Učni center Mestne knjižnice Ljubljana vabi na

April v MKL 2015: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas
sreda, 15. 4. 2015, od 9.30 do 13.30 ure,
dvorana, 3. nadstropje MKL, Kersnikova 2, Ljubljana

Na dogodku bodo združene predstavitve novih in splošno uporabnih rešitev iz Mestne knjižnice
Ljubljana. Prestavitve bodo izhodišče za nadaljnje sodelovanje med knjižnicami pri uporabi in razvoju
storitev.
Program predstavitev:
9.30–9.45
9.45–9.55
9.55–10.20

10.20–10.35
10.35-10.50
10.50–11.10
11.10–11.25
11.25–11.45
11.45–11.55
11.55–12.15
12.15–12.30
12.30

Predstavitev programa in pozdravni nagovor
Ure pravljic v Mestni knjižnici Ljubljana
Novosti na spletni strani MKL
- Nadgradnja grafične predloge, e-napovednik,
Robinzonijada
- Objava novosti knjižničnega gradiva
Knjižnica kot e-informacijska točka za gradiva
javnih oblasti
Odmor s kavo
E-učilnica in izobraževanje zaposlenih na področju
uporabe IKT
Učni center MKL in izobraževanja
Odmor s kavo
Storitve za udobno branje: vračilo gradiva v drugi
knjižnici in Halo knjiga!
Vključevanje lokalnega okolja v načrtovanje
knjižničnega prostora in storitev
Smernice za vzpostavitev partnerstva
Razprava

mag. Jelka Gazvoda
Erika Pečnik
mag. Irena Bezlaj
Miro Tržan
mag. Aleš Klemen

Katja Brank
Rudi Majerle
Simona Šinko
Veronika Rijavec Pobežin
Marjetica Škrlec
mag. Marijan Špoljar
Simona Resman

Dogodek je namenjen direktorjem knjižnic in njihovim sodelavcem, odgovornim za posamezna
predstavljena področja izobraževanja.

Prijavite se s sporočilom na ucni.center@mklj.si najkasneje do ponedeljka, 13. aprila 2015.
Prijava naj vsebuje ime in priimek, delovno mesto ter naziv institucije, iz katere prihajate.
Udeležba na dogodku je brezplačna.
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Ure pravljic v Mestni knjižnici Ljubljana
Erika Pečnik, organizatorka kulturnih programov
Kontakt: erika.pecnik@mklj.si
Pravljičarska dejavnost se v slovenskih splošnih knjižnicah izvaja že dobrih 50 let in je ena izmed oblik
bibliopedagoškega dela, s katero izvajamo knjižno, književno in knjižnično vzgojo, praviloma s
predšolskimi in šolskimi otroci ter z njihovimi starši oziroma vzgojitelji in učitelji. Poslušanje pravljic je
za otroka odlična razvojna spodbuda, saj s pripovedovanjem zgodb vplivamo na otrokov čustveni,
miselni, domišljijski, izkustveni ter moralni svet. S tovrstno dejavnostjo načrtno in premišljeno
usmerjamo otroke v svet literature in umetnosti ter jim vzbujamo občutek za kvalitetno pripoved. S
pravljico otrokom in ostalim poslušalcem poleg književne približamo tudi druge zvrsti umetnosti, kot so
likovna, gledališka in lutkovna. Zavedamo se odgovornosti in škode, kadar so ure pravljic izvedene
neprofesionalno, bodisi zaradi neprimernih izvajalcev ali pa zaradi neustreznih pogojev, zato se v MKL
trudimo, da za izvajanje pravljične dejavnosti ustvarjamo ustrezne pogoje, ki imajo za posledico
zagotavljanje ur pravljic na visokem nivoju.

Novosti na spletni strani MKL
Nadgradnja grafične predloge, e-napovednik, Robinzoniada
Irena Bezlaj, urednica spletnih strani
Kontakt: irena.bezlaj@mklj.si
Spletna stran je od prenove naprej ves čas deležna vzdrževanja in nadgradnje: posodobili smo jo na
zadnjo verzijo Joomle ter nadgradili grafično predlogo s prehodom na razvojno ogrodje Bootstrap. V
letu 2014 smo za prenovljeno spletno stran MKL prejeli nagrado Websi za prvo mesto v kategoriji
Javne organizacija. Na spletni strani smo delno posodobili podstran za Priporočeno gradivo, bolj
pomembna nadgradnja pa je posodobitev prikaza knjižnih novosti, ki se avtomatsko posodobijo
vsakič, ko si jih ogledamo. Pomembna novost na spletni strani je tudi možnost naročanja na prireditve
in izobraževanja, ki jih izvajamo v naših knjižnicah.
Objava novosti knjižničnega gradiva
Miro Tržan, vodja Službe za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva
Kontakt: miro.trzan@mklj.si
Objavljanje novosti knjižničnega gradiva (tekočega prirasta) s podporo COBISS izpisi zahteva redno
pripravljanje seznamov, ki so oblikovani za potrebe tiskane izdaje. Tudi s pretvorbo COBISS seznama
za spletno objavo ni mogoče bistveno preseči tega izvora za tisk. Zato smo za objavljanje novosti
knjižničnega gradiva opustili dosedanji način izdelovanja COBISS izpisov in uredili spletni prikaz
novosti, ki se izdelajo na uporabnikov klik. V ta namen smo uporabili trajne povezave (permanent link)
na lokalni katalog COBISS OPAC z vgrajenimi iskalnimi zahtevami za novosti v posameznih
vsebinskih sklopih knjižničnega gradiva ter skripto za programski izračun obdobja za novosti.
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Knjižnica kot e-informacijska točka za gradiva javnih oblasti
Aleš Klemen, koordinator območnosti
Kontakt: ales.klemen@mklj.si
Z vzpostavitvijo informacijske točke nameravamo zagotoviti pomoč uporabnikom pri dostopanju in
uporabi dokumentov ter baz podatkov javnih oblasti. Hkrati bo po vzpostavitvi delovanja v letu 2016
točka služila kot podpora izvajanju e-demokracije v lokalnem okolju: zagotavljanju komunikacije
državljanov z državnimi in lokalnimi organi prek računalnikov MKL, nudila pomoč pri izvajanju
morebitnih e-volitev ali drugih oblik neposredne participacije državljanov v okviru storitev edemokracije, krepila sodelovanje z različnimi javnimi oblastmi (lokalne, regionalne, državne).
V preteklem letu smo izvedli pilotski projekt v obliki delavnic in individualnih svetovanj na področju
spremljanja in spreminjanja podatkov registra nepremičnin na spletu ter predhodno usposabljanje
knjižničarjev MKL, ki so tovrstno znanje prenašali na uporabnike. Pripravili smo tudi niz izobraževanj s
posebnim poudarkom na e-storitvah javnih nosilcev oblasti, ki za delovanje od uporabnikov zahtevajo
pridobitev in uporabo elektronskega kvalificiranega potrdila oz. spletni e-podpis za fizične osebe.
E-učilnica in izobraževanje zaposlenih na področju uporabe IKT
Katja Brank, vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve
Rudi Majerle, skrbnik podpore uporabnikom
Kontakt: katje.brank@mklj.si in rudi.majerle@mklj.si

S hitrim razvojem tehnologij se kaže potreba po dodatnem izobraževanju zaposlenih. Sistem smo
pripravili z namenom, da zagotovimo še bolj kakovostno delo zaposlenih, še bolj zanesljivo podporo
uporabnikom in še bolj sistematično izobraževanje zaposlenih za uporabo IKT. Oblikovali smo
predmetnik, ki vsebuje 19 predmetov razporejenih v 3 ravni zahtevnosti in razdeljenih v 4 sklope:
sistem MKL, strojna oprema, programska oprema in spletne aplikacije. Za vsako delovno mesto smo
določili znanja katerih predmetov potrebujemo zaposleni pri svojem delu. Zaposleni pridobivamo
znanja preko izobraževalnih tečajev, ki jih izvajajo zaposleni, s pomočjo e-gradiv objavljenih v eučilnici in preko individualne pomoči. Znanje se obdobno testira.
Z e-učilnico je omogočen dostop do e-gradiv kadarkoli in iz kjerkoli. E-učilnica je postavljena na
obstoječi infrastrukturi knjižnice. Pri izboru se je kot najprimernejši izkazal programski paket moodle za
izdelavo spletnih tečajev. Pri izbiri sta bila ključna odprtokodna programska oprema, ki ne prinaša
dodatnih stroškov, ter velika skupnost aktivnih uporabnikov. Spletno učilnico moodle smo vzpostavili v
Linux okolju. Prijava v učno okolje je omogočena preko LDAP protokola. Aktivnosti v e-učilnici
potekajo leto in pol, kar vključuje prevajanje vmesnika, samoizobraževanje, administrativne in
varnostne nastavitve, izobraževanje nosilcev predmetov, pripravo učnih gradiv ter okolja za testiranje
znanja. E-učilnico ureja in administrira ena oseba.
Prvenstveno je okolje namenjeno izobraževanju zaposlenih, v bodoče pa tudi uporabnikom.
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Učni center MKL in izobraževanja
Simona Šinko, vodja Centra za vseživljenjsko učenje MKL
Kontakt: simona.sinko@mklj.si
Znanja, ki jih pridobivamo zaposleni skozi redno šolanje in delovne izkušnje, ne zadoščajo več za
kakovostno in učinkovito opravljanje dela. V Učnem centru Mestne knjižnice Ljubljana organiziramo in
izvajamo izobraževanja za zaposlene v MKL in v drugih slovenskih knjižnicah ter strokovnjake iz
drugih področij, kot so predšolska vzgoja, prevajanje, založništvo ipd. Vsebine izobraževanj se
nanašajo na računalniška znanja, strokovna bibliotekarska znanja in druga znanja za delo v knjižnici.
Gre predvsem za praktična znanja potrebna za različna delovna mesta v splošnih knjižnicah. Na
izobraževanjih se udeleženci tako lahko naučijo knjigoveštva za hitro in enostavno popravilo knjig,
zahtevnejših strategij iskanja knjižničnega gradiva, se seznanijo s kakovostnimi spletnimi viri za
različna strokovna področja ipd. Letni katalog izobraževanj vsebuje enodnevna in večdnevna
izobraževanja, ki jih izvajajo zaposleni v MKL in zunanji sodelavci, se izvajajo v prostorih MKL in v eučilnici. Snovati pa smo začeli že program za leto 2016 in zato so dobrodošli predlogi za dodatne
vsebine in organizacijske rešitve.
Storitve za udobno branje: vračilo gradiva v drugi knjižnici in Halo knjiga!
Veronika Rijavec Pobežin, vodja Službe za delo z uporabniki
Kontakt: veronika.rijavec-pobezin@mklj.si
Vračilo gradiva v drugi knjižnici je storitev, ki članom Mestne knjižnice omogoča izposojo gradiva v eni
in vračilo istega gradiva v drugi knjižnici. Potreba po storitvi izhaja iz okolja; člani so še pred združitvijo
v skupno mestno knjižnico povpraševali po možnosti vračila gradiva v drugi knjižnici, saj so si
izposojali gradivo v več krajevnih knjižnicah, ki so pripadale posameznim, takrat še samostojnim
splošnim ljubljanskim knjižnicam. Ob združitvi vseh ljubljanskih splošnih knjižnic pa je ideja o možnosti
vračila ob skupnem poslovanju, članski izkaznici in sistemu postala še bolj zanimiva in pričakovana.
Halo knjiga je načrtovana storitev, ki bo omogočala dostavo naročenega gradiva na dom ali v službo.
S storitvami za udobno branje želimo postati sodobna in urbana splošna knjižnica, ki z mnogoterimi
storitvami postaja članom in obiskovalcem bližja, prijaznejša in enostavnejša za uporabo.
Vključevanje lokalnega okolja v načrtovanje knjižničnega prostora in storitev
Marjetica Škrlec, vodja Knjižnice Jožeta Mazovca
mag. Marijan Špoljar, bibliotekar analitik
Kontakt: marjetica.skrlec@mklj.si in marijan.spoljar@mklj.si
Prispevek predstavlja raziskavo zunanjega okolja knjižnice z uporabo eko-karte kot orodja za
identificiranje obstoječih in potencialnih partnerstev v lokalnem okolju knjižnice. Eko-karta je vrsta
diagrama, ki kaže odnose med posameznimi subjekti, ki jih prikazujemo. Tak prikaz služi pregledu
vplivov med deležniki v okolju delovanja ali poslovanja. V primeru knjižnice prikazujemo z eko-karto
pregled pomembnosti, intenzivnosti in vsebine odnosov z organizacijami, s katerimi sodeluje v svojem
okolju, ter njene potencialne partnerje. Več o uporabi eko-karte lahko preberete v Knjižničarskih
novicah (24 (5), 2–3).
V nadaljevanju prispevka predstavljamo konkretno izkušnjo z vključevanjem lokalnega prebivalstva v
načrtovanje prostora in dejavnosti nove knjižnice v Zalogu. V ta namen smo v MKL pripravili
komunikacijski načrt, v katerem smo predvideli ključne dejavnosti, ki so bile potrebne za obveščanje
lokalnega prebivalstva. Zbirali smo predloge in mnenja ter se o njih pogovorili s prebivalci.
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Smernice za vzpostavitev partnerstva
Simona Resman, pomočnica direktorice za strokovno delo
Kontakt: simona.resman@mklj.si
Z razvojem, predvsem IKT, so knjižnice stopile iz svoje izolacije in se soočile z deležniki v lokalnem
okolju, ki so bolj razviti in organizirani ter bolj orientirani k inovacijam, ki jih narekujejo potrebe
uporabnikov. Partnerstvo ponuja knjižnici vznemirljivo orodje za njeno integracijo v lokalno okolje in
oblikovanje formalnih in dolgotrajnih partnerstev z neprofitnimi ustanovami, realnim sektorjem, NVO in
lokalno oblastjo. Vključenost knjižnice v partnerstva prinaša: večje zaupanje okolja v katerem deluje
knjižnica; boljše odnose z različnimi deležniki v lokalnem okolju zaradi njihove vključitve v partnerstva;
relevantne in bolj učinkovite storitve za vse prebivalce lokalne skupnosti in s tem večje zadovoljstvo
uporabnikov storitev; motiviranost zaposlenih in večje zadovoljstvo pri delu; vpliv na oblikovanje
javnega mnenja o pomenu splošnih knjižnic.
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O avtorjih predstavitev
ERIKA PEČNIK
je diplomirala na Fakulteti za družbene vede, smer sociologija, kadrovski menedžment. Kot
organizatorka kulturnih programov za otroke v Mestni knjižnici Ljubljana vodi skupne projekte za
spodbujanje bralnega opismenjevanja pri otrocih in mladostnikih ter ureja otroško spletno podstran
knjižnice.

mag. IRENA BEZLAJ
je urednica spletnih strani v Mestni knjižnici Ljubljana od leta 2011. V tem času smo prenovili spletno
stran in zanjo prejeli dve nagradi (Netko 2013, Websi 2014).

MIRO TRŽAN
je vse od zaposlitve v knjižnici zadolžen za naloge obdelave knjižničnega gradiva, v MKL tudi vodi
službo za pridobivanje in obdelavo. S svojimi izkušnjami aktivno sodeluje v delovnih skupinah s tega
področja. Je predstavnik splošnih knjižnic v Svetu članic COBISS.

mag. ALEŠ KLEMEN
je diplomiral in magistriral na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2006 se je zaposlil v Knjižnici Otona Župančiča kot
koordinator posebnih nalog osrednje območne knjižnice za potrebe Osrednjeslovenskega območja.
Aktivno se vključuje v strokovno delovanje slovenskega knjižničarstva, tako v okviru delovnih teles
Društva bibliotekarjev Ljubljane in ZBDS, kakor tudi s sodelovanjem v strokovnih svetih knjižnic
(Osrednja humanistična knjižnica, Knjižnica Otona Župančiča, Mestna knjižnica Ljubljana in Mestna
knjižnica Kranj). Trenutno je predsednik Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za
kulturo Republike Slovenije. Vključen je v izobraževalne in razvojne projekte Mestne knjižnice
Ljubljana, predvsem na področju digitalizacije, e-vsebin in e-storitev, aktivnega državljanstva in novih
informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

KATJA BRANK
je diplomirala na Fakulteti za družbene vede, smer politologija, analiza politik in javna uprava. V
Mestni knjižnici Ljubljani vodi Službo za pravne, kadrovske in splošne zadeve.

RUDI MAJERLE
je v MKL zaposlen v oddelku za informatiko, kjer skrbi za izvajanje računalniškega opismenjevanja za
zaposlene in uporabnike. Za potrebe izobraževanj je vzpostavil tudi učno okolje Moodle, kjer se
udeleženci lahko samostojno izobražujejo preko oddaljenega dostopa ter na koncu preverijo
pridobljeno znanje. V svetu računalništva je aktiven že 20 let, trenutno pa zaključuje študij Informatike
na Fakulteti za organizacijske vede.
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SIMONA ŠINKO
v MKL vodi Center za vseživljenjsko učenje, ki s servisi Borza dela, Borza znanja in Središče za
samostojno učenje pokriva področje izobraževanja uporabnikov, z Učnim centrom pa izobraževanje
zaposlenih v MKL in slovenskih knjižnicah. V izobraževanju odraslih je dejavna na različnih ravneh –
od individualnega dela v obliki mentorstva, do konceptualnih predlogov in obravnave problematik
politike izobraževanja odraslih. Navdušuje jo obravnava vprašanj o izobraževalni vlogi knjižnic, o
potencialu izobraževanja odraslih za spreminjanje družbenih razmerij in za izboljševanje kakovosti
vsakdanjega življenja posameznikov.

VERONIKA RIJAVEC POBEŽIN
je ob združitvi knjižnic prevzela novo nastalo Službo za delo z uporabniki, kjer je kot vodja v zadnjih
petih letih speljala vrsto storitev in izboljšav pri poslovanju z uporabniki ter zaposlenimi in vpeljala ter
vodila nekaj dobrih bralnih praks in projektov. Je aktivna članica kolegija Mestne knjižnice Ljubljana ter
drugih strokovnih teles.

MARJETICA ŠKRLEC
bibliotekarska specialistka, je diplomirana bibliotekarka in profesorica pedagogike. Leta 1994 se je
zaposlila v Knjižnici Jožeta Mazovca in bila v obdobju od 2003 do 2009 vodja knjižnice v Mostah. Po
združitvi ljubljanskih splošnih knjižnic v Mestno knjižnico Ljubljana je v letu 2009 prevzela vodenje
območne enote Knjižnica Jožeta Mazovca. V letu 2011, ko je bila Ljubljana svetovna prestolnica
knjige, je sodelovala pri vzpostavitvi nove Knjižnice Zadvor, kasneje tudi pri pripravi še štirih idejnih
načrtov za prenovo knjižničnih prostorov. Aktivno sodeluje v projektih MKL ter z lokalnim okoljem
šestih knjižnic svoje območne enote na vzhodnem delu Ljubljane.

mag. MARIJAN ŠPOLJAR
je leta 1996 začel delati v Knjižnici Otona Župančiča, kjer je bil v zadnjih letih pred selitvijo v sedanje
prostore vodja enote Mestna knjižnica. Leta 2004 je opravil magisterij na FF, Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, z delom Biblioterapija v splošni knjižnici.
Sodeloval je v različnih domačih in mednarodnih projektih ter na strokovnih posvetovanjih in
konferencah. Od leta 2009 dela kot bibliotekar analitik v Službi za razvoj Mestne knjižnice Ljubljana.

SIMONA RESMAN
kot pomočnica direktorice za strokovno delo in vodja Službe za razvoj in območnost skrbi za
oblikovanje strateških dokumentov knjižnice, razvoj mreže MKL in vpeljavo storitev za ciljne skupine
uporabnikov. Drugo področje strokovnega delovanja je vseživljenjsko učenje v knjižnici, ki zajema
različne oblike, metode in programe učnih aktivnosti za odrasle, s poudarkom na stalnem strokovnem
izpopolnjevanju zaposlenih v knjižnici. Simona Resman je koordinatorka nacionalnih in mednarodnih
projektov, s prispevki sodeluje na strokovnih posvetovanjih in objavlja v domačen in tujem strokovnem
tisku.
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