Borut Kraše-
vec, Dušica Kunaver, Vanesa Matajc, Janez Mihovc, 
Ervin H. Milharčič, Lara Paukovič, Saša Pavček, Ma-
rija Prelog, Veronika Podgoršek, Slavko Pregl, Sanja 
Rozman, Samo Rugelj, Ivan Šega, Jana Unuk, Marko 
Uršič, Boštjan Videmšek, Luka Vidmar, Tomo Virk, 
Petra Vrh Vrezec, Lenart Zajc in Bronja Žakelj.

Borza zdravja
Skupini demenci prijaznih točk po Sloveniji ter že 
uveljavljeni v Knjižnici Otona Župančiča, so se pri-
družile še nove točke v knjižnicah Jožeta Mazovca, 
Prežihov Voranc, Šiška in Bežigrad. 

Pri ozaveščanju javnosti o demenci s predavanji in 
z informativnim in promocijskim gradivom aktivno 
sodelujemo z društvom Spominčica. V okviru Zdra-
vstvenega kotička smo s študenti medicine nada-
ljevali s ciklom preventivnih akcij merjenja krvnega 
pritiska in glukoze v krvi za uporabnike knjižnice. 
Izvedli smo 10 akcij merjenja, ki se jih je udeležilo 
174 obiskovalcev, predvsem starejših. V sodelova-
nju z Rdečim križem Slovenije smo izvedli 7 tečajev 
prve pomoči z oživljanjem in uporabo defibrilator-
ja, udeležilo se jih je 55 obiskovalcev. Člani društva 
študentov medicine Slovenije so izvedli Živo knji-
žnico na temo duševnih motenj – na dogodek je 
prišlo 150 obiskovalcev. V Knjižnici Bežigrad smo 
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Življenjska popotovanja
Pogovore z zanimivimi posamezniki je v Knjižnici Jože-
ta Mazovca vodila Mateja Hana Hočevar. Pogovorom 
je sledila razprava z obiskovalci, ki smo jih na devetih 
srečanjih našteli 271. Ponedeljkove večere so bogati-
li: Sabina Blumauer, Erik Majaron, Mojka Žagar, Mar-
ta Bartolj in Peter Škerl, Jana Braniselj, Erika Schauer, 
Andreja Cilenšek, Janko Bohak ter Bernarda Konjar in 
Miha Možina.

Medijska pismenost za mlade
Na mesečnih literarnih srečanjih smo v Trubarjevi hiši 
literature ozaveščali mlade o pomembnosti medijske 
pismenosti. Dvanajstih srečanj z naslovom Literarno 
novinarstvo se je udeležilo 379 mladih. Na srečanjih 
so z mladimi sodelovali: Miriam Drev, Leonora Flis, 
Ervin H. Milharčič, Boštjan Videmšek, Andrej Stopar, 
Sonja Merljak, Jo Peter Müller, Igor Evgen, Joe Valen-
cic in Santiago Martín.

Soočenja 
Z različnimi strokovnjaki smo odpirali vprašanja 
sodobne Evrope in iskali odgovore na politične in 
ekonomske izzive, s katerimi se sooča Evropska uni-
ja. Predavatelji so spregovorili o vzrokih in posledi-
cah begunske problematike ter predstavili drugač-
na družbena in kulturna okolja. Na 13 tematskih 
predavanjih in pogovornih večerih smo v knjižni-
cah gostili 527 obiskovalcev. Predavali so: ddr. Igor 
Grdina, dr. Alenka Rebula, ddr. Rudi Rizman, dr. 
Marko Uršič, dr. Karel Gržan, dr. Oto Luthar, dr. Gabi 
Čačinovič Vogrinčič in drugi.

Mamice začetnice in PoVEZana 
V Knjižnici Fužine smo organizirali 16 pogovornih 
srečanj za nosečnice in bodoče mamice, v Knjižnici 
Bežigrad pa smo se srečevali z mladimi starši in do-
jenčki. Organizirali smo devet delavnic, namenjenih 
podpori pri vzpostavljanju povezanih odnosov v 
družini ter negi in vzgoji otroka.

Pravice živali
Strokovnjaki z Zavoda za gozdove RS, Biotehniške 
fakultete, Slovenskega društva za preučevanje in 
varstvo netopirjev, Čebelarske zveze in Kinološke 
zveze Slovenije so izvedli strokovna predavanja in 
pripravili razstave s poudarkom na pomenu osve-
ščanja, zaščite in humanega odnosa do živali. Pred-
stavili so tudi mednarodna projekta LIFE Lynx in 
Dinalp bear, ki sta namenjena zaščiti in ponovni na-
selitvi ogroženih karpatskih risov ter širitvi habitata 
rjavega medveda na alpskem prostoru. Devetih do-
godkov se je udeležilo 286 obiskovalcev.

Prešernov dan
Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, smo od-
prli vrata Knjižnice Prežihov Voranc in pripravili pre-
šerni kulturni program. Družine so dopoldan pre-
živele ob igranju družabne igre na temo Franceta 
Prešerna Al' se smel bo razodeti, ljubitelji lego kock 
pa sestavljali zgodbe na prešerni lego delavnici Uka 
žeja. Slikarska platna s podobami našega slavne-
ga pesnika in Primičeve Julije so otroci oživljali na 
slikarski delavnici Podobo na ogled postavi, odrasli 
pa iskali poetične odgovore na aktualna vpraša-
nja na pogovornem dopoldnevu Oči sem večkrat 
prašal. Kulturno druženje smo zaključili ob branju 

18



1919



2020



21

Prešernove in Vodnikove poezije in ob zvokih vo-
kalne skupine mladih pevcev Rajenke. Knjižnične 
prostore smo popestrili z razstavo Kjer se veselje po 
obrazi zlije – razstavo zaposlenih Mestne knjižnice 
Ljubljana o tem, kako smo kulturni. Nove člane smo 
obdarili z brezplačnim enoletnim članstvom. 

Noč knjige 2019
V Knjižnici Prežihov Voranc smo 23. aprila s kuhar-
jem Gašperjem kuhali jedi po receptu iz Vodniko-
vih Kuharskih bukev, postregli kuharske knjige in 
natočili Vodnikove besede v kamišibaj gledališču. 
Za glasbene gurmane so poskrbeli učenci Glasbe-
ne šole Ljubljana Vič - Rudnik.

Multi–kul-praktik
V Knjižnici Prežihov Voranc smo projekt Multi-kul-
praktik, s katerim želimo spoznavati kulturne ra-
znolikosti in podobnosti preko lastne kulture ter 
spodbujati umetniško izražanje, posvetili Hrvaški, s 
poudarkom na legendi o prepovedani ljubezni med 
Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško. V so-
delovanju z muzejem Dvor Veliki Tabor iz Hrvaškega 
Zagorja smo postavili razstavo Veronika iz Desinića 
preko Celja do Ljubljane. Aprila smo organizirali mini 
festival s projekcijo filma V letu hip hopa režiserja Bo-
risa Petkovića in predavanjem kustosinje iz muzeja 
Dvor Veliki Tabor mag. Kristine Pavlović z naslovom 
Veronika: skrivnostna ženska, ogledalo svojega časa. 
Za predšolske otroke smo pripravili uro pravljic s pri-
povedovanjem legend o vili Meluzini, Veroniki in Fri-
deriku in o zmaju iz jezera Klanječko ter pripravili dva 
promocijska filma Dvora Veliki Tabor. 

Ljubljana v gibljivih slikah
Večer iz cikla Ljubljana v gibljivih slikah smo v Slovan-
ski knjižnici namenili reki Ljubljanici in si ogledali dva 
dokumentarna filma. Prvi z naslovom Lena reka je bil 
posnet leta 1962 v produkciji Unikal filma Ljubljana; 
režiral ga je Vito Lemež. Sledil je dokumentarni film 
Obrazi zelene reke iz leta 1999 v produkciji Studia 
Arkadena Trzin in Prirodoslovnega muzeja Slovenije; 
zamisel zanj in režija sta bila v rokah Cirila Mlinarja. Pro-
jekciji je sledilo predavanje dr. Andreja Gasparija, ki je 
predstavil, kaj arheološke najdbe z njenega dna pove-
do o pomenu reke za ljudi med pozno prazgodovino 
in zgodnjim novim vekom.

Gremo peš!
Mestna občina Ljubljana je že 18. leto zapored so-
delovala v Evropskem tednu mobilnosti, največji 
mednarodni kampanji za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti. Ob sloganu kampanje Gremo peš! smo 
v tednu od 16. do 22. septembra pripravili delavni-
ce in dogodke s poudarkom na promociji gibanja in 
hoje. Za družine smo organizirali Literarni sprehod 
po Ljubljani in Gibko uro pravljic ter zaključno pri-
reditev Dan za Poletavce in NajPoletavce, za odrasle 
pa smo organizirali predavanje Šport kot zdrav na-
čin življenja skozi čas, in se z bibliokolesom pridružili 
predstavitvi mobilnosti na ulicah mesta. Za obisko-
valce knjižnic smo z akcijo Gremo peš v knjižnice! 
spodbujali obisk ljubljanskih knjižnic.
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150-letnica vižmarskega tabora
Tabor v Vižmarjih je bilo največje politično zborova-
nje Slovencev v 19. stoletju; 17. maja leta 1869 se je 
zbralo okoli 30 tisoč ljudi, iz različnih koncev dana-
šnje Slovenije in, kot že na predhodnih taborih, zah-
tevalo zedinjeno Slovenijo ter enakopravnost slo-
venskega jezika. Udeležence so nagovorili številni 
takratni veljaki, kot npr. dr. Janez Bleiweis, dr. Etbin 
Henrik Costa, dr. Valentin Zarnik in dr. Josip Vošnjak. 
V Knjižnici Šentvid smo pomembno obletnico obe-
ležili s predavanjem dr. Šilca, ki je predstavil tedanje 
dogajanje. Prireditev je popestril trio ustnih harmo-
nik Sorarmonica, na ogled je bila razstava Etnolo-
škega društva Vižmarje.

Zaključek MEGA kviza 
Ob zaključku 13. knjižnično-muzejskega MEGA 
kviza z naslovom NA, ROD, NA! GALERIJA! smo 5. 
junija v Narodni galeriji pripravili prireditev, ki sta 
jo otvorila mag. Bojan Kuhar, pomočnik direktorice 
Narodne galerije, in mag. Darja Lavrenčič Vrabec, 
vodja Pionirske – centra za mladinsko književnost 
in knjižničarstvo. Mladi reševalci so nam poslali 
10.067 rešitev, med tistimi, ki so rešili vse sklope, 
smo izžrebali Majo Bogataj iz OŠ Dob. Prireditve so 
se udeležili učenci OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in 
učenci Dopolnilnega pouka slovenščine v Bosni in 
Hercegovini, v organizaciji Društva Slovencev Tri-
glav, Banjaluka, ki so si po žrebanju ogledali stalno 
zbirko Narodne galerije.

Dan MKL
Tradicionalni dan, ko se predstavimo obiskovalcem 
ter nagradimo sodelujoče v bralnem projektu Me-
sto bere in literarno-ustvarjalnem natečaju Oddaj 
na natečaj, smo pripravili 6. junija. V pasaži Knjižnice 
Otona Župančiča so dopoldan mimoidoči prepevali 
ljudske pesmi, zvečer pa je nastopila glasbena skupi-
na Počeni škafi. Popoldan so se obiskovalci udeležili 
vodenega ogleda Župančičeve spominske sobe in 
knjižnice, sodelovali na bralnih skupinah, se učili 3D-
tiskanja, petja uspavank, spoznavali znake demence, 
igrali namizne igre, reševali kvize in druge literarne 
uganke, zmerili krvni tlak in glukozo, spoznavali pas-
je poklice, si ogledali film ali lutkovno predstavo, so-
delovali na šahovskem turnirju in zavrteli kolo sreče 
ter pridobili praktično nagrado. 30 različnih dogod-
kov se je udeležilo 1011 obiskovalcev.

Cikel češkega filma
V sodelovanju z Veleposlaništvom Češke republike 
v Ljubljani, Kulturno-umetniškim društvom Police 
Dubove in Oddelkom za slavistiko Filozofske Fakul-
tete smo v Slovanski knjižnici izbrali filme, posnete 
po literarnih predlogah čeških avtorjev Bohumila 
Hrabala, Jakuba Demla in Josefa Škvoreckega. Filme 
iz obdobja češkega novega vala, kot so Strogo nad-
zorovani vlaki, Pozabljena luč, Obredno krajšanje ter 
Tankovski bataljon, si je ogledalo 168 gledalcev. Vsak 
film je pred predvajanjem pospremil poznavalec li-
terarne predloge ali filma, za slovenske podnapise 
pa so poskrbeli študentje češkega jezika in književ-
nosti na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete.
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Dan za Poletavce in NajPoletavce
Z druženjem na prostem, kjer se nam je pridruži-
lo okoli 600 otrok, najstnikov in staršev, smo 20. 
septembra poletno branje zaključili z gibanjem 
in razvajanjem okušalnih brbončic. Svoje gibalne 
spretnosti so mladi preizkušali na poligonu za mož-
ganski fitnes z nazivom Glavo imaš samo eno, ki ga 
je pripravil Zavod Zvezde so blizu, in v Chupa chups 
gibalnici. Ustvarjalne ročice so razgibavali na delav-
nicah oblikovanja nakita iz testenin in oblikovanja 
piškotov iz slanega testa. Za testiranje okusov so 
poskrbeli strokovnjaki iz Biotehniškega izobraže-
valnega centra Ljubljana, lakoto obiskovalcev pa je 
potešil Tim Car v svoji Palačinkarni. Podarili smo več 
kot 300 knjig, najmlajše pa kratkočasili ob igračah iz 
Igroteke in jih zapeljali z Bibliokolesom. Z nagrada-
mi smo razveselili veliko poletnih bralcev, med nji-
mi najbolj Zojo Breznik, ki je prejela skiro, dar pod-
jetja Hervis. Bralnik, glavno nagrado za najstniške 
poletne bralce, ki ga je darovala založba Beletrina, 
je prejel Matic Zupančič. 

Noč v knjižnici
Noč v Knjižnici Bežigrad smo z mladimi prebedeli 
27. septembra in jo poimenovali Prebedimo z Le-
onardom, v poklon 500-letnici smrti renesančne-
ga umetnika Leonarda da Vincija. Po ogrevalnih 
igrah smo si ogledali dokumentarni film Sledili so 
volkovom, po delavnici izdelovanja mini knjižnih 
polic in kemijskih poskusih z gaziranimi pijačami 
se nam je pridružil astronom in astrofizik dr. To-
maž Zwitter, ki je odgovarjal na vprašanja o času 
in relativnosti, o planetih, vesolju in potovanju po 
njem. Ob polnoči smo prisluhnili znanstveni pra-

24



25

vljici o Pepelki in škratih elektrončkih v izvedbi 
Hiše eksperimentov. Katarina Fuchs in Blaž Šef iz 
Tehniškega muzeja Slovenije sta nas popeljala do 
lune in nazaj, Tomaž Ogrin z Instituta Jožefa Stefa-
na pa nas je navdušil s poskusi s tekočim dušikom. 
Ob tretji uri zjutraj nam je odprl vrata Železniški 
muzej, kjer smo si ogledali impresivne zbirke lo-
komotiv in vagonov. Ob povratku v knjižnico smo 
reševali zanke in uganke v Sobi pobega ter iskali 
geslo za pot v svobodo. Po zajtrku in plesnem raz-
gibavanju smo pripravili predstavitev te zanimive 
noči za starše. 

Obletnici Valentina Vodnika in Žige Zoisa 
Ob dvestoletnici smrti Valentina Vodnika in Žige 
Zoisa smo s številnimi dogodki naše obiskovalce 
spomnili na pomembni osebnosti slovenske zgo-
dovine, besede in kulture. Izvedli smo 11 dogod-
kov, ki se jih je udeležilo 265 obiskovalcev. Še po-
sebej zanimivo je bilo Vodstvo po Zoisovi Ljubljani, 
na katerega nas je z zgodbami popeljal dr. Luka 
Vidmar. 

Moja knjižnica praznuje 
V slovenskih splošnih knjižnicah smo med 18. in 
22. novembrom praznovali Teden splošnih knjižnic. 
Podarjali smo enoletno članstvo novo vpisanim in 
vabili k obisku prireditev ter branju literature. 

Na različnih lokacijah smo pripravili 38 dogodkov, ki 
jih je obiskalo 765 obiskovalcev. Kulturno dogajanje 
sta popestrila izmenjevalnica igrač in sejem gramo-
fonskih plošč, s koncertom Janija Kovačiča z naslo-
vom Glasbeni spomin iz časov gramofonskih plošč.
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Zaključna prireditev Robinzonijade
Četrto sezono spletnega kviza Robinzonijada v infor-
macijski džungli, s katerim učimo mlajše uporabnike 
knjižnice, kako poiskati izobraževalne vsebine z upo-
rabo sodobne informacijske tehnologije, in jih pripra-
vljamo na to, da bodo kritični iskalci informacij, smo 
zaključili 22. novembra v Knjižnici Prežihov Voranc. 
Obiskali so nas strokovnjaki iz Hiše eksperimentov, 
centra znanosti, in udeležence navdušili s plinskimi 
eksperimenti. Prejeli smo 222 rešitev in podelili na-
grade reševalcem kviza: prvo nagrado, prenosni raču-
nalnik, je prejela Maša Milena Šuštar, drugo nagrado 
Artiom Mateo Lalanne in tretjo Sergej Pablo Lalanne. 
Nagrade so darovali: Studio Moderna, Mladinska knji-
ga Založba d. d. in Kinodvor – Mestni kino.

Praznik zlatih hrušk
Na 35. slovenskem knjižnem sejmu smo 27. novembra 
v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma izpeljali Pra-
znik zlatih hrušk, kjer smo predstavili »zlate založnike«, 
prejemnike znaka za kakovost zlata hruška za odlične 
knjige iz leta 2018, in založnike ter ustvarjalce knjig, 
prejemnic priznanj zlata hruška. Prireditev je vodil Bo-
štjan Gorenc – Pižama, ki je povezoval nastopajoče, 
nagrajence in publiko. Udeležence je pozdravila di-
rektorica Mestne knjižnice Ljubljana, mag. Teja Zorko, 
osrednja govorca sta bila dr. Peter Svetina in Damijan 
Stepančič. Prireditev je glasbeno popestrila pevka in 
kitaristka Ditka.

Svet med nami
Od 2. do 6. decembra smo predstavili kulturno in 
zgodovinsko dediščino Nizozemske. Ob odprtju 
tedna sta spregovorila direktorica Mestne knjižnice 
Ljubljana, mag. Teja Zorko, in veleposlanik Kraljevi-
ne Nizozemske v Sloveniji, nj. eksc. Marco Hennis. 
Obiskovalci so prisluhnili pogovoru novinarke Kse-
nije Horvat z veleposlanikom o nizozemski kulturi, 
zgodovini, mentaliteti in položaju Nizozemske v so-
dobnem evropskem prostoru. V dneh, ki so sledili, 
smo izpostavili umetnost velikih likovnikov in ideje 
naprednih humanistov. V sodelovanju z Veleposla-
ništvom Kraljevine Nizozemske, Filozofsko fakul-
teto Univerze v Ljubljani, Fakulteto za arhitekturo, 
Narodno galerijo, Akademijo za likovno umetnost 
in oblikovanje, ZRC SAZU ter Filozofsko fakulteto 
Univerze v Mariboru smo pripravili 50 dogodkov, na 
katerih se nam je pridružilo 1.041 obiskovalcev. 

Zvedavo v naravo
V Knjižnici Šiška smo z novim umetniško-naravo-
slovnim projektom Zvedavo v naravo skozi ume-
tniški film spodbujali družine k razvijanju bralne, 
vizualne, umetniške in naravoslovne pismenosti. 
Pri projektu smo sodelovali s filmskim ustvarjalcem 
Andrejem Zdravičem. Izpeljali smo tri srečanja: V 
oblakih, Oceanski valovi in Vulkani, ki so nagovorila 
76 obiskovalcev različnih generacij. 
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Igrive poteze 
Igranje družabnih iger omogoča razmišljanje in načr-
tovanje, reševanje problemov znotraj pravil, prilaga-
janje novim situacijam in urjenje spomina. Z uvaja-
njem organiziranega igranja sodobnih namiznih dru-
žabnih iger v Knjižnici Otona Župančiča smo omo-
gočili različnim generacijam kvalitetno preživljanje 
časa, medvrstniško sodelovanje ter razvoj logičnega, 
ustvarjalnega in taktičnega razmišljanja. Zabeležili 
smo 182 izposoj iger ter organizirali 15 delavnic spo-
znavanja iger, ki se jih je udeležilo 82 igralcev. 
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Izobraževanje

Izvedli smo 1.257 izobraževalnih dogodkov, kjer je 
21.780 udeležencev osvajalo in nadgrajevalo svoja 
znanja. Pripravili smo tečaje tujih jezikov in izobra-
ževanja za uporabo informacijske tehnologije, kot 
npr. uporaba pametnih telefonov ter različnih pro-
gramov: Word, Outlook, Excel, Publisher, Dropbox, 
program za učenje desetprstnega tipkanja, učenje 
digitalne fotografije. Poleg teh pa še izobraževanja 
iz drugih vsebinskih področij, npr. za razvoj zdra-
vstvene pismenosti v okviru aktivnosti Borze zdrav-
ja, s področja vzgoje in nege otrok v ciklu PoVEZa-
na, za razvoj kognitivnih zmožnosti Zmorem sam: 
krepim spomin in Vodena šola spomina, priprave na 
maturo, igranje namiznih iger in glasbene delavni-
ce rock and rolla.

Središče za samostojno učenje, kjer člani s po-
močjo multimedijskega gradiva sami osvajajo nova 
znanja, je obiskalo 417 udeležencev, ki so opravili 
4.040 obiskov. Dnevno se je v Središču samostojno 
učilo do dvajset uporabnikov.

V Borzi znanja, informacijskem servisu izmenjave 
znanj in spretnosti, smo zabeležili 213 novo vpisa-
nih ponudnikov, obiskalo nas je 1.392 iskalcev zna-
nja. Med udeleženci smo izbrali 92 novih učnih po-
nudb in 1.039 povpraševanj ter med njimi ustvarili 
234 učnih povezav.

Informacijski servis Borza dela, ki uporabnikom 
nudi raznovrstne informacije s področja zaposlova-
nja, pomoč pri pisanju prijav, ponudb in življenje-
pisov ter možnost uporabe računalnika in tiskanja 
dokumentov, je v lanskem letu 1.528 uporabnikov 
obiskalo 2.211-krat. 

Učni center v MKL z organizacijo najrazličnejših 
izobraževanj zagotavlja možnost stalnega strokov-
nega izpopolnjevanja zaposlenim v Mestni knjižnici 
Ljubljana ter knjižničarjem celotne Slovenije. V so-
delovanju z zunanjimi izvajalci pripravljamo izobra-
ževalne sklope, ki so posebej prilagojeni potrebam 
slovenskih splošnih knjižnic. Pripravili smo 98 izo-
braževanj za 1.682 udeležencev. Večji delež učnih 
aktivnosti smo izvedli sami, del pa v sodelovanju z 
zunanjimi izvajalci. Novosti v programu so bila iz-
obraževanja: Vplivni jaz, Knjižničar informator, Delo 
z uporabniki z disleksijo ter s slepoto in slabovidno-
stjo, Merjenje vpliva knjižnice: kvalitativni kazalniki, 
Izobraževanje za izvajalce programov družinske pi-
smenosti, Zelena knjižnica, SketchUp, Demenca: Pre-
poznavanje, preventiva in oblike pomoči v skupnosti, 
Digitalni repozitoriji v kontekstu odprte znanosti, In-
tervju in opazovanje: priprava, izvedba in uporaba re-
zultatov, Moda ali urejenost?, Oblikovanje in vodenje 
fokusnih skupin, Predstavitev založniških programov 
2019, Sistem trajnega ohranjanja elektronskega gra-
diva ter Srečanje predstavnikov Igrotek Slovenije.
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Zaposleni smo se na tečajih, delavnicah in strokov-
nih posvetovanjih izobraževali v skupnem obsegu 
5.492 ur. Izobraževalo se je 222 zaposlenih, delno 
na izobraževanjih Učnega centra, deloma pri dru-
gih ponudnikih izobraževanj. Pripravili smo e-učil-
nico, ki je namenjena izobraževanju zaposlenih v 
MKL na področju informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. V njej je na razpolago 11 predmetov. 
Zaposleni so v letu 2019 skupno rešili 224 testov. 
Vseh 11 testov je do zdaj uspešno opravilo 40 za-
poslenih. 

Biti digitalno pismen
Permanentno načrtujemo aktivnosti za vključujočo 
digitalno družbo tako, da organiziramo in izvajamo 
izobraževanja na področju digitalne pismenosti, e-
kompetenc in e-veščin prebivalstva. Izobraževanja 
so namenjena zaposlenim v knjižnici ter uporabni-
kom. V letu 2019 je bil poudarek na izobraževanjih 
za uporabo spletnih orodij in spletnih rešitev. Z NUK 
smo se vključili v izvajanje evropskega projekta 
Finančno opismenjevanje v splošnih knjižnicah – 
FINLIT, ki bo temeljilo na usposabljanju v e-okolju, 
za katerega smo pripravili vsebinska izhodišča ter 
e-gradiva, ki bodo uporabljena v izvedbenem delu 
projekta. V letu 2020 bo projekt prešel v našo redno 
izobraževalno dejavnost.
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April v MKL 
Strokovni javnosti bienalno predstavljamo novosti 
in splošno uporabne rešitve, kot razvojni poten-
cial za druge slovenske knjižnice. Za direktorje in 
zaposlene v slovenskih knjižnicah smo 10. aprila v 
Knjižnici Otona Župančiča na srečanju z naslovom 
Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas pred-
stavili novosti, ki smo jih uvedli v letih 2017 in 2018. 
Udeležilo se ga je 106 udeležencev. Sodelovalo je 
14 referentov, program so sestavljali vsebinski sklo-
pi Proaktivna knjižnica, Storitve za ciljne skupine pre-
bivalcev in Za naše delo. 

Strokovne srede 
Nacionalni projekt strokovnega izobraževanja 
mladinskih in šolskih knjižničarjev ter širše zainte-
resirane strokovne in laične javnosti, ki jih zanima 
promocija kakovostne mladinske knjige in branja, 
potekajo v organizaciji Pionirske – centra za mla-
dinsko književnost in knjižničarstvo že od leta 1972. 
V 47. ciklu smo se posvetili bralcu in individualnim 
bralnim izhodiščem, ki jih ponuja knjižničarstvo 
znotraj usmeritve: »prava knjiga pravemu bralcu ob 
pravem času«. Teme so bile: Prehodi: med odraslo in 
mladinsko književnostjo; Starostne in bralne stopnje v 
mladinskem knjižničarstvu; Simpozij: Med individual-
nostjo in družbenostjo ter Jesenski darovi branja. Na 
strokovnih sredah je 37 strokovnjakov predstavlja-
lo svoja znanja in ugotovitve 470 udeležencem.

Simpozij:  
Med individualnostjo in družbenostjo
Simpozij je kot vrhunec izobraževalnega dela 47. 
cikla Strokovnih sred organizirala Pionirska – center 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Sodelo-
vali so družbeno angažirani predstavniki besedne 
in likovne umetnosti, literarne kritike, kulturnega 
novinarstva, sociologije, antropologije, filozofije in 
prava. Udeležilo se ga je 105 udeležencev.

Zaposleni smo aktivni v organih in različnih naci-
onalnih delovnih telesih, kot je Zveza bibliotekar-
skih društev Slovenije, v uredniškem odboru revije 
Knjižnica, v upravnem odboru Spominskega sklada 
dr. Bruna Hartmana ter častnem razsodišču Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije.

Predsednica Društva bibliotekarjev Ljubljana je 
sodelavka mag. Ana Zdravje, zaposleni sodelujejo 
v Izvršnem odboru in Častnem razsodišču Društva 
bibliotekarjev Ljubljana.
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Obiskali smo
Decembra smo bili na tridnevni strokovni izme-
njavi v Mariborski knjižnici, kjer smo spoznavali 
knjižnice, delovanje in izzive, s katerimi se soočajo 
kolegi v štajerski prestolnici. 

Udeležili smo se številnih predstavitev, simpozijev 
ter strokovnih srečanj doma in v tujini: Next Library 
v Aarhusu na Danskem, IFLA WLIC Satelite meeting 
v Zagrebu, Biblionet v Vršacu v Srbiji, Reshape 2019 
– Reshaping lives and libraries v Helsinkih, Knjižni-
ca – igrišče znanja in zabave v Karlovcu, Kongresa 
ZBDS v Mariboru, Kongresa slovenskih založnikov 
na Bledu in srečanja narodnih knjižnic Hrvaške v 
Plitvicah.

Obiskali so nas
Organizirali smo obiske in oglede knjižnic s strani 
domačih ter tujih knjižničarjev in strokovnjakov.

Gostili smo kolege iz mestne knjižnice Šanghaj in 
izmenjali mnenja in izkušnje za delo v splošni knji-
žnici. Vsako leto nam Šanghajska knjižnica daruje 
gradivo za zbirko Okno Kitajske, ki jo hranimo v 
Knjižnici Šiška. Med obiskom smo jim razkazali de-
lovanje Trubarjeve hiše literature ter Knjižnico dr. 
Franceta Škerla.

Kolegi, ki so prišli iz Poljske, Bolgarije in Romunije, 
so izkazali zanimanje za naše prakse in učna gradi-
va s področja finančne pismenosti.

Preko meja
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Kolegom knjižničarjem iz Bolgarije in Hrvaške ter 
predstavnikom Narodne biblioteke iz Budve smo 
predstavili izkušnje na področju dela s starejšimi in 
uporabo e-virov pri delu z uporabniki.

Gostili smo dve skupini knjižničark, ki so prišle na te-
denski strokovni obisk v okviru programa Erasmus+ 
– mobilnosti zaposlenih. Skupino knjižničark iz Par-
me v Italiji je zanimala predvsem naša organizacija 
mreže knjižnic, izobraževanje, aktivnosti za otroke 
ter upravljanje knjižnice. 

Knjižničarke iz Reke na Hrvaškem so se udeležile iz-
obraževanja in delavnic v okviru naziva zelena knji-
žnica v Knjižnici Šentvid. 

Za novo zaposlene v knjižnici in študente biblio-
tekarstva smo organizirali skupinske predstavitve 
služb, knjižnic in dejavnosti. Predstavitve so pote-
kale v času delovne prakse študentov bibliotekar-
stva, ki jo je v MKL opravljalo enajst študentov. 
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Nagrade
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•	 Knjižnica Šentvid se je na mednarodnem nate-
čaju za najboljšo zeleno knjižnico – IFLA Green 
Library Award 2019 uvrstila med prvo peterico 
najbolj zelenih knjižnic na svetu. Priznanje je bilo 
podeljeno avgusta na IFLA WLIC 2019 v Atenah. 

•	 Na natečaju Knjigovanje 2019 smo prejeli na-
grado I. kategorije za izdelavo ročnih lutk ali 
marionet – Moj najljubši slovenski književni lik, 
za katerega so otroci z mentorico Jano Majo 
Valentinčič izdelali lutke Butalcev. Natečaj raz-
pisuje Društvo slovenskih pisateljev v sodelo-
vanju z Bralnim društvom Slovenije, Društvom 
Bralna značka Slovenije, IBBY Slovenija in JAK. 

•	 Slikanica Tu blizu živi deklica, sodelavke Ide 
Mlakar Črnič, z ilustracijijami Petra Škerla, se je 
uvrstila v zbirko Bele vrane, ki jih je med 200 
naslovi najboljših mladinskih knjig iz 50 držav 
in 30 jezikov izbrala mednarodna mladinska 
knjižnica v Münchnu.

•	 Pridobili smo subvencijo za kulturne ustanove 
Google Grants, s pomočjo katere smo priče-
li v letu 2019 promovirati storitve knjižnice v 
spletnem iskalniku Google (Google AdWords). 

•	 Pridobili smo certifikat LGBT prijazno, ki ga 
javnim zavodom podeljuje Mestna občina Lju-
bljana.

... nova obzorja. 
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Knjižnice

Bežigrad Einspielerjeva ul. 1 01 308 53 00
Brezovica Podpeška c. 2, Brezovica 01 308 58 10 
Črnuče Dunajska c. 367 01 308 53 10
Dobrova Ul. V. Dolničarja 2, Dobrova 01 308 57 40 
Frana Levstika Stritarjeva c. 1, Velike Lašče 01 308 57 50  
dr. France Škerl Vojkova c. 87a 01 308 53 20  
Fužine Preglov trg 15 01 308 54 20  
Gameljne Srednje Gameljne 50 01 308 52 50 
Glinškova ploščad Glinškova ploščad 11a 01 308 53 30 
Grba Cesta na Brdo 63 01 308 57 80 
Horjul Slovenska c.17, Horjul 01 308 58 00 
Ig Banija 4, Ig 01 308 57 20 
Jarše Clevelandska ul. 17–19 01 308 54 40 
Jožeta Mazovca Zaloška c. 61 01 308 54 00 
Jurij Vega Videm 17, Dol pri Ljubljani 01 308 53 50
Nove Poljane Povšetova ul. 37 01 308 55 40 
Otona Župančiča Kersnikova ul.2 01 308 55 00 
Podpeč Jezero 21, Preserje 01 308 57 90 
Poljane Zarnikova ul. 3 01 308 55 20 
Polje Polje 383 01 308 54 10 
Potujoča knjižnica postajališča 041 473 930
Prežihov Voranc Tržaška c. 47a 01 308 57 00
Rudnik Dolenjska c. 11 01 308 57 10 
Savsko naselje Belokranjska ul. 2 01 308 53 40 
Slovanska knjižnica Einspielerjeva ul. 1 01 308 56 00 
Šentvid Prušnikova ul. 106 01 308 52 10 
Šiška Trg komandanta Staneta 8 01 308 52 00 
Škofljica Ob pošti 29, Škofljica 01 308 57 60 
Trubarjeva hiša literature Stritarjeva ul. 7 01 308 51 30
Vodice Škofjeloška c. 7 01 308 52 30 
Zadvor Cesta II. grupe odredov 43 01 308 54 50
Zalog Agrokombinatska c. 2 01 308 54 30 
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Mestna knjižnica Ljubljana
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