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Nagovor

Spoštovani bralci,
leto 2020 se je na mnogih področjih izkazalo kot 
posebno obdobje, ki je s pomembnimi spremem-
bami okoliščin vplivalo na vse segmente družbe 
in tudi na javne ustanove. Leto je zaznamovala 
pandemija koronavirusne bolezni covid-19 in ob 
omejitvah, s katerimi se kot družba soočamo od 
marca 2020 naprej, smo bile knjižnice, kot mnoge 
druge inštitucije, predvsem postavljene na test 
gibčnosti pri improvizacijah in takorekoč na me-
ritve odzivnega časa. Skladno z odloki vlade smo 
zaprli vrata vseh enot za nezanemarljiv del leta, 
kar se odraža v vseh naših številčnih kazalnikih, ki 
so pričakovano padli, vendar nikakor ne za toliko, 
kot bi lahko. Če sodimo po ocenah uporabnikov 
in njihovih številnih izrazih zadovoljstva, smo se v 
Mestni knjižnici Ljubljana v letu, zaznamovanem 
z bojem proti virusni okužbi, odrezali res dobro. 

Naše letno poročilo kaže precej manjši padec ka-
zalnikov od pričakovanega glede na izjemnost 
razmer v letu 2020. Kar pomeni, da so naši zapo-
sleni pri delu z uporabniki, pa tudi pri oblikova-
nju in izvajanju različnih storitev in dejavnosti, 
bili s srcem pri stvari, najbrž pa smo v slovenskih 
knjižnicah kot stroka tudi relativno hitro dosegli 
miselni premik in novo paradigmo: brez stika, vir-
tualno, kombinirano. 

V MKL smo podprli tiste dejavnosti, ki smo jih si-
cer že vzpostavili v predkoronskem času, a so se v 
novi realnosti uporabe knjižnice razcvetele – mo-
žnost vpisa preko spleta je v letu 2019 prinesla 
370, v letu 2020 pa skoraj 2.000 novih članov. Po-
dobno velja za možnost vračila gradiva v kateri-
koli od naših enot, na ta način je v preteklem letu 
zaokrožilo preko 55.000 kosov gradiva. Našo, v 
prejšnjih letih zgolj poletno akcijo Maček v žaklju 
(vnaprej pripravljeni paketi knjig, ki si jih upo-
rabnik izposodi »na presenečenje«) smo ponujali 
skoraj celo leto in je v času brezstičnega delova-
nja dobro naslavljala probleme uporabnikov, ki 
bi nekaj brali, pa ne vedo točno, kaj. Bralcem smo 
tako »podtaknili« okroglo 22.500 vnaprej pripra-
vljenih vrečk bralnih »mačkov« in v njih 87.411 
kvalitetnih, morda tudi starejših knjig, ki bi jih 
sicer sami zlahka prezrli. Razvil se je model nove 
uporabniške navade naroči – prevzemi; rezerva-
cije prostega gradiva (omogočali smo jih v pose-
bej za to pripravljenem spletnem obrazcu) so v 
primerjavi s predkoronskim letom narasle za 90 
%, seveda pa so povsem pričakovano narasle tudi 
izposoje e-knjig (Biblos) in avdio knjig (Audibo-
ok), ki so se v preteklem letu povečale za skupno 
184 % glede na leto pred tem. To rast smo podpr-
li tudi sami s še intenzivnejšim nakupom licenc 



33

za dostopanja članov do e-knjig, tako jim je se-
daj na voljo 3.354 naslovov leposlovja in deloma 
strokovnega gradiva v on-line obliki za odrasle 
in mlade v slovenskem jeziku. 

Skupna izposoja je v kovidnem letu padla skoraj za 
tretjino, vključitev digitalnih storitev pa je prinesla 
porast izposoje v digitalni obliki za skoraj trikrat 
glede na leto 2019 in znaša 98.113 enot. Glede na 
okoliščine pričakujem, da bo trend intenzivnega 
oddaljenega dostopanja do knjižnice ostal tudi 
potem, ko se bo plima epidemije in njenih ukre-
pov umaknila, da bo osvežil in dopolnjeval naše 
klasične storitve. Kljub temu pa si želimo čimprej 
dočakati čas, ko bodo naše knjižnice spet prostori 
živahnih srečevanj in druženj v živo.

mag. Teja Zorko
direktorica
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Drugačno leto

Spremenjene razmere v poslovanju
Ob marčevskemu zaprtju knjižnic smo poslovanje 
prilagodili novim razmeram in prešli na spletno, 
brezstično delovanje. 

V skladu z ukrepi, ki so v določenem obdobju 
veljali, smo omejili obisk uporabnikov in dostop 
do knjižničnih prostorov ter nekaterih storitev in 
vzpostavili nova pravila in ukrepe za vzpostavitev 
osebne varnosti zaposlenih. Za delo z uporabniki 
smo prilagodili prostore: urejene so bile t. i. čiste in 
nečiste poti gradiva, namestili smo pleksi pregra-
de, podajalnike za razkužila, izobesili potrebna ob-
vestila in z uvedbo karantene za vrnjeno gradivo 
poskrbeli za varnost zaposlenih in uporabnikov.

#oddoma
Izposojo gradiva smo prilagodili razmeram in čla-
nom omogočili naročanje gradiva, ki so ga prejeli 
po pošti. Omogočali smo brezstični prevzem gra-
diva pred vhodi knjižnic. Kot dobrodošla ponudba 
se je izkazala akcija pripravljenih paketov knjig za 
izposojo, Maček v žaklju.

Članom smo ponudili dostop do platforme Audi-
book, ki omogoča oddaljeno izposojo avdio knjig 
v slovenskem jeziku, ter razširjen izbor naslovov  

e-knjig na platformi Biblos. Uporaba e-knjig in izpo-
soja e-vsebin na različnih platformah (PressReader, 
Kanopy, Kamra, dLib) se je zaradi delovanja knjižnice 
v spremenjenih razmerah občutno povečala. 

Zaradi zaprtih knjižnic se je povečal tudi vpis na da-
ljavo ter komunikacija na družbenih omrežjih in po 
elektronski pošti.

Spletne prireditve in izobraževanja
Od maja do oktobra smo organizirali kulturne in iz-
obraževalne dogodke v knjižnicah, na katerih smo 
lahko gostili do 50 udeležencev. Hkrati smo začeli 
aktivno pripravljati in izvajati dogodke v virtual-
nem okolju, v živo dostopne na družbenih profilih 
Facebook in Youtube ter omogočili dostopnost v 
spletnem arhivu vsebin MKL. 

Objavili smo 195 lastnih videoposnetkov in po-
sodobili snemalno in drugo tehnično opremo ter 
tako zadostili potrebam načrtovanih dogodkov 
v virtualnem okolju. Vzpostavili smo studio za 
snemanje. Zabeležili smo občutno več udeležen-
cev naših dogodkov – skupno 98.233, leto po-
prej smo na dogodkih v knjižnicah našteli 51.263 
obiskovalcev.
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Številke

ZBIRKA
1.793.851 enot gradiva, 
od tega 1.530.439 knjig (85,3 %),  205.243 
neknjižnega gradiva (11,4 %) ter 58.169 (3,3 %) 
serijskih publikacij.

Aktualnost zbirke zagotavljamo z nakupom 
novega gradiva ter odpisom zastarelega in poško-
dovanega gradiva. Odpisali smo 61.948 enot.
 

PRIRAST
70.158 enot gradiva
oziroma 14.513 novih naslovov knjižničnega 
gradiva, od tega 7.444 (45 %) naslovov leposlovja, 
7.069 (55 %) naslovov strokovnega gradiva, 79 % 
predstavljajo naslovi za odrasle, 21 % za otroke. 

Poleg izposoje e-knjig (Biblos) smo ponudili 
avdio knjige (Audibook) z 3.354 naslovi.

Ponujamo 871 naslovov časopisov in revij, skupno 
je bilo na voljo 3.252 letnikov serijskih publikacij.

Povprečna cena nabavljenega gradiva je znašala 
20,44 EUR. 
V katalog COBISS smo prispevali 7.290 novih 
bibliografskih zapisov ter jih prevzeli 12.100. 

IZPOSOJA
2.916.675 enot knjižničnega gradiva,
od tega je bilo izposojeno 2.551.377 knjig, 
309.498 neknjižnega gradiva in 55.800 serijskih 
publikacij. 

9.123 bralcev si je na portalu Biblos izposodilo 
96.580 e-knjig in 1.533 avdio knjig na portalu 
Audibook.

Člani so rezervirali 54.719 enot izposojenega 
gradiva ter naročili 147.195 enot prostega gradiva. 

Zabeležili smo 55.023 enot vrnjenega gradiva 
v drugi knjižnici, kjer je bilo izposojeno.

Uporabnikom smo omogočali naročanje gradiva 
s spletnim obrazcem za osebni brezstični prevzem 
pred knjižnico (10.496 paketov) ter za prevzem po 
pošti (1.080 paketov).
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173.595 izposojenih e-časnikov 
in e-časopisov na 
portalu PressReader

6.048 predvajanj videov 
na portalu Kanopy

330.320 vpogledov v vsebinske 
enote na portalu Kamra

297.962 vpogledov v besedila 
na portalu DLib
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ČLANSTVO
78.163 aktivnih članov,
od tega 65.578 odraslih in 16.120 otrok. 
Vpisalo se je 9.751 novih članov, od tega 
1.925 spletno.

OBISK
1.791.295 obiskovalcev,
od tega 1.245.592 ob izposoji gradiva na dom, 
98.233 ob obisku prireditev in izobraževanj.

443.179 članov je uporabljalo internet (MyPC, 
Libroam), 4.291 uporabnikov je obiskalo 
Center za vseživljenjsko učenje.

7

391.582 ogledov spletne strani

22.308 Facebook sledilcev

1.487 Twitter sledilcev

2.134 Instagram sledilcev

383 Youtube sledilcev

458 člankov in objav  
o MKL v medijih
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Novosti
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Nova Knjižnica Polje
V nove prostore, v stanovanjski soseski Polje IV, smo 
knjižnico preselili konec februarja. Zaradi razglasi-
tve epidemije je knjižnica začela poslovati v maju, 
uradno odprtje pa smo izvedli 4. septembra. 

Pridobitve knjižnice so večja površina, možnost do-
stopa za gibalno ovirane, ločeni prostori za učenje 
in izvedbo ur pravljic ter ostalih dogodkov. Knjižni-
ca se ponaša s kreativnico, prostorom, kjer uporab-
niki lahko uporabljajo tehnično in drugo opremo za 
lastne prostočasne dejavnosti ali na vodenih delav-
nicah pridobivajo dodatna kreativna znanja.

Pridružena Knjižnica Jurij Vega
Knjižnico Jurij Vega, ki je samostojno delovala v ob-
čini Dol pri Ljubljani, smo januarja priključili Mestni 
knjižnici Ljubljana. Po odločitvi obeh županov ob-
čin je knjižnica postala del mreže Mestne knjižnice 
Ljubljana, ki članom v lokalnem okolju ponuja kva-
litetne storitve in dejavnosti.
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Branje
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Navkljub spremenjenim razmeram branje 
ostaja naša stalnica v življenju. Beremo 
lahko povsod in vedno, občasno ali redno 
ter ob tem odkrivamo, kako dobro dene 
branje v negotovih časih.

Ure pravljic
Zgodnje seznanjanje otrok s knjižnico in navaja-
nje na njeno obiskovanje je dobro izhodišče za 
nadaljnje vzgajanje ter pridobivanje zavzetih od-
raslih obiskovalcev knjižnice. Ta cilj uresničujemo 
z dejavnostmi za najmlajše, kot so ure pravljic, ki 
se v knjižnicah odvijajo predvsem v slovenskem 
jeziku, pa tudi v angleškem in nemškem. Nekatere 
popestrimo z gibanjem, kot sta Pravljična gibalni-
ca in Ura pravljične joge. Na 307 srečanjih, ki so 
potekala v živo v knjižnicah in občasno v spletni 
obliki, nam je prisluhnilo 16.159 otrok in staršev. 
Posebno pozornost so pritegnili zaposleni in va-
bljeni izvajalci, ki so na družbenih omrežjih s pra-
vljicami in kamišibaji nagovarjali širše občinstvo.

Festival Bobri
Mestni festival Bobri je bil posvečen tehnologiji in 
znanosti, v knjižnicah smo izvedli enajst dogodkov 
ter gostili 170 otrok iz okoliških vrtcev in osnovnih 
šol. Pripravili smo seznam knjig za rubriko Bober 
bere dobre knjige v priložnostnem katalogu Bobri. 

Ciciuhec, beremo z malčki
Družinskemu branju, ki ga vodimo skupaj z vrtci 
v mestu in primestnih občinah, se pridružujejo 
številni otroci. Sodelovalo je 8.499 otrok iz 413 
vrtčevskih skupin. Zaradi izrednih razmer smo za 
vzgojitelje izvedli le eno od treh načrtovanih izo-
braževanj. Otroci so za aktivno udeležbo prejeli 
medalje in pohvale za branje in poslušanje.

Otrokom, ki obiskujejo knjižnice, smo omogočili, 
da ob vsaki izposoji otroške knjige s svojo člansko 
izkaznico prejmejo žig. Ob izpolnjenem kartončku 
z več žigi so prejeli torbico Ciciuhec. Z akcijo smo 
želeli vključiti starše in jih navaditi na redno obi-
skovanje knjižnice skupaj z otroki. 

Poletavci – poletni bralci
Deseto leto izvajanja nacionalnega projekta je 
za branje navdušilo 2.397 otrok med sedmim in 
dvanajstim letom. Nastopili smo z novo celostno 
grafično podobo ilustratorke Zarje Menart, novo 
spletno stranjo (poletavci.si) in aktivno spletno 
promocijo z ambasadorjem Nikom Škrlecem. 

S šestnajstimi slovenskimi splošnimi knjižnicami, 
ki so z nami sodelovale pri projektu, smo vsakemu 
mlademu bralcu podelili majico in priznanje ter 
med udeleženci izžrebali glavno nagrado podjetja 
Hervis šport – šotor za kampiranje. 
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Zaključek smo strnili v video posnetku, v katerem 
so sodelovali: direktorica Mestne knjižnice Lju-
bljana mag. Teja Zorko, župan Mestne občine Lju-
bljana Zoran Janković, voditelj Nik Škrlec, učitelji-
ca dopolnilnega pouka slovenščine iz BiH Barbara 
Hanuš, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine 
iz Nemčije Magdalena Novak, Poletavec Karl-Jona 
Gebker in Poletavka Asja Mokorel-Kalusa, oba iz 
Berlina. Posnetek smo 30. septembra premierno 
predvajali na Facebook profilu knjižnice. Glavno 
nagrado je prejel Bor Mahnič Dobrovoljc.

Rastem s knjigo
V knjižnicah smo sprejeli 627 osnovnošolcev in 
1.514 srednješolcev. Zaradi spremenjenih razmer 
smo knjižničarji nekaj obiskov opravili v šolah. V 
šolskem letu 2020/21 sta bili na Javni agenciji za 
knjigo, ki je nosilka projekta, izbrani knjigi: za sed-
mošolce Mate Dolenc Kako dolg je čas, za dijake 
prvih letnikov pa roman Preživetje, pisatelja Igorja 
Karlovška. 

Robinzonijada
S spletnim kvizom Robinzonijada za otroke in mla-
de od 9. do 15. leta spodbujamo informacijsko 
pismenost s področja uporabe preverjenih virov 
podatkov ter informiramo o referenčnih bazah, ki 
jih ustvarjamo slovenske knjižnice. Objavili smo 12 
vsebinskih kvizov, od tega tri za namen projekta 
Multi-kul-praktik na temo Brazilije. Vprašalnike je 
rešilo 43 mladih reševalcev. 
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Oddaj na natečaj v MKL
Za spodbujanje kreativnega ustvarjanja mladih 
smo razpisali štiri samostojne literarne natečaje: 
metaFORA – kratka zgodba, poHAIKUj – haiku in 
fotografija, preDRAMI se – dramsko besedilo in S3P 
– strip.  Prejeli smo 24 kratkih zgodb, 46 haikujev s 
fotografijami, pet dramskih del in en strip. Zaključ-
na prireditev in razglasitev najboljših prispevkov 
mladih ustvarjalcev je bila izvedena 21. decembra 
v virtualnem okolju.

NajPoletavci
Poleti smo mlade povabili k branju knjig po lastnem 
izboru, z željo, naj poletje ne mine brez dobre knjige. 
Odzvalo se je 205 najstnikov, starih od 13 do 16 let, 
ki so med počitnicami prebrali vsaj tri knjige in delili 
svoje zapise o prebranem na spletnih straneh knjižnic. 

Sodobni slovanski romani
Med 8. septembrom in 30. novembrom smo v Slo-
vanski knjižnici pripravili zadnjo sezono bralnega 
projekta Sodobni slovanski romani z naslovom Na-
okrog po slovanskem svetu. Z branjem so udeleženci 
sodelovali v nagradnem žrebanju za knjižne nagra-
de Foruma slovanskih kultur. Ob zaključku projekta 
smo z Matejo Jančar iz Foruma pripravili posnetek 
s predstavitvijo preteklih sezon projekta in 100 slo-
vanskih romanov ter objavili imena nagrajencev. 

Življenje je zgodba
Dolgoletno sodelovanje s Centrom za usposablja-
nje Janeza Levca, kjer enkrat mesečno z varovanci 
izvajamo delavnice Življenje je zgodba, je to leto 
dobilo še poseben zagon. Srečanja smo spomla-
di preselili v virtualno okolje, kar se je pri osebah 
s posebnimi potrebami izkazalo za odličen način 
srečevanja. Število izvedb se je iz načrtovanih de-
vet povzpelo na 21 izpeljanih srečanj. Poleg literar-
ne vsebine in vodenih pogovorov o predstavljenih 
zgodbah so udeleženci ob tem osvajali osnovno 
spletno komunikacijo in se v njej izpopolnjevali.

Mesto bere
Bralni projekt za odrasle bralce je namenjen bra-
nju kakovostnih del ter aktivnemu sooblikovanju 
razvoja bralnih navad. V deveti sezoni branja smo 
predstavili zgodbe iz Avstralije in Oceanije in na 
bralni seznam uvrstili 60 avtorjev. Sodelovalo je 
405 bralcev, ki so napisali in oddali 2.707 mnenj o 
prebranih knjigah. 

Zaključek projekta smo 23. septembra v virtualnem 
okolju izvedli na Facebook profilu knjižnice, kjer smo 
izžrebali dobitnika glavne nagrade, vikend paket za 
dve osebi v Bohinj ECO hotelu sponzorja SDH d. o. 
o. V Knjigarni Konzorcij smo za obiskovalce pripravili 
priložnostno razstavo knjig s seznama Mesto bere.

14
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Literatura v mestu 
V Slovanski knjižnici smo pripravili tri domoznan-
ske literarne večere, na katerih smo se z ustvarjal-
ci, živečimi v Ljubljani, in strokovnjaki s področja 
literarnih ved, pogovarjali o literarnih upodobitvah 
Ljubljane v kakovostni sodobni literarni produkciji 
ter o podobah dežel in narodov v posameznih knji-
ževnostih. Gostili smo pisateljico Veroniko Simoniti 
in profesorja dr. Andreja Blatnika ter spregovorili o 
avtoričinem drugem romanu Ivana pred morjem, za 
katerega je Simonitijeva prejela nagrado Kresnik. 
Maja smo prisluhnili Sebastijanu Preglju in dr. Va-
nesi Matajc, ko smo se pogovarjali o avtorjevem 
zadnjem romanu V Elvisovi sobi, za katerega je Pre-
gelj prejel Cankarjevo nagrado. Na zadnjem po-
govornem večeru sta se nam pridružila novinarka 
Maja Čakarić in dr. Tone Smolej, ki sta spregovorila 
o podobah Ljubljane in njenih prebivalcev, ki so jih 
v svojih delih zapisali tuji avtorji. 

15
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Mreža ICORN
Na Dnevih slovenske knjige smo v virtualnem oko-
lju predstavili portret iranske aktivistke, rezidentke 
mreže ICORN, Shive Nazar Ahari, govorili smo o sta-
nju v Iranu na področju človekovih pravic, pravic 
žensk, situaciji na področju knjige, cenzuri in knjiž-
nem sejmu v Teheranu. 

Pripni poezijo
Z namenom promocije poezije in spodbujanja bra-
nja, pisanja in spoznavanja poezije smo v Trubarjevi 
hiši literature izvedli 26 dogodkov. Izpostavljamo 
naslednje: Četrtkovci za radovedne – bralna skupi-
na za poezijo, Rdeči cikel x Dostop na odprto morje – 
predstavitev pesniškega prvenca Nine Kremžar, Pet 
obrazov poezije – literarno pesniško branje: Brane 
Senegačnik, Boris A. Novak, Neža Zajc, Klarisa Jova-
novič in Miljana Cunta, Festival Pranger – festival, Za-
ljubljenka – predstavitev dvojezične pesniške zbirke: 
Sara Špelec in Nani Poljanec, Ad hoc v živo – multi-
medijski pesniški dogodek s poezijo in glasbo: Cvet-
ka Bevc, Peter Škerl in Nina Pečar, Nova knjiga skozi 
kritiko – kritiška analiza pesniškega dela Branimirja 
Mozetiča in Na pesniškem tandemu – pesniški pogo-
vor dveh generacij: Peter Svetina in Tara Ferbežar. 

Bralne skupine
Šestnajst bralnih skupin se je redno srečevalo na tri-
najstih lokacijah v knjižnicah in v spletnem okolju, 
vodili so jih zaposleni in zunanji sodelavci. Delovale 
so tudi tri bralne skupine v tujih jezikih, in sicer v 
angleščini, nemščini in francoščini.

Knjižnica na delovnem mestu
S projektom za spodbujanje branja neposredno 
na delovnem mestu smo začeli v času Nacional-
nega meseca skupnega branja in prijavljenim 
podjetjem ponudili v uporabo knjige. Za branje 
so se odločili v podjetju Medex d. o. o. iz Ljublja-
ne in na Občini Velike Lašče, katerima smo pri-
pravili 321 knjig. 
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Maček v žaklju
Že utečen in med obiskovalci knjižnic priljubljen 
način izposoje gradiva je v posebnem letu do-
bil nov pomen. Poletna bralna akcija je zaradi 
enostavnosti in varnosti osebnega brezstične-
ga prevzema večje količine knjig trajala skoraj 
celo leto, od maja do decembra. Izposodili smo 
22.458 paketov in v njih 87.411 knjig.

17
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Zgodbe mojega kraja
V sodelovanju s knjižnicami Osrednje regije smo 
razpisali natečaj za najboljšo zgodbo na temo Kako 
smo nekoč preživljali počitnice. Natečaj je spodbu-
jal starejše k pisanju in h kreativnosti z namenom 
ohranjanja lokalne kulturne dediščine. Namenjen 
je bil starejšim od 65 let.

Prejeli smo 69 zgodb in izbrali deset najboljših, 
med njimi tri zmagovalne in jih nagradili:

1. Elena Skok iz Ljubljane, za zgodbo  
Počitnice mojega otroštva,

2. Mihael Mihelčič iz Komende, za zgodbo  
Enajsta šola na Pšati,

3. Branko Lipnik iz Horjula, za zgodbo  
Mariborski otok.
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Dogodki

Del zastavljenih dogodkov smo iz fizičnega okolja 
prestavili v virtualno in s tem dosegli, da je kultur-
ni utrip dosegel vsak dom. Ob prilagajanju izvedbe 
dogodkov smo bili pozorni na to, da smo ponudili 
kvaliteten nabor vsebin, ki je odražal potrebe aktu-
alnega časa. Od 523 literarnih dogodkov in stro-
kovnih predavanj za odrasle smo jih 86 izvedli v 
virtualnem okolju in zabeležili 58.885 ogledov.

Program za otroke: ure pravljic, ustvarjalne in igral-
ne delavnice, gledališke in lutkovne predstave ter 
razstave smo obogatili s posnetki predstav, pripo-
vedovanj zgodb, kamišibajev in pravljičnih anima-
cij, ki so našli svoje mesto na družbenih omrežjih. 
Pripravili smo 546 dogodkov, od tega 46 v virtual-
nem okolju in zabeležili 30.434 ogledov.

Med vidnejšimi gosti so bili: Ksenija Benedetti, Slav-
ko Bobovnik, Dario Cortese, Mitja Čander, Nuška 
Drašček, Maida Džinić Poljak, Ignacija Fridl Jarc, Vil-
jem Gogala, Boštjan Gorenc – Pižama, Igor Grdina, 
Nada Marija Grošelj, Viki Grošelj, Tone Hočevar, Kse-
nija Horvat, Marko Hren, Viktorija Kos, Edvard Kovač, 
Peter Krečič, Dušica Kunaver, Feri Lainšček, Miha 
Lampreht, Tomaž Lapajne Dekleva, Matjaž Lunaček, 
Mirjana Nastran Ule, Rajko Muršič, Metod Pevec, Se-
bastijan Pregelj, Nada Pretnar, Mitja Reichenberg, 
Muanis Sinanović, Svetlana Slapšak, Sarival Sosič, 
Nik Škrlec, Sara Špelec, Marcel Štefančič, Aleš Šteger, 
Ana Tavčar Pirkovič, Suzana Tratnik, Andrej Velkavrh 
in Blaž Vurnik.

20
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Pravljični večer
V Knjižnici Prežihov Voranc smo 22. januarja na tra-
dicionalnem Pravljičnem večeru za odrasle prisluh-
nili kratkočasnim zgodbam z vseh vetrov s pripo-
vedovalci iz splošnih knjižnic vzhodne in osrednje 
Slovenije. S pripovedovanjem smo želeli obuditi 
občutke, ki so jih naši predniki doživljali ob zimskih 
večerih ob ročnih delih ter druženju ob pesmih, ša-
lah in zgodbah. Večer sta z avtorsko glasbo zasedbe 
Buh in s svežimi skladbami zasedbe Romanca po-
pestrila Uroš Buh in Manca Udovič.

Prešernov dan
Slovenski kulturni praznik, 8. februar, smo obeležili v 
Knjižnici Jožeta Mazovca in novim članom podarili 
enoletno članarino. Dan smo začeli s filmsko projekci-
jo Življenje je zgodba in si ogledali prirejeno rezijansko 
ljudsko pravljico O Rusici, ki je pregnala Grdinico iz lisičje 
hišice. Zaigrali so jo varovanci Centra Janeza Levca – OVI 
Jarše. Sledila je ustvarjalna delavnica Mačje drsališče 
v izvedbi KUD Galerije C. C. U., kjer so otroci izdelovali 
knjižne mačje junake na drsalkah. Odrasli smo prisluh-
nili pripovedovalkam Anji Kocman, Heleni Kuhar, Lei 
Lukan, Tanji Šincek in Angeli Klančar, ki so nas z ljudski-
mi zgodbami sveta popeljale v praznični dan. V poklon 
vélikemu pesniku je ljubiteljem slovenske ljudske glas-
be in poezije zaigrala glasbena zasedba Same babe. Na 
ogled je bila razstava Temelji slovenstva.

Razstava Mr. Covid 
Najnovejša dela Braneta Širce velikih formatov so 
nastala v času spomladanske epidemije. Ob zaključ-
ku razstave, ki je bila od 6. julija na ogled v Knjižnici 

Prežihov Voranc, smo 31. avgusta podrobneje pred-
stavili avtorjev ustvarjalni proces v času karantene. 
Dogodek je popestril glasbeni gost Žiga Jenko, ki je 
ustvarjal med karanteno in objavil dva nova albu-
ma 10 km in Two-way ticket.

Počitniški program
V času šolskih počitnic smo v Trubarjevi hiši literatu-
re v sodelovanju z zavodom Dagiba izvedli počitni-
ško varstvo osnovnošolskih otrok. Bogat počitniški 
program, ki ga je pripravilo društvo, smo popestrili 
s Počitniškim tečajem animacije ter izvedbami Šole v 
kulturi. Aktivnosti so bile namenjene predvsem se-
znanjanju otrok s knjižničnimi dejavnostmi.

Krotilci računalnikov 
V Kreativnici Knjižnice Polje so se osnovnošolci v za-
dnjem tednu avgusta udeležili Počitniške šole pro-
gramiranja in tako spoznavali algoritme, 3D tiskanje 
ter programiranje Arduino krmilnika. Ustvarili so 
interaktivni avdio vizualni inštrument ter si ogledali 
dokumentarni film o slovenskih hekerjih. 

MEGA kviz 
Zaključili smo 14. cikel Slovenskega knjižnično-
muzejskega MEGA kviza z naslovom Vodnik po sle-
dovih besed in prejeli 11.369 rešitev otrok iz Slo-
venije. Med reševalci je bila izžrebana Nika Kastrin 
iz OŠ Idrija. Nagrajenka je prejela knjižno darilo, 
družinsko vstopnico Mestnega muzeja Ljubljana 
ter nagrade iz darilnega programa Mestnega mu-
zeja Ljubljana.
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Multi-kul-praktik 
V marcu smo organizirali delavnice, predavanja, raz-
stavo, jezikovni tečaj, kviz, pravljico in medgeneracij-
sko sobotno druženje na temo Brazilije. Na velepo-
slaništvu Brazilije so pripravili posnetek, v katerem je 
veleposlanik Renato Mosca de Souza mlade povabil 
v knjižnico. En dan smo namenili druženju v ZOO, 
kjer smo promovirali projekt in knjižnico ter pripove-
dovali zgodbe in izvedli delavnico o živalih Brazilije.

Spogledovanja
S pomenljivim naslovom smo poimenovali niz umetni-
ških razstav v Knjižnici Prežihov Voranc, katerih odprtja 
so obogatena z daljšim nastopom glasbenih ustvar-
jalcev. Gre za spogledovanje likovne umetnosti z glas-
beno, z njunim povezovanjem smo želeli razširiti krog 
obiskovalcev. Izvedli smo dve Spogledovanji: Bušiji in 
ostali pravljični svetovi – Mojca Fo in ženska vokalna sku-
pina Katice ter Knjižne ilustracije – Ivan Mitrevski in duet 
Vroča župa.

Moja knjižnica povezuje
V Tednu splošnih knjižnic, ki je potekal od ponedelj-
ka, 16., do petka, 20. novembra, smo pripravili splet- 
ne dogodke. V ponedeljek smo v Slovanskem bral-
nem klubu razpravljali o vprašanju spolov, o navodi-
lih za življenje pa smo se seznanjali na Francoskem 
literarnem krožku. Torek smo pričeli z ogledom 
promocijskega filma Mestne knjižnice Ljubljana – 
potovanja skozi knjižnični vsakdan in nadaljevali 
s potopisnim predavanjem o Nepalu. V sredo smo 
spoznavali nove načine komunikacije, v četrtek 
pa smo z meteorologoma iz Agencije za okolje RS,  
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Andrejem Velkavrhom in Andrejo Sušnik, sprego-
vorili o vplivu podnebnih sprememb na kmetijstvo. 
Dan smo zaključili v prepletu glasbe in pogovora z 
Nuško Drašček in Simonom Dvoršakom. Zadnji dan 
smo posvetili najnovejši pesniški zbirki Braneta Mo-
zetiča Sanje v drugem jeziku. Poleg avtorja sta o na-
grajeni pesniški zbirki spregovorila literarna kritika 
Petra Koršič in Igor Divjak.

Dueti
V Trubarjevi hiši literature smo pozornost namenili 
prepletu glasbe in pogovora, v katerem smo poda-
li osnovne značilnosti različnih glasbenih žanrov ter 
glasbeno-besedilne analize izbranih skladb. V sredi-
šče smo postavljali medosebno interakcijo in odrsko 
komunikacijo gostujoče vokalistke ter spremljevalne-
ga instrumentalista. Organizirali smo pet glasbenih 
prireditev Dueti – Koncertno-pogovorni cikel, ki ga je 
vodila Nina Novak Oiseau. Gostili smo: Niko Solce in 
Klemna Krajca (uglasbljena poezija), Patricijo Škof in 
Tilna Beigota (jazz), Katarino Juvančič in Dejana Lapa-
njo (kantavtorstvo), Nuško Drašček in Simona Dvorša-
ka (muzikal) ter Brino Vogelnik in Luko Ropreta (pop). 

Nova frekvenca 
V Knjižnici Otona Župančiča smo izpeljali četrto sezono 
pogovorov Nova frekvenca o glasbi, ustvarjanju, življenju 
in družbi, ki prinašajo pregled najvidnejših izdaj jazzo-
vske glasbe preteklega leta. Pogovore, ki jim je sledil 
koncert, je vodila Nina Novak Oiseau, kritičarka in glas-
bena publicistka. Gostili smo mlade jazz glasbenike: 
skupini Swingatan in Romanca, Albert Kereš kvartet, 
Gal Furlan in Sašo Vollmaier.
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predstav, intervjujev z ustvarjalci, kamišibajev ter 
risanih in lego animacij smo predvajali na Facebook 
profilu knjižnice. Izpostavljamo nekaj dogodkov: U. 
Weigelt: Slaba volja (kamišibaj), O pogumu (pravljič-
ni utrinek), Zrcalce (lutkovna predstava), Na obisku: 
Boštjan Gorenc - Pižama  (literarni dogodek), Babi-
čin rojstni dan (kamišibaj), Ime čarobnega drevesa 
(pravljična animacija), Zakaj se je Simon naučil brati? 
(pravljični utrinek) in Pekova hči (kamišibaj).

Medijska pismenost 
Izvedli smo pet delavnic o medijski pismenosti za 
mlade: Literarno novinarstvo – Uroš Lipušček in Leo-
nora Flis, Literarno novinarstvo – Mitja Meršol in Leo-
nora Flis, Literarno novinarstvo – Janko Petrovec in 
Leonora Flis, Literarno novinarstvo – Mojca Širok in 
Leonora Flis in Knjiga Twitov – Bojan Dobovšek.

PoPOTništvo
Običajna potopisna predavanja smo v Knjižnici 
Bežigrad nadomestili s strokovnimi predavanji, 
ki se osredotočajo na predstavitev osnovnih ci-
ljev trajnostnega razvoja in predstavljajo ozadje 
odgovornega turizma. Pripravili smo predavanja: 
Kilimanjaro: izkušnja z noto odgovornosti, Kako iz-
brati pravi cilj in kako se pripraviti na potovanje? ter 
Na pot brez načrta.

 Znanci z velike ceste 
Sklop prireditev Znanci z velike ceste smo posvetili 
120. obletnici Toneta Seliškarja, ki je bil rojen leta 
1900 na Tržaški cesti 17. V svojem mladinskem delu 
Deček z velike ceste je opisal življenje ob Tržaški cesti 
na začetku 20. stoletja. 120 let po Seliškarjevem roj-
stvu smo v Knjižnici Prežihov Voranc želeli osvetliti 
zgodovino Tržaške ceste in predstaviti sodobnike, 
ki živijo v bližini te pomembne prometnice. Organi-
zirali smo strokovno predavanje z naslovom Tobač-
na tovarna in pred knjižnico pripravili razstavo Tone 
Seliškar 1900–2020. 

Cikel češkega in slovaškega filma
V Slovanski knjižnici smo v sodelovanju z Velepo-
slaništvom Češke republike v Ljubljani, Kulturno-
umetniškim društvom Police Dubove in Oddel-
kom za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani februarja predvajali film Adela še ni večer-
jala, septembra Pacho, rokovnjač iz Hyb in oktobra 
Praznovanje zvončkov. Projekcijo dveh filmov sta 
si ogledala tudi namestnik češkega veleposlanika 
Jan Beneš in namestnik slovaškega veleposlanika 
Lukas Kajan.

Sobotni pravljični utrinki 
Sobotne dopoldneve smo rezervirali za dogodke, 
ki jih pripravljajo mladinski knjižničarji za najmlajše. 
Vnaprej posneta pripovedovanja pravljic, lutkovnih 
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Okolje – Zemlja – Človek
Znanstveniki že vrsto let opozarjajo na izredno sta-
nje okolja. Ne manjka nam znanja o vzrokih in reši-
tvah za stanje, zmanjkuje pa nam časa za ukrepanje. 
V Knjižnici Bežigrad smo organizirali tri strokovna 
predavanja s to aktualno problematiko: Podnebno 
izredno stanje: pogled Mladih za podnebno pravičnost 
in znanosti o stanju Zemlje, Naravni viri: kako zamah 
metuljevih kril na severu povzroči tornado na jugu in 
Sadno-zelenjavna samooskrba v domačem vrtu.
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Izobraževanje
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Izvedli smo 525 izobraževalnih dogodkov, kjer je 
8.914 udeležencev osvajalo in nadgrajevalo svoja 
znanja. Del tečajev, delavnic in predavanj smo pre-
nesli v virtualno okolje, predvsem z uporabo apli-
kacije ZOOM. Skupno smo izvedli 894 ur programa, 
od tega 212 ur v virtualnem okolju. 

Otroci so spoznavali poliedre, Rubikovo kocko, dru-
žabne igre, LEGO kocke, elektronske žužke, astro-
nomijo in kitajščino, izdelovali robote, se učili pro-
gramiranja ter spoznavali elektroniko, obiskali so 
kinološke urice in šahovsko šolo ter brali v družbi 
terapevtskih psov.

Za odrasle smo izvedli tečaje tujih jezikov in izo-
braževanja za uporabo informacijske tehnologije, 
kot so uporaba pametnih telefonov ter programov: 
Excel, Google Maps, Google Drive, Dropbox, za učenje 
desetprstnega tipkanja, aplikacija ZOOM, digitalna 
fotografija. Poleg teh pa smo imeli še naslednja izo-
braževanja: razvoj zdravstvene pismenosti v okviru 
aktivnosti Borze zdravja, vzgojo in nego otrok v ciklu 
PoVEZana, razvoj kognitivnih zmožnosti Zmorem 
sam: krepim spomin in Vodena šola spomina, pripravo 
na maturo, igranje namiznih iger in glasbene delav-
nice rock and rolla, razvoj kariere in iskanje zaposli-
tve, finančno opismenjevanje ter javno nastopanje.  

Vzpostavili smo e-učilnico z gradivi za samostoj-
no učenje. Infotočka za e-gradiva javnih oblasti na 
spletni strani knjižnice predstavlja vsebine s podro-
čij e-uprave, e-storitev in e-demokracije.
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Središče za samostojno učenje, kjer so obiskoval-
ci s pomočjo multimedijskega gradiva sami osvaja-
li nova znanja, je obiskalo 322 udeležencev, ki so 
opravili 3.098 obiskov. 

V Borzi znanja, informacijskem servisu izmenjave 
znanj in spretnosti, smo zabeležili 132 novo vpisa-
nih ponudnikov, obiskal nas je 1.001 iskalec znanja. 
Med udeleženci smo izbrali 37 novih učnih ponudb 
in 384 povpraševanj ter med njimi ustvarili 166 uč-
nih 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 tem letu 590 uporabnikov obi-
skalo 1.061-krat. 

Ciljni skupini iskalcev zaposlitve smo v elektronski 
pošti in v spletni aplikaciji ZOOM ponudili individu-
alno karierno svetovanje ter pomoč pri pripravi raz-
pisne dokumentacije: življenjepisa, motivacijskega 
pisma in prijave na razpisano delovno mesto. 

Pri individualnem svetovanju smo z udeleženci po-
stavili karierne cilje ter raziskali njihova znanja in iz-
kušnje, ki jih lahko ponudijo na trgu dela. Pomagali 
smo poiskati primerne zaposlitvene oglase, sveto-
vali, kako se predstaviti in kaj poudariti na razgo-
voru pri delodajalcu, ter pomagali z nasveti za lažje 
iskanje dela.

Učni center z organizacijo izobraževanj zagotavlja 
možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
zaposlenim v Mestni knjižnici Ljubljana ter knjižni-
čarjem celotne Slovenije. V sodelovanju z zunanji-
mi izvajalci pripravljamo izobraževalne sklope, ki so 
prilagojeni potrebam slovenskih splošnih knjižnic. 
Pripravili smo 61 izobraževanj za 939 udeležencev. 
Večji delež učnih aktivnosti smo izvedli sami, del pa 
z zunanjimi izvajalci. Novosti v tem letu: Zakaj bere-
mo fikcijo? – branje literature med teorijo evolucije in 
nevroznanostjo, Kako pripravim ustvarjalno delavni-
co: od ideje do izvedbe, Načrtovanje letnega nakupa 
knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika 
izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za kulturo, Petje 
uspavank in otroških pesmi, Plačilna lista, Pravilnik o 
poslovanju Mestne knjižnice Ljubljana, Razgiban dan, 
boljši dan!, Pregrizi se čez delovnik ter ZOOM za orga-
nizatorje e-dogodkov. 

Del izobraževanj smo izvedli v virtualnem okolju, 
skupno 12 izobraževanj za 171 udeležencev.

220 zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana se je izo-
braževalo v skupnem obsegu 2.495 ur, delno na 
izobraževanjih Učnega centra, deloma pri drugih 
ponudnikih. 

Zaposleni so bili aktivni v e-učilnici, ki je namenje-
na izobraževanju na področju informacijsko komu-
nikacijske tehnologije. Uspešno so rešili 818 testov. 
Vseh 11 testov je do sedaj uspešno opravilo že 127 
zaposlenih.  
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Preko meja

32

Prizadevamo si, da svoje znanje in izkušnje širimo 
preko meja naše države in da iz primerov dobrih 
praks iz tujine pridobivamo nove ideje in znanja. 

Priključili smo se dvema mednarodnima projek-
toma. Kot partner sodelujemo pri projektu TECH.
LIBRARY – Enhance public library services for 
visually impaired users through ICT tools and 
training. Namenjen je izboljšanju storitev splošnih 
knjižnic za slepe in slabovidne uporabnike, kar želi-
mo doseči z uporabo IKT orodij in usposabljanjem 
zaposlenih v knjižnicah. Poleg MKL v njem sodeluje 
še šest partnerjev iz petih evropskih držav in je del 
programa Erasmus+, KA2: strateška partnerstva v 
izobraževanju odraslih. Znotraj projekta potekajo 
izmenjave primerov dobrih praks, študijski obiski 
med partnerji, izdelava spletne platforme, video 
učnih gradiv in priročnika, organizacija mednaro-
dnih projektnih srečanj in strokovnih konferenc.

Projekt G-BOOK 2: European teens as readers 
and creators in gender-positive narratives je 
namenjen promociji mladinske literature, ki je 
brez predsodkov o delitvi vlog glede na spol in po-
membnost vloge, ki jo le-ta igra pri ozaveščanju 
izbrane tematike med mladimi. Sodelujoče institu-
cije bodo na podlagi pripravljene bibliografije obo-
gatile svoje knjižne zbirke. V projektu poleg MKL 
sodeluje še pet partnerjev iz petih evropskih držav 
in je del programa Creative Europe.

Mestna knjižnica Ljubljana in zaposleni v njej smo 
člani različnih mednarodnih strokovnih teles: 
Mestna knjižnica Ljubljana je nacionalna predstav-
nica v NAPLE Forum (National Authorities on Public 
Libraries in Europe), je članica IFLE (International 
Federation of Library Associations), ena izmed pod-
pornic v letu 2020 ustanovljene Ifline sekcije za oko-
lje, trajnostni razvoj in knjižnice (IFLA Environment, 
Sustainability and Libraries Section – ENSULIB) in 
članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Mi-
niature book society, San Diego, Kalifornija, ZDA in 
Sammlerkreis miniaturbuch e. V. Stuttgart, Nemčija.

Razvijamo sodelovanja s knjižnicami v tujini: 
Shanghai City Library nam letno daruje knjige; Slo-
vanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko 
knjižnico Nacionalne knjižnice v Pragi.

Primere dobrih praks smo izmenjali s splošnimo 
knjižnico Luisenbad, Berlin in knjižnico Il était une 
fois, Luksemburg. Sodelovali smo s članicami med-
narodnega gibanja zelenih knjižnic (Let’s go green) 
in Hrvatskim centrom za dječju knjigu.

Gostili smo petdnevni delovni obisk v projektu 
Erasmus+. Knjižničarja iz Gradske knjižnice Ivan Go-
ran Kovačić iz Karlovca na Hrvaškem sta se udeležila 
predstavitev dobrih praks in si ogledala dejavnosti 
naše knjižnice.
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V virtualni obliki smo se ude-
ležili mednarodnih posve-
tovanj: COBISS Meet 2020, 
Generation Code 2020: Born 
at the Library, Occupy Library.
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Nagrade

ČOPOVO 

PRIZNANJE ZBDS

Veronika Rijavec Pobežin

Za izjemne uspehe 
na področju knjižničarstva.

Ljubljana, 21. december 2020
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... samo zgodbe. 



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, Vodice 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

mag. Teja Zorko

Veronika Rijavec Pobežin, dr. Simona Šinko, 
Vesna Trobec, Erika Žitko

Ingrid Verdnik Pal

arhiv MKL, Elea (naslovnica, str. 1, 3, 8), 
Jan Prpič (str. 24), www.cobiss.net (str. 33)

Ljubljana, maj 2021
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Mestna knjižnica Ljubljana
Letno poročilo

Unescovo 
kreativno mesto 
od 2015

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

2020



Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
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