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UVOD 

 

Zaposleni v Mestni knjižnici Ljubljana delo v letu 2022 načrtujemo smelo in z 
zavedanjem, da bo od našega skupnega dela odvisen končni rezultat. Iščemo nove 
poti, kakor nam jih narekuje čas in relativno težko predvidljivo dogajanje v družbenem 
okolju in ki bi nam omogočale, da je knjižnica še naprej in vedno bolj ustanova, ki nudi 
oporo pri rasti, razvoju, izobraževanju in nenazadnje tudi pri zabavi in kakovostnem 
preživljanju prostega časa ljudem v vseh starostnih obdobjih.  
 
Dopolnjevanje knjižnične zbirke je v srčiki našega delovanja in morda to dejstvo kot 
samoumevno premalokrat posebej izpostavimo – v letu 2022 bomo, upajmo ob 
ustreznem obsegu založniške produkcije, z nakupom zagotavljali optimalno vsebinsko 
aktualnost in čimbolj učinkovito izrabo knjižničnega gradiva, s posebnim poudarkom 
na kvaliteti in primernem obsegu novosti v večjih in manjših enotah, v urbanih in 
manjših krajevnih okoljih, v fizični in v e-obliki in tudi s ponudbo zvočnih knjig. Prenovili 
in posodobili bomo naš dokument (Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke) in z 
repozitorijsko postavitvijo starejšega in manj iskanega (pa še vedno zanimivega) 
gradiva skrbeli za čim večjo aktualnost zbirke naših knjižnic. 
 
Dostop do zbirke je bil v nedavnem obdobju postavljen na pestre preizkušnje, iz katerih 
smo se nekaj naučili. Avtomatizacijo naših enot smo v zadnjih nekaj letih pomembno 
izboljšali, vse naše gradivo in lokacije so opremljeni s sistemom RFID, vse naše večje 
enote in tudi kar nekaj manjših so opremljene s knjigomati, dve tudi z vračalniki gradiva, 
uvedli smo sistem vračanja izposojenega gradiva kjerkoli, v Knjižnici Bežigrad pa smo 
zastavili uporabo paketomatov za dostop do naročenega gradiva 24/7. V letu 2022 
bomo paketomate in storitev samostojnega prevzema rezerviranega gradiva razširili 
še na preostale večje enote in tiste od manjših, ki jih iz katerega od drugih razlogov 
potrebujejo, storitvi vračila gradiva kjerkoli bomo dodali še uvedbo storitve naročila 
gradiva iz katerekoli od naših enot, ki bo zaživela s 1. 1. 2022. Tako bi radi čimbolj 
aktivirali t. i. »lebdečo« zbirko celotne MKL in povečali njeno dostopnost ne glede na 
lokacijo, kjer se izvod nahaja, seveda pa bomo morali dodatne napore in sredstva 
tekom naslednjega leta posvetiti naši distribucijski službi. 
 
Skrbeli bomo za pester nabor naših storitev in dejavnosti – v letu 2022 pripravljamo 46 
različnih projektov za šest različnih ciljnih skupin, načrtujemo preko 1.600 prireditvenih 
in izobraževalnih dogodkov za odrasle in še 1.650 za otroke. Nadejamo se, da bomo 
lahko vse dogodke izpeljali, vzporedno pa načrtujemo stalno dogajalno prisotnost v 
virtualnem okolju – s posebej izbranimi in oblikovanimi storitvami in dogodki želimo v 
MKL presegati fizični prostor naših enot in nastopati tudi na prostem in preko spleta. 
Ob že uveljavljenih projektih, kot so Poletavci, Ciciuhec, Kobacajčki, Najpoletavci, 
Mesto bere, Slovanski fokus, Ena knjižnica – ena knjiga, Oddaj na natečaj (s štirimi 
literarnimi natečaji) in regionalni domoznanski natečaj za starejše, bomo zastavili še 
osem novih, nekatere tudi v e-obliki: Bralni potepi z zmajem Klepetajem (ob pomoči 
avtorske slikanice naše kolegice), Zgodba o nastanku Potujoče knjižnice, Potujoči 
knjižničarji priporočamo, Pravljične vzgojnice, Poezija za starejše, partnersko 
sodelovanje v mednarodnem projektu G-BOOK 2, Poletni večeri pred knjižnico, 
Spletna stran za otroke. Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki so namenjene pripadnikom 
etničnih skupin in drugih narodov (Svet med nami, ICORN) ter ljudem s posebnimi 
potrebami (mednarodni projekt TECH.LIBRARY za pomoč slabovidnim bralcem in 
sodelovanje v projektu MOL LOMI). 
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Vsako leto torej pripravimo in izvedemo obsežen korpus dogodkov v mreži MKL, kar 
zahteva precej organizacijskega dela, zato v letu 2022 načrtujemo tudi uveljavljanje 
novega in inovativnega načina za načrtovanje in spremljanje dogodkov v MKL z 
drugačnim, bolj usklajenim in vsebinsko opredeljenim naborom dogodkov za otroke in 
odrasle. Oblikovali bomo novo aplikacijo, kar bo prineslo racionalizacijo delovnih 
procesov (postopek zbiranja, obdelave in izpisa podatkov za različna poročila, 
načrtovanje, objava v napovedniku dogodkov in na spletni strani) in tehnične izboljšave 
(oddaljen dostop, sledljivost, dodeljevanje pravic).  
 
Na nacionalnem nivoju se pripravljamo na izvajanje dejavnosti dveh strokovnih 
kompetenčnih centrov, ki bosta v okviru MKL podpirala delovanje in pomagala pri 
vzpostavitvi sorodnih vsebin v celotni mreži splošnih knjižnic. Kompetenčni center Učni 
center MKL s konceptom in programom izobraževanj slovenskih splošnih knjižničarjev 
ter druge strokovne javnosti skrbi za izvajanje različnih mentorskih programov za 
novozaposlene, knjižničarje regije in študente bibliotekarstva in dopolnjuje strokovne 
učne vsebine NUK in drugih deležnikov na področju strokovnega izpopolnjevanja 
knjižničarjev in druge strokovne javnosti z bolj podrobnimi vsebinami, namenjenimi 
posebej za področje splošnih knjižnic. Kompetenčni center Pionirska – Center za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo skrbi za strokovno javnost, starše in mlade 
bralce, neguje bogato tradicijo in raziskuje nove možnosti širjenja kvalitetne literature 
za otroke in mladino, deluje kot promotor branja in bralne kulture z izdajo Priročnika za 
branje kakovostnih mladinskih knjig ter s podeljevanjem znaka za kakovost in priznanj 
zlata hruška. 
 
Veselimo se vzpostavitve Knjižnice Rog kot posebne oblike partnerskega sodelovanja 
znotraj novega javnega zavoda v središču Ljubljane, ki bo deloval kot kreativno 
središče. S prostorom v 1. nadstropju Centra Rog bo MKL ponudila storitve, ki bodo 
obogatile celotno ponudbo s knjižnično dejavnostjo in temeljno zbirko na temo različnih 
kreativnih industrij. V enoto Rog bomo premestili dosedanji enoti Poljane in Nove 
Poljane, ki bosta s tem nehali obstajati, vanjo bomo vključevali okoliško prebivalstvo, 
hkrati pa si prizadevali pridobiti uporabnike, ki iščejo bolj poglobljene informacije s 
področja arhitekture, oblikovanja, mlajšim uporabnikom pa bomo ponujali tehnologijo 
in storitve, ki jih v drugih knjižnicah v mreži MKL še nimamo – denimo virtualni kotiček, 
active floor projektor ipd.  
 
V prihodnjem letu bomo začeli z uresničevanjem novega Strateškega načrta MKL za 
obdobje 2022–2026, ki smo ga skupaj pripravili v letu 2021. V novem strateškem 
obdobju smo si zastavili novo vizijo razvoja MKL in aktivnosti za povečanje 
mednarodne prepoznavnosti MKL in slovenskega splošnega knjižničarstva, ki bo naša 
zaveza za kar nekaj naslednjih strateških obdobij. Prav tako se v letu 2022 začenja 
postopna implementacija prenovljenega Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest MKL, ki je skozi daljši proces nastajanja v sodelovanju s 
sodelavci udejanjen v letu 2021. Za nami so lepi dosežki in pred nami so novi izzivi, ki 
se jih, v okviru ambiciozne in učinkovite skrbi Mestne občine Ljubljana, lahko veselimo. 
 
 
 

mag. Teja Zorko, direktorica 
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1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 

1.1 Pravne podlage 

 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 
 

1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08 
s spremembami) 

2. Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) 
3. Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 s spremembami in dopolnitvami) in 

podzakonski predpisi: Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03), 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, 
št. 73/03 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah 
(Uradni list RS, št. 88/03), Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 74/17), 
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo 
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 
19/03) 

4. Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 s spremembami in 
dopolnitvami) 

5. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 s 
spremembami in dopolnitvami) 

6. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami) 
7. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) 

 
Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 

1. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami) 
2. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami)  
3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami in dopolnitvami) 
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami in 

dopolnitvami) 
5. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, s spremembami in 

dopolnitvami) 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 s spremembami in 

dopolnitvami) 
8. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

45/04 s spremembami in dopolnitvami) 
9. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Urani list RS, št. 40/12 s 

spremembami in dopolnitvami) 
10. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in 

dopolnitvami) 
11. Predpisi, ki urejajo razmerja povezana z virusom SARS-CoV-2 
12. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 

 
Delovanje knjižnice urejajo tudi interni akti, npr.: 

1. Pravilnik o računovodstvu MKL z dne 17. 1. 2019  
2. Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 s spremembami z dopolnitvami 
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL, 2021 (soglasje 

Sveta zavoda MKL k sprejetju: 30. 6. 2021) 
4. Pravilnik o poslovanju MKL, 2020 
5. Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, 2012 
6. Pravila delovanja premične zbirke v Mestni knjižnici Ljubljana, 2018 
7. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 
8. Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 s spremembami in dopolnitvami 
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9. Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009 s spremembami in dopolnitvami 
10. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 s spremembami in 

dopolnitvami 
11. Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 
12. Pravilnik o oddaji javnih naročil v MKL, 2017 
13. Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL, 2010 
14. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu 

(mobinga) ter za odpravo njegovih posledic, 2010 s spremembami in dopolnitvami 
(pooblaščenec za mobing) 

15. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 s spremembami in dopolnitvami 
16. Pravilnik o podelitvi priznanja zlata hruška, 2019 
17. Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, 2011 
18. Sklepi sej sveta MKL 
19. Sklepi sej strokovnega sveta MKL 
20. Sklepi sej strokovnega kolegija MKL 

 
Na delovanje knjižnice vplivajo tudi različne strategije, npr.: 

1. Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2021–2025  
2. Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020–2023  
3. Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025  
4. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana 2013–2020 
5. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 
6. IFLA Strategy 2019–2024 
7. Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028 
8. Strategija razvoja Slovenije 2030 

 
Knjižnica pri svojem delu uporablja slovenske in mednarodne standarde: 

1. Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028) 
2. SIST ISO 2789: 2013 Informatika in dokumentacija – Mednarodna statistika za 

knjižnice (Information and documentation – International library statistics) 
3. oSIST ISO 11620:2015 Informatika in dokumentacija – Kazalci uspešnosti knjižnic 

(Information and documentation – Library performance indicators) 
4. SIST-TP ISO/TR 11219:2013 Informatika in dokumentacija – Kakovostni pogoji in 

osnovna statistika za zgradbe knjižnic – Prostor, funkcija in oblikovanje (Information 
and documentation – Qualitative conditions and basic statistics for library buildings – 
Space, function and design)  

5. SIST ISO 16439:2014 Informatika in dokumentacija – Metode in postopki za 
ocenjevanje vpliva knjižnic (Information and documentation – Methods and procedures 
for assessing the impact of libraries) 

 
 

1.2 Funkcija knjižnice  

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

(294.464 prebivalcev) s petimi knjižnicami mestnih območij in 15 krajevnimi knjižnicami. 
- Je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo tudi za osem občin 

izven Mestne občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, 
Horjul, Ig, Škofljica, Vodice in Velike Lašče (58.807 prebivalcev) s 14 krajevnimi 
knjižnicami.  

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (588.701 
prebivalcev), v kateri deluje poleg MKL še osem osrednjih knjižnic: Knjižnica Domžale, 
Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica 
Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica 
Medvode, za katere izvaja štiri območne naloge (zagotavljanje povečanega in 
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zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, strokovna pomoč knjižnicam na 
območju, koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva in 
usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja). 

- Izvaja dejavnost potujoče knjižnice: 47 postajališč bibliobusa. 
- Izvaja dejavnost specialne knjižnice: Slovanska knjižnica – Center za domoznansko 

dejavnost in specialne humanistične zbirke. 
- Izvaja razvojne programe na področju bralne kulture za otroke: Pionirska – Center za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
- Izvaja programe na področju vseživljenjskega učenja. 
- Izvaja programe na področju knjižničnega strokovnega usposabljanja: Učni center MKL. 
- Izvaja programe Trubarjeve hiše literature: referenčni prostor za književnost, knjigo in 

družbenokritično refleksijo. 
- Razvija bralno in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem območju, na 

katerem delujejo njene organizacijske enote, knjižnice mestnih območij in krajevne 
knjižnice. 

 
 

1.3 Dolgoročni cilji knjižnice 

 
Dolgoročni cilji MKL poudarjajo že dosežene rezultate iz tradicije delovanja vseh njenih 
enot, hkrati pa prednostno zasledujejo razvoj združene knjižnice na podlagi sodobnih 
strokovnih konceptov in poslanstva splošnih knjižnic, ki želijo biti prepoznavne 
kulturne in informacijske institucije v lokalnem okolju (Strateški načrt MKL za obdobje 
2022–2026).  
 
»POVSOD V MESTU« 
Povzetek strateškega načrta Mestne knjižnice Ljubljana 
 
Mestna knjižnica Ljubljana bo v naslednjem strateškem obdobju 2022–2026 v svojem 
lokalnem okolju uresničevala kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo ter s tem 
aktivno sooblikovala kakovost življenja prebivalcev, ob tem pa tudi slovenski knjižnični sistem.  
 
Kot osrednja območna knjižnica bo spodbujala sodelovanje splošnih knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji, predvsem s ponudbo dobrih praks za knjižnice območja na področju 
novih tehnologij in sodobnih storitev v digitalnem okolju ter z usklajevanjem domoznanske 
dejavnosti na območni ravni. Preko novih oblik strokovnega povezovanja na izbranih področjih 
(kompetenčni centri, zagotavljanje enotnega izvajanja javne službe) bo skrbela za 
izboljševanje organizacije knjižnične javne službe preko optimizacije poslovnih in delovnih 
postopkov. 
 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva ter notranjo organiziranostjo bo 
knjižnica vzdrževala in načrtovala uravnoteženo mrežo krajevnih knjižnic, bibliobusnih 
postajališč in drugih oblik knjižnične dejavnosti ter tako zagotavljala najboljšo možno 
dostopnost knjižničnih storitev. V skladu s finančnimi možnostmi si bo prizadevala pridobiti 
nove in dodatne prostore za krajevne knjižnice v MOL in na drugih območjih delovanja 
knjižnice ter izboljšati pogoje za delovanje (nakup novega bibliobusa).  
 
Fizični prostor knjižnice je in bo tudi v prihodnje sam po sebi ena od »storitev« MKL, ki 
omogoča različne kulturne, socialne in izobraževalne priložnosti ter nagovarja uporabnike k 
obisku in sodelovanju. Pri oblikovanju knjižničnega prostora bomo izhajali iz štirih vsebinskih 
sklopov: prostor za učenje, prostor za navdih, prostor za druženje in prostor za ustvarjalnost 
(kreativnice), ter upoštevali standarde zelenega arhitekturnega načrtovanja (zelena knjižnica).  
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Knjižnica preko načrtnega dela z zbirko oblikuje obsežno, pestro in aktualno knjižnično zbirko 
za prebivalce MOL in širšega območja. Razvijali bomo uporabne postopke in kriterije za 
vrednotenje knjižnične zbirke v okviru normativnih določil za knjižnično dejavnost. Omogočili 
bomo dostop do alternativnih formatov knjižničnega gradiva, predvsem v elektronski obliki, ki 
je dostopno na daljavo. Gradivo bomo uporabnikom približali z nadstandardnimi storitvami 
(vračanje gradiva kjer koli v knjižnični mreži, naročanje gradiva za prevzem v drugi knjižnici, 
samostojni prevzem rezerviranega gradiva ipd.) in razvijali dinamične in mobilne oblike 
umeščanja gradiva po mreži knjižnic, ki bodo odražale potrebe uporabnikov v lokalnem okolju. 
 
Pripravljali bomo lastne digitalne vsebine in jih v sodelovanju z drugimi partnerskimi 
organizacijami objavljali na skupnih portalih in platformah (spletna stran, Kamra, dLib.si). S 
ciljno usmerjenimi projekti digitalizacije knjižničnega gradiva bomo olajšali dostop do 
digitaliziranih in izvorno digitalnih vsebin, tako na daljavo, kakor tudi iz prostorov knjižnice 
(uporaba na namenskih terminalih). Vzpostavili bomo koordinacijo na področju načrtovanja, 
organizacije in vodenja vsebin digitalne knjižnice.  
 
Z vzpostavitvijo Centra za promocijo branja odraslih in pripravo strategije promocije branja 
želimo poskrbeti za usklajeno spodbujanje bralne kulture in bralne pismenosti za različne ciljne 
skupine uporabnikov. Vodila nas bo skrb za razvoj strokovnih pobud in bralnih projektov za 
povezovanja akterjev na področju branja in bralne kulture. 
 
Na podlagi prenovljene notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest bomo vzpostavili 
Center za koordinacijo storitev, ki bo prevzel skrb za centralizirane storitve za delo z uporabniki 
in za celovito strategijo kulturnih in izobraževalnih dogodkov za vse starostne in ciljne skupine 
uporabnikov v mreži knjižnic. 
 
Uporabnikom in članom bomo ponudili nove in nadgrajene storitve, ki bodo odgovor na 
spremenjene potrebe lokalnega okolja za enostavnejšo in prijetnejšo izkušnjo uporabe 
knjižnice in s katerimi bomo svoje delovanje razširili tudi izven zidov knjižnic, s poudarkom na 
storitvah, omogočenih s podporo IKT ter z vključitvijo novih tehnologij za dostopnost, 
avtomatizacijo in komunikacijo, ter z upoštevanjem vseh vidikov trajnostnega razvoja (okolja, 
družbe, kulture in gospodarstva). 
 
Okrepili bomo dejavnost izobraževalnih in kulturnih dogodkov v virtualnem okolju in z 
vzpostavitvijo Multimedijskega centra MKL v spletnem okolju tovrstne vsebine ponudili tudi 
uporabnikom, ki nas zaradi različnih razlogov ne zmorejo obiskati v fizičnem okolju. Nadgradili 
bomo koncept spletnih učilnic in izobraževalnih oblik, s poudarkom na večji interakciji med 
predavatelji in udeleženci. Vsebinsko želimo pokriti različne oblike pismenosti, s poudarkom 
na dvigu digitalnih kompetenc za državljane. 
 
Potrebe okolja in uspešnost našega delovanja bomo preverjali z ustaljenimi pristopi pri 
ugotavljanju mnenj in potreb. 
 
Poseben poudarek namenjamo domoznanski dejavnosti. Razvijali bomo domoznanske 
zgodbe na podlagi tiskanega gradiva in digitalnih vsebin ter tako skrbeli za razvoj novih in 
promocijo obstoječih lokalnih vsebin. 
 
V novem strateškem obdobju želimo načrtovane notranje organizacijske spremembe postopno 
prenašati v prakso, na nivoju mreže poskrbeti za poenotenje delovnih postopkov, ki so skupni 
v vseh knjižnicah, in se postopno približati skupnemu kadrovskemu upravljanju. Velik poudarek 
bomo dali še nadaljnji gradnji kariernih možnosti zaposlenih, prav tako pa tudi še naprej 
nadaljevali sledenje in izboljševanje organizacijske klime, s formalnimi in neformalnimi 
oblikami povezovanja zaposlenih. 
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Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo MKL poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice 
prinaša okolju. Možnosti za razvoj bo iskala tudi v sodelovanju z domačimi in tujimi 
organizacijami prek vključevanja v partnerstva in sodelovanja v lokalnih, nacionalnih in 
mednarodnih projektih. Prav mednarodnemu povezovanju bo knjižnica, tudi z novo vizijo, 
posvetila posebno pozornost. 
 
Knjižnica se bo aktivno vključevala v skupne projekte MOL in bo s svojim delovanjem 
prispevala k prepoznavnosti Ljubljane kot ustvarjalnega mesta znanja in kulture. 
  
Aktivna promocija bo privabljala nove uporabnike ter utrjevala ugled in javno podobo knjižnice. 
Za večjo prepoznavnost knjižnice v javnosti ter trženje promocijskih izdelkov bomo razvijali 
blagovne znamke ter strokovno in nišno založništvo. 
 
 

1.4 Letni cilji knjižnice  

 
Na področju strokovnega dela knjižnice: 
Knjižnica se pri oblikovanju letnih ciljev naslanja na nova strokovna priporočila in standarde za 
splošne knjižnice 2018–2028 in poleg knjižničnih vlog, določenih v 16. členu Zakona o 
knjižničarstvu, za leto 2022 izpostavlja knjižnični vlogi: Seznanjanje z javnimi zadevami in 
spremljanje aktualnega dogajanja v družbi ter Vključevanje v družbo. 
 
Program knjižnice za leto 2022 zasleduje cilje, ki izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega 
načrta MKL 2022–2026 s šestimi strateškimi področji: 
1. MESTO BERE, GLEDA IN POSLUŠA: upravljanje knjižnične zbirke in razvoj bralne 

kulture 
2. KNJIŽNICA ZA VSE: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta 
3. SPOMIN MESTA: dediščinsko izročilo za danes in jutri 
4. VIDNA KNJIŽNICA: promocija storitev za uporabnike 
5. AKTIVNA KNJIŽNICA: notranja organiziranost in kadri 
6. »KNJIŽNICA PLUS«: razvoj za storitve prihodnosti 
 
Leto 2022 je prvo leto v strateškem obdobju 2022–2026, zato načrtujemo aktivnosti, ki 
predstavljajo ključne poudarke za prihodnjih pet let oz. predstavljajo kontinuiteto strokovnega 
razvoja, ki izhaja še iz predhodnega strateškega obdobja. 
 
Nova stvarnost, ki jo je prinesel covid-19, je posegla v delovanje knjižnice predvsem na 
področju prostega dostopa do knjižničnih prostorov in storitev za vse uporabnike. Knjižnica se 
bo tudi v prihodnje odzvala na spremenjene razmere. 
 
Z letom 2022, v okviru novega strateškega obdobja 2022–2026, na podlagi pregleda in analize 
uveljavljamo nov način spremljanja dogodkov v MKL z drugačnim, bolj usklajenim in vsebinsko 
opredeljenim naborom dogodkov za otroke in odrasle. Namen drugačnega spremljanja 
dogodkov z aplikacijo je racionalizacija delovnih procesov (postopek zbiranja, obdelava in izpis 
podatkov za različna poročila, načrtovanje, objava v napovedniku dogodkov in na spletni 
strani) in tehnične izboljšave (oddaljen dostop, sledljivost, dodeljevanje pravic ipd.). 
 
Najpomembnejši letni cilji so: 

− priprava strateškega dokumenta o razvoju in stanju mreže knjižnic v Ljubljani, z izhodišči 
za načrtovanje vzdržne mreže knjižnic MKL; 

− oblikovanje spletnih storitev in razvoj digitalne knjižnice na podlagi razvojnega dokumenta 
Digitalna knjižnica MKL, s poudarkom na zagotavljanju novih e-vsebin za uporabnike in s 
tem zagotavljanju aktualnih informacij in vsebin za vsakdanje življenje prebivalcev; 

https://issuu.com/knjiznicaljubljana/docs/izhodisca_digitalna_knjiznica_mkl
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− implementacija aplikacije za beleženje prireditev in izobraževanj za uporabnike in prenova 
datotečnega sistema skupnih dokumentov MKL za boljši dostop zaposlenih do informacij; 

− izboljšana dostopnost knjižničnih storitev in ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje za 
vse prebivalce (razvoj storitve naročanja in prevzema gradiva v drugi/izbrani knjižnici v širši 
mreži MKL, nadgradnja spletne strani, spletna stran za otroke; tematski sklopi prireditev in 
izobraževanj, uvedba personaliziranih storitev na spletni strani knjižnice, delovanje 
kreativnic, ponudba med počitnicami); 

− vodenje aktivnosti za nakup novega bibliobusa (v uporabo bo predan leta 2023);  

− pridobivanje novih članov: izvedba ankete med študenti (sodelovanje z Oddelkom za 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, FF); 

− uresničevanje 17 ciljev trajnostnega razvoja (Agenda 2030 OZN) v knjižnici prek 
opismenjevanja, dostopa do informacij, skrbi za ranljive skupine, uporabe informacijske 
tehnologije, dostopa do interneta in koncepta zelene knjižnice; 

− vodenje zagovorniških in marketinških aktivnosti, s poudarkom na povezovalni vlogi 
knjižnice v lokalni skupnosti prek vključevanja prebivalcev v različne dejavnosti knjižnice in 
vključevanje zagovorništva kot načina promocije knjižnice;  

− izvajanje storitev in projektov za dve ciljni skupini: mladi (7 projektov, virtualne razstave), 
starejši (2 projekta, mreženje storitev za starejše Modra leta, zbiranje spominov za Album 
Ljubljane, Ljubljanske zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih 
slikah«, programi za seniorje v THL) in uporabnike s posebnimi potrebami kot izpostavljeno 
ciljno skupino v novem strateškem obdobju (TECH.LIBRARY – Enhance public library 
services for visually impaired users through ICT tools and training);  

− vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za 
prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja; 

− oblikovanje posebne zbirke za Knjižnico Rog (kreativne industrije); 

− uresničevanje priporočil Ministrstva za kulturo pri nabavi gradiva; 

− oblikovanje in izvedba projektov, ki podpirajo štiri zaveze iz Unesco naziva Ljubljana: mesto 
literature (22 projektov);  

− vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature (sodelovanje z 
javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami);  

− vključevanje splošnih knjižnic regije v projekte MKL (Poletavci, NajPoletavci, Moj kraj nekoč 
in danes, Regijski domoznanski natečaj za starejše) in v izobraževalne programe Učnega 
centra MKL; 

− širjenje bralne kulture izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole; evropske 
splošne knjižnice, predvsem v sklopu Unescovega naziva Ljubljana: mesto literature) in 
sodelovanje v različnih mednarodnih projektih (TECH.LIBRARY, G-BOOK 2, Erasmus+, 
Ustvarjalna Evropa, NAPLE Sister Libraries, Public Libraries 2030, Dublin Literary Award); 

− strokovno povezovanje in delovanje na nacionalni (Ministrstvo za kulturo, ZBDS, Združenje 
splošnih knjižnic) in mednarodni ravni (IFLA, NAPLE Forum, ICORN); 

− usposabljanje uporabnikov za različne oblike pismenosti (medijska, digitalna, finančna, 
zdravstvena, glasbena, vizualna, znanstvena, naravoslovna, družinska ipd.);  

− oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz MKL in 
slovenskih splošnih knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj (Učni center MKL kot 
kompetenčni center za izobraževanje zaposlenih v slovenskih splošnih knjižnicah, 
pridobitev akreditacije Erasmus+);  

− organizacija bienalnega strokovnega dogodka April v MKL 2022; 

− uveljavljanje novega sistema notranje organizacije in sistemizacije MKL; 

− delovanje Učnega centra in Pionirske – CMKK kot kompetenčnih centrov na nacionalnem 
nivoju (kompetenčna centra je 6. 12. 2021 imenovala Komisija za kompetenčne centre pri 
Združenju splošnih knjižnic); 

− ozaveščanje prebivalcev o javnih zadevah in s tem spodbujanje prebivalcev k vključevanju 
v procese odločanja o javnih zadevah (2 projekta, vzpostavitev posebne knjižnične zbirke 
na temo varstva človekovih pravic); 
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− ozaveščanje prebivalcev Ljubljane o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, 
priprava e-zgodb, izdaja publikacij, priprava nove domoznanske podstrani knjižnice, 
utrjevanje »blagovne znamke« Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice). 

 
V letu 2022 je osem projektov iz leta 2021 prešlo v redno dejavnost knjižnice (glej 7 Projekti). 
 
 

2 KNJIŽNIČNA MREŽA IN PROSTOR 

 
Strateške usmeritve 
- Prenova obstoječih in vzpostavitev novih knjižničnih prostorov z uporabo standardov 

zelenega arhitekturnega načrtovanja. 
- Kvalitetnejši dostop do storitev: prostorska prenova v knjižnicah mestnih območij MKL, 

pridobivanje novega in dodatnega prostora v krajevnih knjižnicah v MOL in na drugih 
območjih delovanja knjižnice. 

- Krepitev zavesti o pomenu knjižnične mreže za prebivalce lokalne skupnosti. 
- Vključevanje lokalne skupnosti (prebivalcev in organizacij) v načrtovanje nove knjižnice in 

njenih storitev. 
- Krepitev vloge knjižnice kot prostora za učenje in študij. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2022 bodo lahko dopolnjeni ali spremenjeni glede na 
interes ustanovitelja in drugih akterjev, ki vplivajo na časovne in finančne okvire izgradnje in 
prenove posameznih knjižnic.  
 
Knjižnica bo pri oblikovanju idejnih načrtov za nove ali prenovljene knjižnice izhajala iz štirih 
prostorskih sklopov: 
- Prostor za učenje: Učenje je v knjižnici osredotočeno na večanje bralne, informacijske in 

računalniške pismenosti (dostop do vseh vrst gradiva, fizični prostor za učenje, različne 
aktivnosti na področju neformalnega in priložnostnega učenja).  

- Prostor za navdih: Knjižnica daje uporabnikom priložnost za nove, pomembne izkušnje 
prek pripovedovanja pravljic in drugih umetniških vsebin (postavitev zbirke gradiva in njena 
predstavitev, prostor kot zgodba – specialne zbirke, igralnica in pravljična soba).  

- Prostor za druženje in srečevanje: Knjižnica je aktiven tretji prostor. Sam fizični prostor 
knjižnice kot prostor druženja je še posebej pomemben za mladostnike in ostarele: prvi 
zavračajo formalne oblike druženja, drugi so pogosto družbeno marginalizirani (prostor za 
organizirano druženje – delavnice, tečaji, predstavitve, prostor za neorganizirano druženje 
po celi knjižnici). 

- Prostor za ustvarjalnost: Knjižnica podpira ustvarjalnost in inovativnost uporabnikov z 
organizacijo ustvarjalnih delavnic in ponudbo programov, ki so zanimivi za širšo lokalno 
skupnost (večnamenski prostor za delavnice, odprti oder, kreativnice). 

 
Prehod v družbo, ki je zaradi koronavirusne bolezni osredotočena na vzdrževanje socialne 
razdalje, bo imel za posledico preoblikovanje knjižničnega prostora, tako internih prostorov za 
knjižnično osebje kot eksternih prostorov za uporabnike – knjižnični prostor bo organiziran po 
posameznih manjših območjih, da se bo mogoče izogniti večji koncentraciji ljudi. Pri tem bomo 
morali poskrbeti, da kljub temu ne zanemarimo pomena knjižnice kot tretjega prostora, kjer se 
prebivalci srečujejo in izmenjujejo ideje in mnenja, njeno delovanje v fizičnem in virtualnem 
okolju pa bo vedno bolj prepleteno. 
 
S profiliranjem uporabnikov glede na to, s kakšnim namenom pridejo v knjižnico, bo MKL 
oblikovala različne prostore: »glasne« prostore za skupinsko delo in druženje ter »tihe« 
prostore za študij, delo in branje (študijske celice in prostori za sprostitev). Pri vzpostavljanju 
novih prostorov za izobraževanje uporabnikov MKL postopoma uveljavlja koncept kreativnic.  
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Knjižnica bo v lokalni skupnosti pri različnih deležnikih (lokalna oblast, izobraževalne in 
kulturne ustanove, nevladne organizacije) krepila zavest o pomenu knjižnične mreže, ki lahko 
služi za promocijo različnih javnih storitev za prebivalce. V skladu z novimi Strokovnimi 
priporočili in standardi za splošne knjižnice 2018–2028 bo pripravila poglobljene analize 
lokalne skupnosti. 
Za boljšo obveščenost prebivalcev in večjo prepoznavnost knjižnic v lokalnem okolju so nujno 
potrebne usmerjevalne table ob cestah v bližini knjižnic.  
 
V letu 2022 načrtujemo spremembe v mreži in pričetek prostorskega urejanja v naslednjih 
knjižnicah: 
 
1. Nadaljevanje aktivnosti (v letu 2018 je bil s projektanti usklajen idejni projekt Brdo II) na 

novi lokaciji za Knjižnico Brdo. 
2. Knjižnica v sodelovanju s Centrom Rog oblikuje koncept Knjižnice Rog, ki izhaja iz zasnove 

in delovanja celotnega Centra Rog. Predvidena otvoritev Centra Rog je v letu 2022. Ob 
odprtju Knjižnice Rog načrtujemo zaprtje Knjižnice Poljane in Knjižnice Nove Poljane. 

3. Potujoča knjižnica: Jeseni 2021 smo oddali prijavo na neposredni poziv Ministrstva za 
kulturo za sofinanciranje nakupa bibliobusa. V letu 2022 so načrtovani: podpis pogodbe 
med Ministrstvom, občinami in knjižnico, priprava dokumentacije in objava javnega razpisa 
za izdelavo bibliobusa, izbor izdelovalca bibliobusa, podpis pogodbe in začetek izdelave 
vozila. 

4. V letu 2021 je Občina Škofljica našla možnost za izgradnjo Medgeneracijskega centra, 
kamor bo umeščena tudi Knjižnica Škofljica. Občina načrtuje izgradnjo novega centra 
jeseni leta 2022. Novi knjižnični prostori bodo omogočili vzpostavitev oddelkov, kot to 
predvidevajo sodobne strokovne smernice, poseben poudarek bo namenjen družinam. 

5. Knjižnico Dol pri Ljubljani smo konec junija 2021 začasno zaprli, prostore so preuredili za 
potrebe osnovne šole. Knjižnica bo dobila nove prostore v občinski stavbi v centru kraja v 
primerljivi izmeri. Selitev v nov prostor je previdena v prvem četrtletju leta 2022, oz. po 
adaptaciji stavbe. 

6. Nadaljevanje prizadevanj, da v sodelovanju z Občino Dobrova - Polhov Gradec uresničimo 
napoved selitve Knjižnice Dobrova v stavbo Zelene doline, saj knjižnične dejavnosti v 
obstoječih prostorih ne bomo mogli več izvajati.  

7. Priprava izhodišč za ureditev statusa amaterskih knjižnic in njihovo postopno 
profesionalizacijo. 

 
Dolgoročno načrtujemo reševanje prostorske problematike za:  

- Novo lokacijo osrednje knjižnice (Knjižnica Otona Župančiča) v središču mesta. 

- Pričakujemo začetek aktivnosti v zvezi z novo Knjižnico Fužine, za katero je že pripravljen 
idejni načrt in osnutek prostorskega načrta. 

- Pričakujemo začetek aktivnosti v zvezi z novo Knjižnico Šmartno, za katero je že 
pripravljen idejni načrt in osnutek prostorskega načrta. 

- Knjižnice: Črnuče, Vodice, Šmartno, Šentvid. 
- Knjižnico Jožeta Mazovca: Knjižnica v sedanjih prostorih ne more več kvalitetno izvajati 

nalog in storitev sodobne knjižnice za uporabnike in nalog koordinacije lokalne mreže. 
Možna je selitev internih prostorov za delovanje knjižnice mestnega območja na lokacijo 
nove Knjižnice Fužine. 

- Knjižnico Glinškova ploščad: S prenovo in širitvijo ter ob primerni ureditvi zunanjih površin 
bi pridobili še eno knjižnico, ki bi se pridružila konceptu zelene knjižnice. 

- Knjižnico Rudnik: V trenutnih prostorih knjižnica nima možnosti za razvoj in izvajanje 
programa glede na potrebe lokalne skupnosti (področje s priseljensko populacijo, mlade 
družine). Dolgoročno je smiselno načrtovati novo knjižnico na presečišču ČS Rudnik in ČS 
Trnovo. 

- Knjižnico Brezovica: Obstoječi prostori so premajhni za ustrezno izvajanje dejavnosti, saj 
se je v zadnjih letih v Občini Brezovica močno povečalo število prebivalcev. 

- Ureditev primernejših prostorov za Trubarjevo hišo literature. 
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Pričakovani učinki: 
- sistematičen razvoj mreže knjižnic in optimiziranje izvajanja knjižnične javne službe; 
- izenačitev pogojev dostopnosti do storitev knjižnice za vse prebivalce;  
- modernizacija prostorov za kvalitetnejše oblikovanje zbirk, izvajanje informacijskih storitev, 

izobraževalnih aktivnosti in prireditev za vse prebivalce; 
- enostavnejša in dostopnejša uporaba knjižnice, prilagojena potrebam uporabnikov in v 

skladu z razvojem IKT ter družbe; 
- redefinicija fizičnega prostora knjižnice kot tretjega prostora za druženje in medgeneracijski 

dialog, ter prepletanje vloge knjižnice kot prostora druženja in srečevanja z delovanjem v 
virtualnem okolju. 

 
Kazalniki uspešnosti: 
- število aktivnih članov, 
- število novih članov, 
- število obiskovalcev, 
- delež včlanjenega prebivalstva. 
 
 

2.1 Knjižnična mreža 

 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 20 knjižnic v MOL (pet knjižnic mestnih območij s 15 
krajevnimi knjižnicami) in 14 krajevnih knjižnic v osmih občinah pogodbenih partnericah, 
specialna knjižnica ter 48 postajališč Potujoče knjižnice.  
 

- Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana  

• Knjižnica Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana  

• Knjižnica dr. France Škerl, Vojkova 87a, Ljubljana  

• Knjižnica Glinškova ploščad, Glinškova ploščad 11a, Ljubljana  

• Knjižnica Savsko naselje, Belokranjska 2, Ljubljana  

• Knjižnica Jurij Vega, Dol 1, Dol pri Ljubljani 

- Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana  

• Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana  

• Knjižnica Jarše, Clevelandska 17–19, Ljubljana 

• Knjižnica Polje, Zadobrovška 1, Ljubljana Polje  

• Knjižnica Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana 

• Knjižnica Zalog, Agrokombinatska 2, Ljubljana  

- Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana  

• Knjižnica Nove Poljane, Povšetova 37, Ljubljana 

• Knjižnica Poljane, Zarnikova 3, Ljubljana  

- Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47A, Ljubljana 

• Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  

• Knjižnica Rudnik, Dolenjska 11, Ljubljana  

• Knjižnica Brezovica, Podpeška 2, 1351 Brezovica 

• Knjižnica Notranje Gorice, Podpeška 380, 1357 Notranje Gorice 

• Knjižnica Podpeč, Jezero 21, 1352 Preserje 

• Knjižnica Rakitna, Rakitna 66, 1352 Preserje 

• Knjižnica Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova 

• Knjižnica Polhov Gradec, Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec 

• Knjižnica Šentjošt, Šentjošt nad Horjulom 13, 1354 Horjul 

• Knjižnica Horjul, Slovenska 17, 1354 Horjul 

• Knjižnica Ig, Banija 4, 1292 Ig 
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• Knjižnica Škofljica, Ob pošti 29, 1291 Škofljica 

• Knjižnica Frana Levstika, Stritarjeva 1, 1315 Velike Lašče 

• Knjižnica Rob, Rob 2, 1314 Rob 

- Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana  

• Knjižnica Gameljne, Srednje Gameljne 50, Ljubljana Šmartno  

• Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Šentvid  

• Knjižnica Vodice, Škofjeloška 7, 1217 Vodice 

- Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke, 
Einspielerjeva 1, Ljubljana 

- Potujoča knjižnica s postajališči 
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature (THL), Stritarjeva 7, Ljubljana. 
 
 

2.2 Knjižnični prostor in oprema 

 
Glavna prioriteta pri prenovi obstoječih in oblikovanju novih prostorov je dostopnost prostorov, 
ki vključuje samo fizično dostopnost, notranje oblikovanje (ekološki materiali/zelena knjižnica), 
opremo in napeljave ter IKT opremo.  
Pri oblikovanju knjižničnega prostora MKL izhaja iz načel univerzalnega oblikovanja, ki 
omogoča uporabo prostora vsem ljudem, ne glede na njihove specifične potrebe. 
MKL si prizadeva oblikovati atraktiven in interaktiven knjižnični prostor, ki podpira potrebo po 
učenju in novih doživetjih. 
 
Prostori v mreži knjižnic MKL se zaradi velikega obiska in številnih dejavnosti z leti obrabljajo 
in predvsem manjše knjižnice nujno potrebujejo celovito obnovo. Tudi novejše knjižnice že 
kažejo znake obrabe ali pa bi jih bilo treba obnoviti zaradi spremenjenega načina dela in 
pomanjkljivosti pri prvotnem načrtovanju prostorov in opreme (neustrezni pulti, slabo zračeni 
prostori, obrabljena tla, strehe, ki puščajo, ipd.). Tudi nekatere naprave so že dotrajane, zlasti 
električne napeljave in klimatizacija. Zato je nabor potrebnih obnovitvenih del obširnejši, kot 
ga bo v letu 2022 dejansko mogoče uresničiti. Navajamo trenutno nujne posege (celovit nabor 
potreb je podan v sklopu investicijskega vzdrževanja za leto 2022), katerih izvedba pa bistveno 
presega naše finančne zmožnosti. Zato bodo v letu 2022 izvedeni le najnujnejši, ki jih bomo 
lahko udejanjili v sedanjih finančnih pogojih. 
 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica dr. France Škerl 
Atrij knjižnice bomo postopoma uredili kot čitalnico za uporabo v toplejšem delu leta. Knjižnico 
bomo prostorsko preuredili, bolje izkoristili predprostor in ga pripravili za umestitev 
knjigomatov. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Fužine  
Knjižnica bo tudi v letu 2022 predvidoma do začetka novega šolskega leta delovala brez 
prostora za prireditve, ker ga zaradi prenove OŠ Martina Krpana zaseda oddelek te šole in v 
njem poteka pouk. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Na podlagi načrtov za preureditev notranje opreme v prostorih vseh operativnih dejavnosti in 
pisarniškega prizidka knjižnice načrtujemo v letu 2022 izdelavo novega izposojevalnega pulta 
in pohištva za samostojni prevzem rezerviranega gradiva. 
 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
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Knjižnica Dobrova 
Knjižnica že vrsto let deluje v neustreznih in nevarnih prostorih, gradnja Centra Emila Adamiča, 
kjer so v načrtu prostori za novo knjižnico, pa se še ni pričela. V letu 2022 si bomo v 
sodelovanju z Občino Dobrova - Polhov Gradec prizadevali za uresničitev napovedi selitve 
Knjižnice Dobrova v stavbo Zelene doline, saj knjižnične dejavnosti v obstoječih prostorih ne 
moremo več izvajati.  
 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šiška potrebuje ločen prostor za prireditve, saj sedaj prireditve potekajo v časopisni 
čitalnici. V letu 2022 ostaja potreba po sanaciji sistema prezračevanja in vlaženja. 
 
Slovanska knjižnica  
Na evidenci izposoje Slovanske knjižnice načrtujemo prostorno delovno mesto za digitalizacijo 
oziroma reprodukcijo knjižničnega gradiva in popravilo poškodovanega gradiva ter umestitev 
štirih garderobnih omaric. Razpoložljivi prostor bomo pridobili z umikom ene ali dveh vrst 
knjižnih regalov. 
 
 

2.3 Odprtost knjižnice 

 
Odprtost knjižnic mestnih območij, krajevnih knjižnic in Potujoče knjižnice temelji na Uredbi o 
osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003) in Strokovnih priporočilih in standardih 
za splošne knjižnice 2018–2028. V letu 2022 bo odpiralni čas knjižnic v mreži MKL usklajen s 
Pravilnikom o obratovalnem času knjižnic MKL. V juliju in avgustu bodo knjižnice v mreži MKL 
odprte v okviru posebnega poletnega odpiralnega časa. 
 
Potujoča knjižnica bo 48 izposojevališč obiskovala tedensko, štirinajstdnevno ali mesečno, po 
vnaprej objavljenem urniku. 
 
V mreži knjižnic MKL se kaže potreba po povečani odprtosti krajevnih knjižnic, ki pa zaradi 
premajhnega števila zaposlenih trenutno ni izvedljiva. 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Bežigrad 
Jeseni 2022 predvidevamo inventuro knjižničnega gradiva. Knjižnica bo zaprta dva dni. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Zalog 
V juniju 2022 bo izvedena inventura knjižničnega gradiva v Knjižnici Zalog, ki bo za uporabnike 
predvidoma zaprta 7 ur. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 
V letu 2022 načrtujemo inventuro knjižničnega gradiva, zato bo za uporabnike zaprt dostop do 
gradiva v marcu (otroški ter mladinski oddelek in mediateka) ter v septembru (leposlovje in 
strokovni oddelek). 
 
Potujoča knjižnica  
Potujoča knjižnica bo v letu 2022 obiskovala 48 izposojevališč (41 krajev in 8 posebnih sredin) 
po vnaprej objavljenem urniku. V letu 2021 je bilo dodano novo začasno postajališče Dol pri 
Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Potujoča knjižnica nadomešča trenutno zaprto 
Knjižnico Jurij Vega Dol pri Ljubljani. 37 postajališč bomo obiskovali enkrat mesečno, 7 
postajališč dvakrat mesečno in 4 postajališča enkrat tedensko v popoldanskem času. Za 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
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najavljene skupine vrtcev je Potujoča knjižnica odprta tudi dopoldne (projekti Ciciuhec, 
Evropski teden mobilnosti in Bobri), uporabnikom ter vsem ostalim obiskovalcem pa je v 
dopoldanskem času na voljo tudi v času festivalov in večjih dogodkov (Dan MKL, Noč knjige, 
Poletavci, Potujoča knjižnica na obisku, Festival potujočih knjižnic Slovenije). Zaradi 
nepredvidljivih razmer na cestah, vremenskih pogojev ali okvar vozila so možna odstopanja 
od predvidenega števila ur odprtosti. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2022, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

3 RAZVOJ 

 
Služba za razvoj in območnost 
 
Službo za razvoj in območnost (SRO) sestavljata Oddelek za razvoj in območnost ter Oddelek 
za informatiko. SRO skrbi za koordinacijo strokovnega dela med knjižnicami mestnih območij, 
službami, centri in oddelki, za uresničevanje ciljev Strateškega načrta 2022–2026 in za 
izvajanje ciljev strateških področij: Knjižnica za vse: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta 
in »Knjižnica plus«: razvoj za storitve prihodnosti.  
Naloga SRO je tudi priprava in koordinacija temeljnih dokumentov o delovanju MKL. V letu 
2022 bomo pripravili naslednje dokumente: polletno poročilo o delu 2022, letno poročilo o delu 
2021, program dela 2023 ter zbirnik statističnih podatkov BibSiSt2021.  
 
V letu 2022 bo, v skladu z novim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest MKL, dejavnosti SRO in del dejavnosti Službe za delo z uporabniki in posebne zbirke 
(SDU) prevzela skupna Služba za razvoj. Oddelek za informatiko bo postal samostojni oddelek 
znotraj Službe za tehnične zadeve. 
 
V letu 2022 bomo v SRO izvajali dejavnosti in vodili projekte:  
- Priprava promocijske brošure Strateškega načrta MKL za obdobje 2022–2026 v 

slovenskem in angleškem jeziku. 
- Priprava publikacije o zgodovini, stanju in izhodiščih razvoja mreže knjižnic v Ljubljani. 
- Nadaljevanje načrtovanja mreže MKL na podlagi prostorske analize PAM in koordinacije 

priprave idejnih načrtov za nove ali prenovljene knjižnice v mreži MKL z GIS programskimi 
orodji za prostorsko načrtovanje.  

- V sodelovanju s Centrom Rog bomo nadaljevali z oblikovanjem programa in prostorov 
nove Knjižnice Rog. 

- Spremljanje in ažurno dopolnjevanje statističnih podatkov in kazalnikov uspešnosti MKL 
na letni ravni. 

- Priprava možnosti pregleda gibanja kazalnikov uspešnosti po knjižnicah v mreži MKL v 
povezavi z GIS. 

- Koordinacija in evalvacija beleženja informacij v MKL, pripravili bomo izhodišča za prenovo 
aplikacije Belinfo. 

- Koordinacija prijav za Čopova priznanja in nagrade (ZBDS) ter prijav za najboljše projekte 
splošnih knjižnic (ZSK). 

- Koordiniranje referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja. 
- E-učilnica za zaposlene od leta 2017 služi kot okolje za izobraževanje, učna gradiva 

(interaktivni video vodiči) in samopreverjanje znanja na področju IKT za zaposlene v MKL, 
v letu 2022 je načrtovana posodobitev in priprava novih gradiv e-učilnice za zaposlene. 

- V letu 2021 smo prenovili spletno stran MKL, v letu 2022 načrtujemo pripravo nove otroške 
in domoznanske podstrani ter vsebinsko uskladitev predstavitve kompetenčnih centrov 
MKL. 

- V letu 2022 bomo implementirali načrtovano aplikacijo za spremljanje dogodkov v MKL. 
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- Priprava izhodišč za ureditev statusa delovanja amaterskih krajevnih knjižnic in preveritev 
usklajenosti preostalih krajevnih knjižnic z določili sprememb Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

- Nadaljevanje digitalizacije nemških ter slovenskih serijskih publikacij 1800–1870 ter 
digitalizacija nemških domoznanskih monografij 1800–1850, vsebine bodo v celotnem 
obsegu objavljene na portalu Digitalne knjižnice Slovenije ter v obliki posebnih zbirk na 
domoznanskem portalu Kamra in domoznanski podstrani knjižnice. 

- Priprava digitalnih zbirk za portal Kamra v okviru projektov Obrazi prestolnice in Moj kraj 
nekoč in danes. 

- Sodelovanje pri koordinaciji in promociji aktivnosti za starejše v MKL, v okviru DS za 
storitve za starejše v MKL (projekt Modra leta). 

- Za ciljno skupino starejših uporabnikov bo pripravljen regijski natečaj za najboljšo 
domoznansko zgodbo. 

- Oblikovanje spletnih storitev na podlagi v letu 2020 pripravljenih izhodišč razvoja e-vsebin 
in e-storitev v MKL. 

- Pričetek projekta »Ponudba e-vsebin«, s katerim želimo uporabnikom knjižnice zagotoviti 
dostop do obogatenega izbora e-vsebin v knjižnici (glej 7 Projekti). 

- Pripravili bomo koncept razvoja Multimedijskega centra MKL. 
- Izvedba spletne ankete v sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko 

znanost in knjigarstvo UL FF med študenti, neuporabniki knjižnice. 
- Sodelovanje pri pripravi in izvedbi izobraževanj za uporabnike in zaposlene; sodelovanje 

pri pripravi vsebin strokovnega dogodka April v MKL 2022. 
- Sodelovanje v strokovnih telesih na nacionalni ravni (Ministrstvo za kulturo, ZBDS, 

Združenje splošnih knjižnic). 
- Sodelovanje v strokovnih telesih na mednarodni ravni: NAPLE/National Authorities on 

Public Libraries in Europe (nacionalno predstavništvo in članstvo v upravnem odboru 
NAPLE, program sestrskih knjižnic NAPLE Sister Libraries, eBook Working Group); 
institucionalno članstvo v IFLA (pet sekcij: Libraries for Children and Young Adults, Library 
Services to People with Special Needs, Metropolitan Libraries, Public Libraries, 
Environment, Sustainability and Libraries Section); neprofitna organizacija Public Libraries 
2030 (programi »60 Books for Summer Reading«, »MEP Library Lovers«, zagovorniški 
dogodek »Generation Code: Born at the Library«). 

- Sodelovali bomo pri aktivnostih, ki vodijo k vzpostavljanju oziroma uveljavljanju t. i. 
kompetenčnih centrov v sistemu slovenskih splošnih knjižnic (Učni center MKL, Pionirska 
– CMMK). 

- Projekt Pametna hiša se bo v letu 2022 zaključil z izdelavno makete in instalacijo v 
prostorih Kreativnice Polje. 

- Širitev izobraževalnih dejavnosti v okviru Kreativnice ter nakup pripadajoče opreme. 
- Priprava podpornih dokumentov za različne potrebe aktivnosti v knjižnicah. 
 
V MKL beležimo zelo raznolike oblike strokovnih obiskov in izvajanja mentorstva. V letu 2018 
smo oblikovali interni dokument, ki na kratko opredeljuje tri glavne oblike mentorstva v MKL: 
za študente, novozaposlene (po novem pravilniku o bibliotekarskem izpitu) in prostovoljce.  
 
V letu 2022 načrtujemo sodelovanje pri izvedbi programov za različne skupine: 
- Študenti: praksa študentov bibliotekarstva, pedagogike in andragogike; strokovni obiski 

študentov; mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+. 
- Knjižničarji in drugi strokovni delavci: strokovni obiski knjižničarjev; mobilnost zaposlenih v 

okviru programa Erasmus+. 
- Zaposleni v MKL se udeležujejo mobilnosti v okviru programa Erasmus+ in strokovne 

izmenjave z Mariborsko knjižnico. 
 
V letu 2022 bo SRO sodelovala pri pripravi novih storitev in projektov MKL: 
- nadaljevanje sklopa storitev za starejše, 
- vsebinsko sodelovanje in tehnološka podpora pri izvedbah spletnih dogodkov MKL, 
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- vsebinsko sodelovanje in tehnološka podpora pri dejavnostih kreativnice v Knjižnici Polje,  
- sodelovanje in izvedba učnih aktivnosti v Učnem centru MKL (izvajanje izobraževanj in 

sodelovanje pri oblikovanju učnih vsebin), 
- priprava in sodelovanje pri načrtovanju mreže MKL, pri pripravi idejnih načrtov za nove ali 

prenovljene knjižnice in pri pripravi javnih naročil. 
 
Za preverjanje stanja oz. za izdelavo kvalitativnih analiz bomo pri pripravi anketnih 
vprašalnikov sodelovali z izvajalci ali pobudniki različnih dejavnosti v knjižnici.  
 
Zaposleni v SRO se bomo aktivno udeleževali strokovnih srečanj in posvetovanj ter objavljali 
strokovne in znanstvene prispevke v relevantnih publikacijah. Redno bomo spremljali domačo 
in tujo strokovno publiciranje ter kolegom v MKL preko različnih komunikacijskih poti 
predstavljali najpomembnejše prispevke in dognanja. 
 
SRO spremlja razpise in koordinira prijave na lokalne, nacionalne in mednarodne razpise ter 
posvete na podlagi dveh tabel: 1) Seznam domačih in mednarodnih konferenc, ki omogoča 
bolj dolgoročno prijavo prispevkov in aktivno udeležbo; 2) Seznam razpisov za projekte in 
nagrade, ki omogoča časovno bolj vzdržno pripravo prijav. 
 
Oddelek za informatiko bo v letu 2022 opravljal naslednje naloge: 
Podpora in vzdrževanje: 
- pomoč in podpora zaposlenim; 
- pomoč in podpora uporabnikom; 
- podpora pri reševanju težav v sistemu za izposojo COBISS3; 
- pomoč, podpora in razvoj knjigomatov ter RFID tehnologije; 
- izvajanje tehnične podpore na prireditvah; 
- skrb za neprekinjeno delovanje strojne in programske opreme informacijskega sistema, 

mrežne opreme, telekomunikacijskih naprav; 
- skrb za pravilno delovanje antivirusne zaščite, varnostnega arhiviranja podatkov, zaščite 

proti nezaželeni pošti, spletnih filtrov; 
- vzdrževanje, servisiranje in skrb za neprekinjeno delovanje odjemalske opreme; 
- vzdrževanje telefonije; 
- izvajanje javnih razpisov za nakup IKT opreme ter nakup drobnega materiala; 
- izboljšave, razvoj in nadgradnja strojne in programske opreme; 
- podajanje predlogov in razvoj avtomatiziranih rešitev za bolj kvalitetno delovanje knjižnice; 
- podpora sistemu Urbana in Libroam ter aplikacijam Vasco, Time&Space, Grad, Galis, 

Belinfo ipd.; 
- vzdrževanje požarnih in protivlomnih sistemov, videonadzorov, vpogled v posnetke 

videonadzornih sistemov; 
- vzdrževanje spletnih strani; 
- pomoč pri izvajanju inventur osnovnih sredstev in gradiva; 
- priprava okolja za delovanje e-učilnice za zaposlene in uporabnike; 
- priprava in izvedba izobraževanj za uporabnike; 
- priprava in izvedba izobraževanj za zaposlene; 
- sodelovanje v delovnih skupinah; 
- sodelovanje s knjižnicami osrednjeslovenske regije in ostalimi osrednjimi območnimi 

knjižnicami; 
- sodelovanje z zunanjimi izvajalci na področju IKT in KIS; 
- planiranje in namestitev IKT tehnologije v nove in prenovljene knjižnice. 
 
Razvoj storitev in projekti: 
- razvoj in nadgradnja informacijskega sistema MKL: 

o načrtovan nakup in prenova mrežne opreme za strežniški prostor in knjižnice mestnih 
območij, 

o prenova strukture dokumentov in prenova AD strukture, 
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o implementacija aplikacije za kadre; 

- razvoj in nadgradnja spletnih servisov MKL: 
o projekt priprave namenske spletne podstrani za otroke in nadgradnja domoznanskih 

vsebin na www.mklj.si, 
o nadgradnje spletne strani www.mklservis.mklj.si, 
o priprava aplikacije za spremljanje dogodkov v MKL, 
o dokončanje nove e-učilnice Moodle za zaposlene na strežniku MKL; 

- uvajanje knjigomatov ter RFID izposoje na evidenco izposoje v mreži knjižnic MKL; 
- testiranje vračalnega robota za knjižnice mestnih območij; 
- uvajanje knjigomatov ter RFID izposoje na evidenco izposoje v mreži knjižnic MKL; 
- priprava dokumentacije za nakup opreme za novo Knjižnico Škofljica; 
- priprava dokumentacije za nakup opreme za novo Knjižnico Rog; 
- priprava dokumentacije za nakup opreme za novo Knjižnico Jurija Vege; 
- priprava dokumentacije za nakup opreme za novo Knjižnico Dobrova; 
- priprava dokumentacije za nakup opreme za novo Knjižnico Brdo; 
- priprava dokumentacije za nakup opreme za nov Bibliobus. 
 
MKL ima izdelan dokument Načrt razvoja MKL na področju IKT (2019–2023). 
 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja štiri 
posebne naloge območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode): 
- zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij; 
- strokovna pomoč knjižnicam območja; 
- koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva; 
- usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 
MKL aktivno sodeluje z devetimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri nacionalnih projektih 
in koordinaciji nalog območnosti na nacionalnem nivoju. 
 
V SRO bomo v letu 2022 za področje območnosti pripravili letno poročilo 2021 in program 
2023, izvajali in koordinirali bomo vnos vsebin za regijski portal KAMRA in izvajali program 
2022 s sledečimi poudarki: 
- obisk vseh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja, seznanitev s problematikami 

posameznih knjižnic; 
- priprava izhodišč za presojo ustreznosti knjižničnih mrež posameznih splošnih knjižnic; 
- svetovanje knjižnicam območja na vseh področjih dejavnosti MKL, še zlasti pri načrtovanju 

lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, ter zasnovi 
opremljanja knjižnic s sodobno tehnologijo za samostojno uporabo knjižnic in 
avtomatizacijo delovnih postopkov v skladu s Strateškimi usmeritvami na področju IKT v 
splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028; 

- sodelovanje pri nabavi in obdelavi z Mestno knjižnico Grosuplje in sodelovanje pri skupnem 
razpisu za RFID nalepke in zaščitno folijo s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, Knjižnico 
Logatec, Knjižnico Domžale, Knjižnico Litija in Mestno knjižnico Grosuplje; 

- vključevanje v mednarodne projekte (TECH.LIBRARY); 
- omogočanje dostopa na daljavo do podatkovnih zbirk, za katere je razvidno, da je ob 

upoštevanju uporabe in vsebinskega področja njihovo ohranjanje pomembno; 
- zagotavljanje brezplačne medknjižnične izposoje strokovnega in študijskega gradiva 

uporabnikom knjižnic območja; 
- izvajanje dejavnosti Učnega centra MKL za koordinatorje nalog območnosti za znanja, 

potrebna za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice, ter izobraževanja za 
knjižničarje regije za nove naloge v knjižnicah po konceptu in programu Učnega centra 
MKL kot kompetenčnega centra; 

- preko Pionirske – CMKK kot kompetenčnega centra bo skrbela za diseminacijo rezultatov 
strokovnega in raziskovalnega dela na področju mladinskega knjižničarstva in promocije 

http://www.mklj.si/
file:///C:/Users/ales.klemen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TK8949VC/www.mklservis.mklj.si
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branja, izmenjavo znanj in strokovnih pogledov mladinskega knjižničarstva z drugimi 
sorodnimi področji in skupen razvoj bibliopedagoških aktivnosti; 

- priprava metodologije izvajanja prireditvene dejavnosti v splošnih knjižnicah območja; 
- vodenje aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa do elektronskih vsebin, ter delovanja 

obstoječih in uvajanja novih storitev v digitalnem okolju knjižnic območja; 
- sodelovanje na področju spodbujanja bralne kulture za ciljne skupine uporabnikov, za 

otroke s projektom Poletavci ter s skupnim bralnim projektom za mladostnike – 
NajPoletavci; 

- vsebinska in uredniška podpora delovanju skupnih portalov slovenskih splošnih knjižnic 
(Kamra, Knjiznice.si, Dobreknjige.si, Obrazi slovenskih pokrajin); s poudarkom na izvajanju 
redakcije, organizacije in koordinacije dela na portalu Kamra za potrebe območja; 

- izvedba projekta »Moj kraj nekoč in danes«, v okviru katerega bomo skupaj s knjižnicami 
regije na portalu Kamra objavljali zanimive zgodbe, povezane z aktualnim lokalnim 
dogajanjem, lokalno zgodovino ter prebivalci posameznega kraja, ter nadaljevanje 
projektov digitalizacije v skladu s prejetimi sredstvi;  

- priprava natečaja za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja za ciljno skupino starejših 
uporabnikov, ki bo potekal na regionalnem nivoju, najboljše zgodbe bomo opremili s 
fotografijami in objavili na portalu Kamra; 

- sodelovanje pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega 
gradiva (digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižnice območja, ter 
postopkih za prilagoditev (lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjižnice območja na 
portalu Digitalne knjižnice Slovenije.  

 
Podroben program izvajanja nalog osrednje območne knjižnice za leto 2022 je priloga tega 
programa in njegov sestavni del. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2022, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

4 DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 

 
Dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana izhajajo iz 2. in 16. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni 
list RS, št. 87/01). 
 
2. člen: 
 
Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:  
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,  
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,  
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,  
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,  
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,  
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,  
- informacijsko opismenjevanje,  
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,  
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.  
 
16. člen: 
 
Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tega zakona tudi:  
- sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,  
- zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo,  
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- zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 
elektronskih medijih,  

- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 
spodbujanju bralne kulture,  

- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 
potrebami,  

- organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.  
 
 

4.1 Pridobivanje, bibliografska obdelava in zaščita knjižničnega gradiva 

 
Strateške usmeritve 
- Dopolnjevanje knjižnične zbirke z relevantnimi novostmi založniške produkcije po kriterijih 

nabavne politike knjižnice in v obsegu, kot ga določajo pogoji za izvajanje knjižnične 
dejavnosti ter strokovna priporočila in standardi. 

- Zagotavljanje aktualnosti knjižnične zbirke, posebna pozornost namenjena vsebinam, 
dostopnim na daljavo.  

- Izgradnja posebnih zbirk je odziv na potrebe uporabnikov in drugih deležnikov v okolju 
knjižnice. 

 
Pri tem sledi normativom iz standardov in strokovnih priporočil za to področje: 
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01 in 96/02), 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 

73/03), 
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS št. 88/03), 
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018–2028), 
- Manifest o splošnih knjižnicah (1994). Knjižničarske novice (5) 3. Priloga, 
-  Strateški načrt Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje 2022–2026 (SN MKL). 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2022 
- Izvajanje izbora in nakupa izbrane založniške produkcije, primerne za splošno knjižnico, 

v skladu s Pravilnikom o upravljanju knjižnične zbirke v MKL (SP A.1, Strateške 
usmeritve).  

- Vzdrževanje aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega 
območja z vsebinami, ki odražajo potrebe okolja knjižnice, z evalvacijo uporabe 
knjižničnega gradiva ter izločanjem zastarelih vsebin knjižnične zbirke (SP A.1, cilj 1: 
Aktualna in učinkovita knjižnična zbirka).  

- Priprava strokovnih pobud in razvijanje bralnih projektov in z branjem povezanih 
dejavnosti za razvoj bralne kulture in vseživljenjskega učenja (SP A.1, cilj 2: Branje vedno 
in povsod).  

- Zbiranje, obdelovanje, hramba in posredovanje gradiva in informacij o lokalni skupnosti 
za ohranjanje lokalne dediščine (SP A.3, cilj 2: Dostopnost domoznanskih vsebin). 

- Pridobivanje obveznih izvodov v okviru posebnih nalog OOK glede zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in zagotavljanja vsebin, dostopnih na daljavo (SP A.1, Strateške 
usmeritve). 

- Oblikovanje posebne zbirke za Knjižnico Rog (kreativne industrije). 
- Strokovna obdelava gradiva in vzdrževanje kataloga COBISS za zagotavljanje 

kakovostne informacije o zbirki. 
 
Pričakovani učinki: 
- dostopnost vse relevantne slovenske založniške produkcije uporabnikom knjižnice; 
- razvoj knjižničnih zbirk v krajevnih knjižnicah, ki bodo usklajene z značilnostmi okolja, in s 

tem bolj učinkovita izraba knjižničnega gradiva vsake posamezne krajevne knjižnice; 
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- boljša dostopnost aktualnega gradiva za uporabnike in bolj učinkovita razporeditev 
knjižničnega gradiva v mreži knjižnic; 

- boljša izraba prostorov v mreži knjižnic MKL; 
- oblikovanje programov za razvoj bralne kulture na način, ki ustreza posameznim ciljnim 

skupinam in omogoča njihovo aktivno sodelovanje; 
- informacijska učinkovitost kataloga tako za uporabnike kot informatorje – zadovoljstvo 

uporabnikov. 
 
Kazalniki uspešnosti: 
- stanje knjižnične zbirke glede na normativ, 
- prirast knjižnične zbirke glede na normativ, 
- število aktivnih članov, 
- izposoja gradiva na dom. 
 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
Izbor za nakup novega knjižničnega gradiva izvaja Služba za pridobivanje in bibliografsko 
obdelavo knjižničnega gradiva (SPOK) po kriterijih nabavne politike knjižnice z rednim 
pregledovanjem novosti v založniški produkciji.  
 
Služba prav tako ureja novo gradivo iz obveznega izvoda, ki ga knjižnica pridobi po Zakonu o 
obveznem izvodu. Določa umestitev tega gradiva v mreži MKL in upošteva prirast obveznega 
izvoda pri nakupu novega gradiva.  
 
Služba ureja prirast darov bralcev in drugih deležnikov, ki jih pristojni knjižničarji odberejo za 
knjižnično zbirko. 
 
Služba bo zagotovila standardizirano bibliografsko obdelavo v letu 2022 pridobljenega 
knjižničnega gradiva v elektronskem katalogu COBISS. Glede na načrtovan prirast bo 
katalogizacija obsegala: 
- kreiranje okrog 4.500 novih zapisov za različne tipe gradiva, 
- kreiranje okrog 1.500 novih zapisov v normativni bazi podatkov CONOR.SI. 
Za vse pridobljene enote knjižničnega gradiva bo služba zagotovila ustrezno zaščito in opremo 
novega gradiva za potrebe izposoje – predvidoma 68.183 enot vsega prirasta (61.984 enot z 
nakupom; 1.800 enot obveznega izvoda; z darovi bralcev in zamenjavami).  
 
V okviru službe bomo izvajali tudi preverjanje kakovosti zapisov v lokalni bibliografsko-
kataložni bazi podatkov. 
 
Služba bo pri vseh procesih upravljanja s knjižnično zbirko sodelovala s knjižnicami v mreži 
MKL. Tako pri izboru novega knjižničnega gradiva kot pri odpisu zastarelega gradiva, urejanju 
postavitvenega sistema za prosti pristop, načrtovanju novih zbirk ipd. Služba bo aktivno 
sodelovala tudi pri izvajanju inventur knjižničnega gradiva, načrtovanih v letu 2022, ki so v 
obdobju 2021–2025 prilagojene uvajanju izposoje z RFID tehnologijo. 
 
Služba je nosilec projekta skupne nabave in obdelave v splošnih knjižnicah. V letu 2022 
predvidevamo povečanje obsega skupne nabave z Mestno knjižnico Grosuplje kot posledico 
prve nadgradnje sistema COBISS s programsko podporo skupnega naročanja gradiva – cilj je 
skupno naročanje vsega prirasta obeh knjižnic, ki bo realiziran s polno podporo v sistemu 
COBISS. 
 
Prirast knjižničnega gradiva – načrtovan obseg in dostopnost v letu 2022 
Obseg pridobivanja novega knjižničnega gradiva po Zakonu o knjižničarstvu načrtujemo na 
podlagi števila prebivalcev na območju knjižnice. Strokovna priporočila in standardi za splošne 
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knjižnice predvidevajo, da letni prirast knjižnega gradiva obsega najmanj 250 novih enot na 
1.000 prebivalcev. 
 
Na podlagi načrtov financiranja gradiva s strani Ministrstva za kulturo, s strani Mestne občine 
Ljubljana in primestnih občin, kjer MKL izvaja knjižnično dejavnost, za leto 2022 načrtujemo 
nakup 61.984 enot novega knjižničnega gradiva, s čimer dosežemo 150 enot gradiva na 1.000 
prebivalcev. Poleg tega načrtujemo prirast z obveznim izvodom – predvidoma 1.800 enot – in 
prirast z darovi bralcev – skupno torej prirast z vsemi načini nabave v obsegu 68.183 enot. 
Tako dosežemo prirast slabih 175 enot gradiva na 1.000 prebivalcev. 
 
Na podlagi Strokovnih priporočil knjižnica pri izboru gradiva načrtuje prirast, ki bo v knjižnični 
zbirki zagotavljal 50 % naslovov strokovnega in 50 % naslovov leposlovnega gradiva. Prav 
tako knjižnica pri izboru upošteva potrebe gradiva za otroke in mladino in zanje načrtuje prirast, 
ki bo v zbirki zagotavljal 25 % naslovov gradiva za otroke in mladino.  
 
Knjižnica pri izboru novega gradiva upošteva specifičnost okolja posamezne krajevne knjižnice 
in potrebe njenih uporabnikov. Za te planiramo tudi prirast v posebnih zbirkah – v letu 2022 bo 
knjižnica z ustreznim izborom dopolnjevala šestnajst posebnih tematskih zbirk: 
- arhiv slovenske mladinske produkcije za študijske namene in razvoj promocije branja, 

bralne kulture in informacijske pismenosti pri mladih v Pionirski – CMKK; 
- književna didaktika – zbirka za podporo razvijanja književne kulture pri otrocih; 
- zbirka gradiva za etnične skupine na področju knjižnice; 
- Hiša svetov – z gradivom s področja človekovih pravic, varovanja ogroženih družbenih 

skupin, odgovornega ravnanja z naravnimi dobrinami in problemov globalizacije; 
- kotiček za starše – z gradivom za vprašanja vzgoje in starševstva; 
- pravljična soba – z zbirko tujih nagrajenih ali nominiranih del za otroke; 
- samostojni popotnik – z izbranim gradivom za zahtevne turiste na temo odgovornega 

turizma; 
- zbirka vseživljenjskega učenja – z izbranim gradivom za permanentno izobraževanje 

odraslih; 
- srednješolski učbeniki – zbirka za potrebe pridobivanja srednješolske izobrazbe izven 

rednih oblik formalnega srednješolskega izobraževanja; 
- knjige za slabovidne, večji tisk – z gradivom za slabovidne; 
- zbirka Okno Kitajske – namenjena kitajsko govorečim uporabnikom ter tistim, ki jih 

poslovno ali drugače zanima Kitajska; 
- šahovski kotiček; 
- konjeniška zbirka; 
- kinološka zbirka; 
- posebna zbirka planinske in gorniške literature; 
- zbirka kakovostnih virov o zdravju, zdravilih in zdravem načinu življenja za izboljšanje 

zdravstvene pismenosti. 
 
Ker bo MKL leta 2023 v Centru Rog odprla knjižnico, specializirano za tematike moderne 
umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter kreativnih industrij (tekstil, kovine, usnje itd.), 
načrtujemo v letu 2022 povečan obseg nakupa s teh področij za vzpostavitev temeljne zbirke 
v obsegu 200 enot monografij in 10 naslovov periodike. 
 
V sodelovanju z Varuhom človekovih pravic Republike Slovenije načrtujemo vzpostavitev 
posebne zbirke v Knjižnici Bežigrad, ki bo združevala obstoječe knjižnično gradivo s področja 
varstva človekovih pravic ter gradivo, ki ga bo knjižnici daroval Varuh. 
 
Dostop do elektronskih virov: 
MKL bo v letu 2022 zagotovila dostop do elektronskih virov informacij: uporabnikom knjižnice 
omogoča spletni dostop do petih podatkovnih zbirk in zbirke 7.000 elektronskih časopisov in 
revij.  
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Posebno pozornost bo posvečala ponudbi e-knjig v sistemu Biblos in e-zvočnih knjig v sistemu 
Audibook, ki nudita elektronsko gradivo na daljavo v slovenskem jeziku. 
Platformi omogočata knjižnici pri izboru in naročanju e-gradiva sprotno odzivanje na 
povpraševanje uporabnikov, ki ga spremljamo praktično vsakodnevno. 
Načrtujemo, da bo v letu 2022 uporabnikom na voljo 4.200 naslovov e-monografij. 
 
Drugo neknjižno gradivo: 
Knjižnica načrtuje nakup do 15 % enot neknjižnega gradiva v sorazmerju z ostalimi vrstami 
gradiva. Od tega največ izdaj filma in glasbe, pri čemer knjižnica fizične nosilce zamenjuje s 
ponudbo spletno dostopnih virov. 
 
Serijske publikacije: 
Knjižnica bo v letu 2022 zagotavljala uporabo 1.000 naslovov serijskih publikacij, ki jih 
pregledujemo glede na aktualnost in morebitne ustreznejše nove naslove na tržišču. 
 
Potujoča knjižnica: 
Knjižnica načrtuje za uporabnike postajališč Potujoče knjižnice 1.200 enot novega 
knjižničnega gradiva. Od tega 600 enot iz sredstev Ministrstva za kulturo in 600 enot iz 
sredstev občin s postajališči Potujoče knjižnice.  
 
Delež občin za Potujočo knjižnico je določen glede na število prebivalcev v občinah s 
postajališči bibliobusa: 
 

Občine Prebivalci Št. enot EUR Delež 

Brezovica 12.785 21 444 € 3,45% 

Dobrova - Polhov Gradec 7.843 13 272 € 2,12% 

Dol pri Ljubljani 6.378 10 221 € 1,72% 

Horjul 2.985 5 104 € 0,81% 

Ig 7.656 12 266 € 2,07% 

Ljubljana 294.464 478 10.216 € 79,57% 

Škofljica 11.657 19 404 € 3,15% 

Velike Lašče 4.520 7 157 € 1,22% 

Vodice 4.983 8 173 € 1,35% 

Medvode 16.811 27 583 € 4,54% 

SKUPAJ 370.082 600 12.840 100,00% 

*podatki o prebivalstvu stanje 01. 01. 2021 (SURS) 
 
 

4.1.1 Predviden nakup novih enot knjižničnega gradiva (po zvrsteh) 

 
Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva po zvrsteh 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

51.670 8.298 2.016 61.984 

 
Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva na območju Mestne občine 
Ljubljana 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

42.875 7.022 1.682 51.579 
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Načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva na območju primestnih občin 
 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

8.795 1.276 334 10.405 

 
 
Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: stroka/leposlovje 
 

Stroka Leposlovje Skupaj 

3.100 3.100 6.200 

 
Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh: mladina/odrasli 
 

Odrasli Mladina Skupaj 

4.650 1.550 6.200 

 
Načrt razporeditve gradiva v knjižnični mreži 
 

IZVODI 
Knjižno 
gradivo 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 5.098 999 157 6.254 

Knjižnica Črnuče 1.224 245 36 1.505 

Knjižnica dr. France Škerl 1.006 269 35 1.310 

Knjižnica Glinškova ploščad 963 188 32 1.183 

Knjižnica Savsko naselje 763 144 28 935 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.282 757 120 4.159 

Knjižnica Fužine 1.312 150 70 1.532 

Knjižnica Jarše 752 19 38 809 

Knjižnica Polje 1.734 266 90 2.090 

Knjižnica Zadvor 596 69 30 695 

Knjižnica Zalog 733 87 41 861 

Knjižnica Otona Župančiča 7.782 1.237 269 9.288 

Knjižnica Nove Poljane 266 127 8 401 

Knjižnica Poljane 679 19 21 719 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.569 708 171 5.448 

Knjižnica Grba 1.635 270 64 1.969 

Knjižnica Rudnik 1.476 233 75 1.784 

Knjižnica Šiška 5.776 817 172 6.765 

Knjižnica Gameljne 935 82 30 1.047 

Knjižnica Šentvid 1.462 324 77 1.863 

Slovanska knjižnica 832 12 118 962 

SKUPAJ MOL 42.875 7.022 1.682 51.579 

Knjižnica Brezovica 1002 175 30 1.207 

Knjižnica Notranje Gorice 46 13 1 60 

Knjižnica Podpeč 414 94 27 535 

Knjižnica Rakitna 60 14 0 74 

SKUPAJ Brezovica 1522 296 58 1.876 
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Knjižnica Dobrova 784 145 40 969 

Knjižnica Polhov Gradec 90 20 0 110 

Knjižnica Šentjošt 54 18 0 72 

SKUPAJ Dobrova - Polhov Gradec 928 183 40 1.151 

Knjižnica Frana Levstika 592 73 42 707 

Knjižnica Rob 51 12 0 63 

SKUPAJ Velike Lašče 643 85 42 770 

Knjižnica Horjul 374 51 22 447 

Knjižnica Ig 997 153 46 1.196 

Knjižnica Škofljica 1.456 184 71 1.711 

Knjižnica Vodice 708 14 17 739 

Potujoča knjižnica 1.045 131 5 1.181 

Knjižnica Jurij Vega – Dol pri 
Ljubljani  

1.122 179 33 1.334 

SKUPAJ 51.670 8.298 2.016 61.984 

 
 

4.1.2 Sredstva za nakup knjižničnega gradiva 

 

Pričakovana sredstva in delež ministrstva  353.300 € 

Pričakovana sredstva in delež Mestne občine Ljubljana  812.000 € 

Pričakovana sredstva in delež primestnih občin  124.183 € 

Lastna sredstva:  15.000 € 

SKUPAJ:  1.304.483 € 

 
 

4.2 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 

 
V Službi za delo z uporabniki in posebne zbirke (SDU) skrbimo za člane, uporabnike in 
obiskovalce knjižnic ter pokrivamo široko področje delovanja – od priprave in uskladitve pravil 
za poslovanje, do zagotavljanja primerne odprtosti knjižnic glede na potrebe okolja in 
razpoložljivi kader. Delo z uporabniki zahteva pravočasno in ažurno informiranje o 
spremembah ter ustrezno promoviranje dejavnosti, storitev in prireditev v knjižnicah, tako za 
uporabnike kot za zaposlene. 
Informiranje poteka v tiskani in elektronski obliki, s poudarkom na razvoju in posodabljanju 
domače spletne strani ter aktivni prisotnosti na aktualnih družbenih omrežjih in video vsebinah. 
Pokrivamo delež pri izvajanju projektov, v katere so vključene vse knjižnice MKL in tudi 
nekatere knjižnice na regijskem oziroma na nacionalnem nivoju – predvsem pri spodbujanju 
branja in razvoju bralne kulture za različne ciljne skupine. Oblikujemo in izdajamo različne vrste 
publikacij, tiskovin in promocijskih materialov za člane, obiskovalce, zaposlene ter zunanje 
partnerje. 
K SDU spadajo oddelki in servisi: Oddelek za knjižnične dejavnosti in prireditve, Učni center, 
medknjižnična izposoja, Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke, Potujoča 
knjižnica ter Trubarjeva hiša literature.  
 
V letu 2022 bomo skrbeli za dostop do gradiva in za dogodke ter projekte, ki se bodo izvajali 
v knjižnicah in/ali spletno. Z uvajanjem novih knjižničnih storitev, širitvijo izobraževalnih 
dejavnosti in razvojem obstoječih ter novih projektov bomo skrbeli za sedanje in bodoče nove 
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člane. Tudi v prihodnjem letu bomo zagotavljali predstavitve knjižnice na sejmih, mestnih 
festivalih in ulicah mesta, v osrednjeslovenski regiji in širše, ter opozarjali na pomen branja in 
bralne kulture ter na vlogo in pomen splošne knjižnice v mestu in v spletnem okolju. 
 
V letu 2022 bo, v skladu z novim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest MKL, dejavnosti Službe za razvoj in območnost in del dejavnosti Službe za delo z 
uporabniki in posebne zbirke prevzela skupna Služba za razvoj. 
 
 
Strateške usmeritve 
- Razvoj novih in nadgradnja obstoječih bralnih programov in projektov za spodbujanje 

branja in razvoj bralne kulture. 
- Spodbujanje udeležbe pri vseživljenjskem in neformalnem pridobivanju znanja ter kulturnih 

dejavnostih. 
- Ponudba storitev za enostavnejšo in prijetnejšo izkušnjo uporabe knjižnice.  
- Razvoj storitev v smeri tehnološkega razvoja in sodobnega načina življenja prebivalcev 

mesta. 
- Oblikovanje knjižničnih storitev z upoštevanjem vseh vidikov trajnostnega razvoja (okolja, 

družbe, kulture in gospodarstva). 
- Vključenost knjižnice v utrip Ljubljane in okolice z novimi oblikami promocije, z namenom 

utrjevanja ugleda in javne podobe knjižnice. 
- Sodelovanje in povezovanje z drugimi ponudniki kulturnih in izobraževalnih vsebin. 

 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2022 
- Priprava predlogov za spremembe in dopolnitve Pravilnika o poslovanju knjižnice glede na 

aktualne spremembe pri delu z uporabniki.  
- Posodabljanje internega pravilnika pri delu z uporabniki v skladu s Pravilnikom o 

poslovanju glede na spremembe pri delu z uporabniki. 
- Priprava prazničnih in poletnih obratovalnih časov – urnikov knjižnic. 
- Priprava in izvedba promocijskih akcij za aktivno pridobivanje novih članov, predvsem otrok 

in študentov. 
- Izvedba anket za uporabnike in člane knjižnic, izvedba ankete med študenti glede uporabe 

e-virov knjižnic v sodelovanju z BINK FF Ljubljana. 
- Izpopolnjevanje sistema C3/Izposoja v sodelovanju z nosilcem sistema – IZUM, Maribor. 
- Obveščanje članov v skladu s spremembami v sistemu C3/Izposoja. 
- Razvoj spletne strani, podstrani (otroška podstran, Ljubljanske zgodbe, Učni center) ter 

spletne ponudbe za uporabnike ter priprava koncepta za razvoj Multimedijskega centra 
(MMC MKL). 

- Razvoj profilov knjižnic na obstoječih in novih družbenih omrežjih, uvedba in razvoj profila 
knjižnice na TikTok ter promocija.  

- Usmerjeno oglaševanje (plačljivo) na socialnih in promocijskih spletnih omrežjih. 
- Razvijanje storitev v e-okolju. Promocija e-storitev in e-ponudbe. 
- Ponudba dogodkov na spletu, v živo in s posnetki. 
- Spodbujanje uporabnikov pri uporabi kataloga COBISS, aplikacije mCOBISS, portala 

Biblos, Audibook in Kanopy ter ostalih e-virov. 
- Promocija storitve oddaljenega vpisa, izposoje e-knjig, e-zvočnih knjig ter filmov. 
- Razvoj storitve naročanja in prevzema gradiva v drugi/izbrani knjižnici v širši mreži MKL. 
- Nadaljevanje s ponudbo naročanja gradiva po pošti in po potrebi brezstičnega prevzema 

gradiva. 
- Opremljanje gradiva z RFID v izbranih knjižnicah.  
- Podpora pri pripravi vzpostavitve novega bibliobusa za Potujočo knjižnico in promocija. 
- Podpora pri pripravi in razvoju novih knjižnic v mreži MKL (Rog, Brdo). 
- Izvajanje postopkov za izterjave finančnih dolgov uporabnikov in sodnih izterjav. 
- Zagotavljanje odgovorov v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja. 
- Zagotavljanje dostopnosti izobraževanj za uporabnike, zaposlene in strokovne 
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javnosti, predvsem knjižničarjev. 
- Prenova sistema kategorizacije dogodkov ter razvoj in uvedba aplikacije za spremljanje 

dogodkov na intranetu MKL. 
- Oblikovanje dogodkov ter razvoj zbirke za tujejezične prebivalce in obiskovalce. 
- Razvoj prireditvene dejavnosti v e-obliki in promocija. 
- Razvoj razstavne in galerijske dejavnosti v knjižnicah. 
- Oblikovanje storitev in dogodkov za starejše ter za osebe s posebnimi potrebami. 
- Obveščanje o dogodkih in projektih s tiskanim in e-napovednikom, e-obvestilnikom in 

objavami na zaslonih v knjižnicah. 
- Oblikovanje brošur, zloženk in plakatov za različne priložnosti. 
- Priprava e-oblik promocije storitev in dejavnosti. 
- Priprava promocijskega Letnega poročila MKL 2021. 
- Oblikovanje promocijskih materialov in izdelkov za uporabnike, poslovne partnerje ter za 

prodajo v knjižnicah. 
- Izvedba projektov: Ciciuhec, Poletavci, NajPoletavci, Mesto bere in Slovanski fokus z 

namenom spodbujanja kvalitetnega branja in aktivacije gradiva za bralce vseh starosti. 
- Prisotnost s knjižno ponudbo v ZOO (junij do september), na kopališčih Kolezija in 

Kodeljevo (julij, avgust) ter v pasaži KOŽ. 
- Razvoj in promocija bralnih skupin za različne ciljne skupine v knjižnicah. 
- Priprava knjižnih paketov gradiva Maček v žaklju za poletno branje v knjižnicah. 
- Sodelovanje s pisarno UNESCO Ljubljana, mesto literature pri promociji mesečnih 

literarnih dogodkov v mestu. 
- Sodelovanje na regionalni in nacionalni ravni z drugimi knjižnicami pri skupnih projektih in 

razvoju storitev, predvsem promociji knjižnic na nacionalnem nivoju v okviru Združenja 
splošnih knjižnic. 

- Sodelovanje na sejmih, mestnih festivalih, bazarjih in drugih kulturno-izobraževalnih 
prireditvah v Ljubljani in Sloveniji. 

- Sodelovanje z ljubljanskimi kulturnimi zavodi, društvi in institucijami pri pripravi programov, 
izmenjavi idej in skupni ponudbi za uporabnike, predvsem pri razvoju e-ponudbe. 

- Sodelovanje s knjižnicami na mednarodnem nivoju na področju projektov, posvetovanj in 
obiskov. 

 
Pričakovani učinki 
- Nove storitve, prilagojene sodobnemu načinu življenja: knjigomati; vračilo in naročanje 

gradiva v drugi knjižnici; naročanje gradiva po pošti; brezstični prevzem gradiva; 
samostojen oddaljen vpis v knjižnico; spletno plačevanje storitev; poenostavljena in 
dostopnejša uporaba knjižničnih storitev. 

- Razvoj knjižnice kot socialnega središča: uveljavljanje večkulturnosti v knjižnici s 
spodbujanjem k aktivnemu branju in kulturni izmenjavi; spodbujanje medgeneracijskega 
dialoga; oblikovanje storitev za lažje vključevanje ranljivih skupin v družbo. 

- Dostopnost e-vsebin in informacij za vse prebivalce: e-knjige, e-zvočne knjige, ogled filmov 
na daljavo; izobraževanje in kulturni dogodki preko spleta; e-napovednik; nova spletna 
stran, novi profili na družbenih omrežjih, prilagojenost vsebin; nove aplikacije za uporabo 
knjižnice. 

- Knjižnica kot verodostojen partner na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in 
mednarodnem nivoju: uporaba partnerstva pri pripravi projektov; podpora razvoju knjižnice 
prek vzpostavljenih partnerstev in zagovorništva. 

- Večja prepoznavnost knjižnic v lokalnem okolju, kot ponudnikov prireditev in izobraževanj: 
večja prepoznavnost vseh knjižnic; odmevni dogodki v mestu – na ulicah in v parkih. 

- Lastna produkcija za ciljne skupine prebivalcev: raznovrstne prireditve; oglaševanje in 
promocija storitev; povečan delež lastnih prihodkov knjižnice in posebnega sofinanciranja 
(projekti, sponzorstvo, donatorstvo). 

- Boljša prepoznavnost knjižnice v Sloveniji in v tujini; video promocija knjižnice. 
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Kazalniki uspešnosti: 
- število novih članov, 
- število obiskovalcev MKL, 
- število sledilcev na družbenih omrežjih MKL, 
- število izvedenih izobraževanj za vse uporabnike, 
- število obiskovalcev prireditev in izobraževanj, 
- delež včlanjenega prebivalstva. 
 
 

4.2.1 Članstvo 

 
Glede na nepredvidljive epidemiološke razmere lahko v letu 2022 pričakujemo drugačno 
dinamiko uporabe knjižnic in spremenjene uporabniške navade, kar bo vplivalo tudi na 
članstvo v knjižnici. Kljub postopni normalizaciji lahko pričakujemo, da bo število članov še 
vedno manjše kot leta 2019. O številu članov bodo v letu 2022 odločali predvsem ukrepi za 
zajezitev epidemije. V spremenjenih okoliščinah želi knjižnica kljub nastalim razmeram delovati 
čim bolj konsistentno in nuditi uporabnikom prilagojene storitve, ob katerih bi lahko ohranjali 
članstvo na podobni ravni kot prejšnja leta. 
 
 

4.2.2 Obisk 

 
Število obiskovalcev knjižnice je podatek, ki ga beležimo v sistemu COBISS3, ob obisku 
servisov in dogodkov v knjižnici ter obisk, ki je povezan z uporabo računalnikov in omrežja. V 
letu 2022 lahko pričakujemo nižji fizični obisk v knjižnici zaradi nepredvidljivih epidemioloških 
razmer, zlasti ko gre za prireditve in izobraževanja. Virtualni obisk, ki je vezan na sprejemanje 
piškotkov, je lahko le delno pokazatelj intenzivnosti izvajanja dejavnosti, ki jih knjižnica zaradi 
razmer »seli« v spletno okolje. Glede na podatke o obisku v letu 2021 lahko sklepamo, da se 
bodo uporabniki začeli intenzivneje vračati v knjižnice, čeprav se je spremenil model uporabe 
knjižnic v smislu »naroči-prevzemi«, ki ne vključuje zadrževanja v knjižnici in bolj intenzivnega 
iskanja gradiva po policah. Predvidevanje temelji na primerjavi podatkov prejšnjih let ter delnih 
rezultatov za leto 2021 ter ob upoštevanju različnih zunanjih okoliščin, na katere knjižnica nima 
vpliva. 
 
Za dejavnost knjižnice je zelo pomemben tudi virtualni obisk. Zaradi spremenjenega Zakona o 
elektronskih komunikacijah, ki je začel veljati sredi leta 2013 in je prinesel nova pravila glede 
uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, 
shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika, statistika virtualnega obiska ne kaže 
povsem realnih in primerljivih rezultatov. Za uporabo teh piškotkov je po pravilih potrebno 
pridobiti vsakokratno privoljenje uporabnika spletne strani. Posledično v veliki meri prihaja do 
nedoslednosti pri potrjevanju strinjanja z uporabo omenjenih piškotkov s strani uporabnikov 
spletnih strani, brez uporabe piškotkov pa ni mogoče zagotoviti verodostojnih podatkov o 
realnem spletnem obisku in uporabi spletnih storitev knjižnice. Predvidevamo, da bo obisk 
spletnega mesta MKL v letu 2022 vsaj primerljiv z obiskom zadnjih let, predvsem zaradi v letu 
2021 prenovljenega spletišča MKL. Posebno pozornost bomo namenili dejavnosti knjižnice na 
družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok), ki so se v času 
epidemije izkazali kot učinkovit kanal posredovanja vsebin uporabnikom. 
 
Podatke pridobivamo po metodologiji, ki jo predvidevajo standardi. 
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4.2.3 Izposoja gradiva 

 
Glede na analizo stanja iz preteklih let, delne podatke za leto 2021 ter spremenljivo in 
nepredvidljivo epidemiološko situacijo lahko v letu 2022 pričakujemo podobno izposojo gradiva 
kot v letu 2021. Razširjena ponudba raznovrstnih gradiv zaradi epidemiološkega stanja ne daje 
ustreznega zagotovila za polno uporabo knjižnice. Predvidevamo, da se bo zaradi razširjene 
ponudbe raznovrstnih gradiv za različne potrebe in okuse povečala izposoja e-gradiv na 
spletnem portalu Biblos, pričakujemo pa tudi višjo izposojo pretočnih vsebin na spletnih 
platformah. Ob načrtovanju izposoje gradiva velja upoštevati dejstvo, da uvajamo uporabniku 
prijazne, tržno zanimive in javnozdravstveno sprejemljive storitve. 

4.2.4 Posredovanje informacij 

 
Aplikacija Belinfo, ki smo jo razvili v MKL v letu 2012, se je pokazala kot zelo uporaben model 
za sistematično beleženje opravljenih informacijskih poizvedb, ki jih pred tem nismo beležili. V 
letih 2020 in 2021 je bilo sistematično beleženje informacij okrnjeno zaradi nepredvidljivih 
ukrepov, povezanih z epidemiološkimi razmerami. V letu 2022 načrtujemo beleženje v tednih, 
ki smo jih izbrali glede na analizo frekvence izposoje po tipičnih delovnih tednih, in sicer tri 
tedne z visoko frekvenco izposoje, dva s srednjo in en teden z nizko, ter z metodo 
ekstrapolacije. Informacije bomo beležili v izbranih tednih, in sicer: 
 
- visoka frekvenca izposoje: 

07. teden: 14.–20. 02. 2022 
15. teden: 11.–17. 04. 2022 
49. teden: 05.–11. 12. 2022 

- srednja frekvenca izposoje: 
36. teden: 05.–11. 09. 2022 
41. teden: 10.–16. 10. 2022 

- nizka frekvenca izposoje: 
23. teden: 06.–12. 06. 2022 

 
Pri določanju tednov smo poleg analize tipičnih delovnih tednov v zadnjih letih upoštevali še 
primerno enakomerno razporejenost skozi vse leto, delitev na sode in lihe tedne zaradi 
različnih turnusov v krajevnih knjižnicah ter predvidevanje praznikov in počitnic, ko ne bomo 
izvajali beleženja informacij. 
 
Referenčni servis Vprašaj knjižničarja 
V referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja (RSVK), ki deluje na nacionalni ravni, sodelujejo tri 
knjižnice v mreži MKL: Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Jožeta Mazovca in Slovanska 
knjižnica. Sodelovanje v RSVK načrtujemo tudi v prihodnje. 
 
 
4.2.5 Prireditve 
 
Prireditve za odrasle 
Prireditvena dejavnost MKL je namenjena spodbujanju bralne kulture in tudi širjenju drugih 
kulturnih vsebin. Poleg programa, ki ga pripravljamo sami, bomo v želji po bogatenju našega 
prireditvenega programa sodelovali s številnimi sorodnimi javnimi zavodi in ustanovami, kot so 
Univerza v Ljubljani, Mestni muzej, Narodni muzej Slovenije, Zavod za zaščito kulturne 
dediščine Slovenije, kot tudi z različnimi društvi, ministrstvi in uradi RS, nevladnimi 
organizacijami, veleposlaništvi tujih držav, samostojnimi izvajalci itd.  
 
V enem izmed naših večjih projektov, ki smo ga poimenovali Soočenja: nove stvarnosti, bomo 
izpostavljali pereče globalne izzive, s katerimi se sooča človeštvo v svetu in opozarjali na 
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resnost problematike globalne ekonomske, politične in družbene krize v smislu soočenja z 
globalnimi problemi, kot so: trajnostni razvoj, odprava revščine in družbenih neenakosti, 
reševanje političnih konfliktov itd. Skušali bomo predstaviti tudi nesoglasja in vzroke za 
politično krizo, ki ogroža demokracijo, naše sobivanje in človekove pravice v razvitem delu 
sveta. Ljudje se globalno soočamo tudi s pogubnimi podnebnimi spremembami, migracijami 
epskih razsežnosti ter v zadnjem času tudi z ekonomsko krizo kot posledico pandemije virusa 
covid-19, ki je praktično ohromil in ogrozil celotni svet. V sodelovanju z različnimi ustanovami 
bomo poudarjali kompleksnost te problematike in globalno soodvisnost, ki vpliva na usodo 
našega planeta. Opozarjali bomo na nujnost sonaravnega razvoja kot edine globalne strategije 
in trajnostno naravnane ekonomije, ki bi bila prijaznejša do našega okolja. Dogodki v tem 
kontekstu se bodo odvijali v celotni mreži knjižnic MKL. 
 
Glede na stanje svetovne pandemije, ki je okrnila običajno spremljanje naših prireditev, ter 
seveda tudi zaradi globalnih trendov bomo povečevali naše spletno oziroma virtualno 
delovanje. V skladu s tem bomo povečevali ponudbo e-vsebin in znaten delež skrbno izbranih 
dogodkov približali našim uporabnikom tudi v živo na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana 
(KOŽ in THL po vsaj dva dogodka mesečno, v ostalih knjižnicah mestnih območij pa vsaj po 
en dogodek mesečno). S tovrstnimi aktivnostmi (streaming – predvajanje v živo) bomo za 
začetek na letni ravni omogočili spletni ogled vsaj 70 dogodkov za odrasle uporabnike. 
 
V mesecu aprilu se bomo v želji po širjenju bralne kulture z našimi vsebinami in projekti 
ponovno priključili širši iniciativi drugih kulturnih ustanov in se s projekti, kot je Mesto bere, 
priključili skupnim dogodkom tega obdobja, ki se nanašajo na promocijo knjige in branja 
(svetovni dan mladinske književnosti, svetovni dan knjige, Noč knjige itd.). S svojimi literarnimi 
vsebinami se bomo v mesecu septembru ponovno pridružili tudi skupni iniciativi oziroma 
projektu Nacionalni mesec skupnega branja. Z različnimi dogodki bomo obeležili tudi 150. 
letnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika. Ponovno bomo sodelovali tudi pri mednarodnem 
projektu alpskih držav Brati gore, katerega osnovni cilj je zaščita kulturne dediščine alpskih 
držav. Pravice živali so dolgoletni projekt, ki je prešel v redno dejavnost. V obliki ciklusa 
dogodkov bomo še naprej opozarjali na pomembnost pozitivnega in humanega odnosa do 
živali. 
 
Konec leta bomo v okviru projekta Svet med nami predstavili Teden ruske kulture oziroma 
ciklus tematskih dogodkov, s katerimi želimo spoznavati in predstavljati bogastvo različnih 
kultur, premagovati predsodke ter zbliževati ljudi različnih narodnosti. V letu 2021 smo 
načrtovali predstavitev Avstrije, vendar smo zaradi poslabšanja razmer ob pandemiji 
koronavirusne bolezni dogodke, načrtovane v prvem tednu decembra, prestavili v 
spomladanski čas 2022. 
 
Osnovni cilji naših prireditvenih aktivnosti v prihodnje bodo tudi:  
- širitev programskega sodelovanja in povezovanje prireditvene ponudbe MKL z drugimi 

sorodnimi kulturnimi ustanovami na regionalni ravni in tudi s širšimi, mednarodnimi 
iniciativami; 

- krepitev medgeneracijskega sodelovanja različnih ciljnih skupin; 
- krepitev spletnih dogodkov oziroma celotne spletne dejavnosti; 
- vsebine in dejavnosti za vključevanje tujcev in manjšin v naše družbeno okolje; 
- promocija, dejavnosti in aktivnosti, ki bodo namenjene mladim, ter pritegnitev tega 

družbenega segmenta v aktivnosti knjižnic;  
- povezovanje dejavnosti (izobraževanj in prireditev MKL);  
- ohranjali in krepili bomo naša sodelovanja z specializiranimi ustanovami in zavodi, ki se 

ukvarjajo z družbeno ranljivimi skupinami (odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, 
slepi in slabovidni itd.);  

- vključevanje vsebin z aktualno družbeno problematiko.  
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S prireditvami želimo spodbujati bralno kulturo, omogočati boljši dostop do informacij, olajšati 
samostojno uporabo knjižničnega gradiva ter krepiti ustvarjalnost naših uporabnikov. S tem 
jim omogočamo tudi kakovostno preživljanje prostega časa ter celovit in brezplačen dostop do 
kvalitetnih kulturnih dogodkov in vsebin. Na področju razstavne dejavnosti in tudi na širšem 
spektru drugih kulturnih vsebin, kot so koncerti, predavanja itd., se uveljavljamo kot eden izmed 
pomembnejših ponudnikov tovrstnih kulturnih in izobraževalnih vsebin v Ljubljani. V Trubarjevi 
hiši literature namenjamo osrednjo pozornost literarnim dogodkom, ki so jedro njenega 
programa, kot tudi dogodkom, ki se navezujejo na aktualne družbene teme (različna 
družboslovna, strokovna predavanja, pogovorni večeri, okrogle mize, filmske projekcije itd.). S 
prireditvenim programom Slovanske knjižnice pa se navezujemo predvsem na zanimive 
domoznanske teme, ki se vežejo na zgodovino in urbano kulturo mesta Ljubljana.  

 
V okviru naše razstavne dejavnosti se bomo posvetili sodobni slovenski likovni sceni in 
spregovorili o njenem pomenu v okviru širšega evropskega kulturnega prostora ter predstavili 
sodobne likovne trende v kontekstu slovenske prepoznavne likovne identitete. V sodelovanju 
s kolegi iz Akademije za likovno umetnost v Ljubljani in drugimi galerijami bomo omogočili 
razstave, predstavitve in promocijo mladih, obetavnih likovnih ustvarjalcev. Omogočili bomo 
predstavitve tako klasičnih likovnikov kot tudi ustvarjalcev likovne avantgarde oziroma 
sodobne vizualne umetnosti, kot so konceptualna angažirana umetnost, performans, 
intermedijska umetnost, ter tudi sodobnega likovnega izraza v kontekstu družbenega 
aktivizma. 
 
 

Dogodek Število prireditev 

Bralna skupina 175 

Nastop 105 

Pogovor 280 

Predstavitev knjige 91 

Projekcija 18 

Razstava 125 

Tekmovanje 2 

Drugo 5 

SKUPAJ 801 

 
 
Število predvidenih kulturnih prireditev za odrasle po posameznih knjižnicah v mreži MKL: 
 
 

Dogodek Krajevna knjižnica Število prireditev 

Bralna skupina 

Knjižnica Bežigrad 9 

Knjižnica Jurij Vega 5 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8 

Knjižnica Fužine 6 

Knjižnica Polje 11 

Knjižnica Zalog 10 

Knjižnica Otona Župančiča 48 

Knjižnica Prežihov Voranc 4 

Knjižnica Grba 10 

Knjižnica Horjul 10 

Knjižnica Škofljica 14 
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Knjižnica Šiška 18 

Knjižnica Šentvid 8 

Slovanska knjižnica 4 

Trubarjeva hiša literature 10 

SKUPAJ 175 

Nastop 

Knjižnica Bežigrad 5 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 

Knjižnica Fužine 5 

Knjižnica Otona Župančiča 61 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 

Knjižnica Šiška 1 

Trubarjeva hiša literature 30 

SKUPAJ 105 

Pogovor 

Knjižnica Bežigrad 3 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 

Knjižnica Polje 2 

Knjižnica Otona Župančiča 30 

Knjižnica Prežihov Voranc 30 

Knjižnica Brezovica 30 

Knjižnica Podpeč 37 

Knjižnica Horjul 37 

Knjižnica Šiška 3 

Slovanska knjižnica 5 

Trubarjeva hiša literature 97 

SKUPAJ 280 

Predstavitev knjige 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 

Knjižnica Otona Župančiča 37 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 

Knjižnica Brezovica 11 

Knjižnica Škofljica 1 

Knjižnica Šiška 4 

Knjižnica Šentvid 2 

Pionirska - CMKK 4 

Slovanska knjižnica 2 

Trubarjeva hiša literature 25 

SKUPAJ 91 

Projekcija 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 

Knjižnica Polje 5 

Knjižnica Frana Levstika 3 

Knjižnica Šiška 5 

Slovanska knjižnica 4 

SKUPAJ 18 

Razstava Knjižnica Bežigrad 9 



36 

 

Knjižnica Črnuče  4 

Knjižnica dr. France Škerl 4 

Knjižnica Glinškova ploščad 4 

Knjižnica Savsko naselje 3 

Knjižnica Jožeta Mazovca 5 

Knjižnica Fužine 7 

Knjižnica Polje 6 

Knjižnica Zadvor 1 

Knjižnica Zalog 1 

Knjižnica Otona Župančiča 11 

Knjižnica Poljane 1 

Knjižnica Prežihov Voranc 9 

Knjižnica Frana Levstika 5 

Knjižnica Ig 11 

Knjižnica Škofljica 12 

Knjižnica Šiška 15 

Knjižnica Šentvid 4 

Slovanska knjižnica 5 

Trubarjeva hiša literature 8 

SKUPAJ 125 

Tekmovanje 
Knjižnica Otona Župančiča 1 

Trubarjeva hiša literature 1 

SKUPAJ 2 

Drugo 

Knjižnica Bežigrad 2 

Knjižnica Jurij Vega 2 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 

SKUPAJ 5 

SKUPAJ 801 

 
 

Prireditve za otroke 

Posebno pozornost namenjamo razvoju bralne kulture že pri najmlajših otrocih, saj sta branje 
in približevanje knjigi v tem starostnem obdobju ključna pri otrokovem vsestranskem razvoju. 
Zgodnje seznanjanje otrok s knjižnico in navajanje na obiskovanje le-te je dobro izhodišče za 
nadaljnje vzgajanje oz. pridobivanje rednih in odgovornih odraslih obiskovalcev knjižnice. Ta 
cilj uresničujemo s številnimi dejavnostmi za najmlajše, pri katerih želimo razvijati njihovo čutno 
zaznavanje na vseh nivojih ter spodbujati ustvarjalno razmišljanje in kreativnost. Otrokov 
vsestranski razvoj spodbujamo tudi z uporabo različnih didaktičnih, motoričnih, senzoričnih in 
konstruktivnih igrač ter družabnih iger, ki so na voljo za izposojo v naši Igroteki. Mladinski 
knjižničarji promoviramo dobre slovenske avtorje del za otroke in smo v pomoč staršem pri 
izbiri kakovostne otroške knjige, za njih pripravljamo različne priporočilne bralne sezname 
literature, ki je dostopna v naših knjižnicah. Z našo raznoliko ponudbo uspešno bogatimo 
program za otroke na različnih festivalih in sejmih ter pri tem aktivno sodelujemo z ostalimi 
ljubljanskimi zavodi in društvi. Različne aktivnosti za otroke izvajamo zaposleni v MKL v 
sodelovanju z zunanjimi sodelavci/strokovnjaki. 
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Število predvidenih kulturnih prireditev za otroke po vrstah prireditev:  
 

Dogodek Število prireditev 

Bralna skupina 4 

Nastop  27 

Pogovor 4 

Predstavitev knjige 14 

Razstava 32 

Tekmovanje 190 

Ura pravljic 670 

Drugo 4 

SKUPAJ 945 

 
Število predvidenih dogodkov, namenjenih otrokom po enotah knjižnice:  
 

Dogodek Krajevna knjižnica Število prireditev 

Bralna skupina SDU 4 

SKUPAJ 4 

Nastop 

Knjižnica Bežigrad 3 

Knjižnica Jurij Vega 5 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 

Knjižnica Fužine 2 

Knjižnica Polje 3 

Knjižnica Otona Župančiča 1 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 

Knjižnica Grba 1 

Knjižnica Podpeč  1 

Knjižnica Brezovica 1 

Knjižnica Frana Levstika 1 

Knjižnica Horjul 1 

Knjižnica Škofljica 1 

Knjižnica Šiška 3 

Knjižnica Gameljne 1 

Knjižnica Šentvid 1 

Knjižnica Vodice 2 

SKUPAJ 27 

Pogovor 
Knjižnica Bežigrad 1 

Knjižnica Šiška 3 

SKUPAJ 4 

Predstavitev knjige 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 

Knjižnica Polje  3 

Pionirska – CMKK  1 

Trubarjeva hiša literature 10 

SKUPAJ 14 

Razstava 

Knjižnica Bežigrad 3 

Knjižnica dr. France Škerl 1 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 

Knjižnica Fužine 7 

Knjižnica Polje 6 

Knjižnica Zadvor 1 

Knjižnica Zalog 1 
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Knjižnica Prežihov Voranc 0 

Knjižnica Frana Levstika 6 

Knjižnica Horjul 1 

Knjižnica Škofljica 2 

SKUPAJ 32 

Tekmovanje 

Knjižnica Bežigrad 12 

Knjižnica Črnuče  12 

Knjižnica dr. France Škerl 12 

Knjižnica Glinškova ploščad 12 

Knjižnica Savsko naselje 6 

Knjižnica Jurij Vega  18 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 

Knjižnica Fužine 5 

Knjižnica Jarše 3 

Knjižnica Polje 5 

Knjižnica Zalog 5 

Knjižnica Otona Župančiča 12 

Knjižnica Prežihov Voranc 16 

Knjižnica Grba 6 

Knjižnica Rudnik 6 

Knjižnica Brezovica 6 

Knjižnica Frana Levstika 6 

Knjižnica Horjul 6 

Knjižnica Ig 6 

Knjižnica Šiška 6 

Knjižnica Gameljne 6 

Knjižnica Šentvid 6 

Knjižnica Vodice 6 

SDU 12 

SKUPAJ 190 

Ura pravljic 

Knjižnica Bežigrad 28 

Knjižnica Črnuče  28 

Knjižnica dr. France Škerl 28 

Knjižnica Glinškova ploščad 28 

Knjižnica Savsko naselje 29 

Knjižnica Jurij Vega 29 

Knjižnica Jožeta Mazovca 29 

Knjižnica Fužine 30 

Knjižnica Jarše 26 

Knjižnica Polje 62 

Knjižnica Zadvor 14 

Knjižnica Zalog 30 

Knjižnica Otona Župančiča 30 

Knjižnica Nove Poljane 7 

Knjižnica Prežihov Voranc 28 

Knjižnica Grba 7 

Knjižnica Rudnik 27 

Knjižnica Brezovica 14 

Knjižnica Podpeč 7 

Knjižnica Dobrova 7 

Knjižnica Frana Levstika 7 

Knjižnica Horjul 7 

Knjižnica Ig 14 
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Knjižnica Škofljica 50 

Knjižnica Šiška 26 

Knjižnica Gameljne 25 

Knjižnica Šentvid 25 

Knjižnica Vodice 26 

Potujoča knjižnica 2 

SKUPAJ 670 

Drugo 
Knjižnica Šiška 3 

SDU 1 

SKUPAJ 4 

SKUPAJ 945 

 
 

4.3 Dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana 

 
Pripravili in izvedli bomo številne dejavnosti za različne ciljne skupine, katerim želimo v letu 
2022 nuditi kvalitetno ponudbo in dostopnost. Ker je vsaka knjižnica v svojem dolgoletnem 
delovanju razvila določene dejavnosti, ohranjamo tradicijo knjižnic in jih izpostavljamo posebej.  
 
Izvajanje storitev in dejavnosti bomo prilagajali delovanju knjižnice v spremenjenih 
razmerah.  
Kulturne dogodke in izobraževanja bomo izvajali hibridno, v fizičnem in virtualnem 
okolju.  
 
Redno delo z zbirkami 

- Sistematično bomo pregledovali zbirko, izločali poškodovano in zastarelo gradivo ter ga 
pripravili za odpis, antikvarno prodajo ali dar. 

- Zbirke bomo dopolnjevali z darovi bralcev. Kar ne bomo sprejeli v zbirke, bomo pripravili 
za antikvarno prodajo, darove bolnišnicam, drugim knjižnicam, obiskovalcem ter drugim.  

- V večjih knjižnicah vodimo prodajo odpisanega gradiva po simboličnih cenah.  

- Naročila serijskih publikacij bomo prilagajali ponudbi in povpraševanju. 

- Nadaljevali bomo z izposojo gradiva v paketnikih in širili število knjigomatov po knjižnicah. 

- Storitev naročila gradiva v drugo enoto bomo razširili po mreži knjižnic. 

- Priprava e-naročil in e-rezervacij ter samostojni prevzem rezerviranega gradiva. 

- Razporejanje naročenega gradiva in vrnjenega gradiva po enotah v mreži knjižnic. 

- Predlogi in seznami za nakup ali dokup gradiva v sodelovanju s sodelavci v SPOK. 

- Izbrane knjige bomo opremili s priložnostnimi nalepkami za novo sezono projektov: Mesto 
bere, zlate hruške, Ciciuhec … ter omogočili prepoznavnost projektov in gradiva. 

- Za namen promocije gradiva bomo uporabljali tricikel – bibliokolo.  

- Bralce in zaposlene bomo seznanjali z naborom serijskih publikacij, dostopnih v knjižnici 
in na daljavo, ter z elektronskimi podatkovnimi zbirkami. 

- Nadaljevali bomo z opremljanjem gradiva s sistemom RFID in planiranimi inventurami 
gradiva. 
 

Priporočamo 
- Za promocijo kvalitetnih knjig, glasbe, filmov in igrač bomo nadgrajevali e-katalog 

Priporočamo na spletni strani, mesečno bomo priporočili okoli 70 enot gradiva 
(knjige, filmi, glasba, igrače) za vse ciljne skupine. 

- Na knjižničnemu portalu Dobreknjige.si sodeluje pet bibliotekarjev MKL. V letu 2022 
bodo pripravili priporočila za nove knjige. 

- Pripravili bomo okoli 10.000 paketov za poletno bralno akcijo Maček v žaklju, s 
knjigami za poletno branje, na voljo vsem starostnim skupinam v večini knjižnic. 
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- Pripravljali bomo razstave knjižničnega gradiva: ob posebnih priložnostih, v sklopu 
projektov, tematskih sklopov in literarnih ter drugih nacionalnih oz. svetovnih 
dogodkov ter na ta način promovirali gradivo. 

- Pripravili bomo bralne sezname gradiva za vse ciljne skupine na različne teme, za 
leposlovje in strokovno literaturo, glasbo ter filme. 

- Knjiga na dom: brezplačna dostava gradiva bo potekala v vseh ČS mesta. 
- Na Facebook profilih knjižnic ter drugih družbenih omrežjih bomo promovirali branje, 

knjižnično gradivo in storitve za sledilce. 
- Na bazenih Kodeljevo in Kolezija ter v ljubljanskem živalskem vrtu (ZOO) bomo v 

poletnih mesecih v branje ponujali izbrano gradivo za obiskovalce. 
Svetujemo 

- Vodili in izvajali bomo redna usposabljanja informatorjev/bibliotekarjev za svetovanje 
uporabnikom pri iskanju gradiva. 

- Uporabnike bomo usmerjali k uporabi mCOBISS in Moj profil COBISS, 
seznanjali jih bomo z novostmi e-knjig na portalu Biblos. Spodbujali bomo k 
samostojnemu vpisu v knjižnico preko spleta. 

- Načrtno promocijo bomo pripravili za izposojo filmov na platformi Kanopy in e-
zvočnih knjig na portalu Audibook. 

- Knjižnicam, že opremljenim s knjigomati za samostojno izposojo gradiva, se bodo 
pridružile še dodatne knjižnice, razširili bomo sistem izposoje iz paketnikov. 

- Knjižničarji redno sodelujemo z nabavno službo (SPOK) s predlogi za nakup gradiva 
in izborom (tudi tujejezičnih) knjig, predstavljenih na sejmih. 

Vrednotimo 
- Delovna skupina za pričetek delovanja Centra za promocijo branja odraslih bo 

pripravila izhodišča za ustanovitev omenjenega centra in pričela z delovanjem. 
- Nadaljevali bomo s strokovnim izobraževanjem voditeljev bralnih skupin in pripravili 

smernice za delovanje bralnih skupin.  
- Posebno pozornost bomo namenili kvalitativnemu in kvantitativnemu povečanju 

priporočil za branje na spletni strani ter na portalu Dobreknjige.si 
- Pripravili bomo bralne sezname za različna področja v e-obliki na spletni strani. 
- Obeležili bomo mednarodno in evropsko leto s temami, posvečenimi v letu 2022. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Pripravljali bomo knjižne razstave na oddelkih z leposlovjem ter na oddelkih s strokovnim 

gradivom, z njimi opozarjali na aktualne dogodke, svetovne dneve, obletnice ipd., ter 
razstave nominiranih in nagrajenih del za slovenske literarne nagrade (kresnik, Rožančeva 
nagrada, Dnevnikova fabula, Veronika idr.). 

- Organizirali bomo literarne dogodke s predstavitvami avtorjev in knjig, predavanja različnih 
vsebin, likovne, domoznanske in fotografske razstave ter razstave stripov. 

- Vodili bomo bralne skupine (16) za različne bralne okuse, tudi v tujih jezikih. 
- Na področju izobraževanj bomo s poudarkom na informacijskem opismenjevanju pripravili 

tečaje in delavnice tujih jezikov. 
- V Točkah vseživljenjskega učenja bomo nudili učno podporo z mentorjem/knjižničarjem. 
- Posebno pozornost bomo posvečali dejavnostim Borze zdravja in vsebinam, povezanim z 

zdravim življenjem, dobrim počutjem in pravicami pacientov ter svojcev. 
- Vodenja po knjižnicah v slovenskem in angleškem jeziku bomo organizirali za najavljene 

skupine (študentje bibliotekarstva, tuji študentje, mednarodni obiski knjižničarjev ipd.). 
- Mesto bere, projekt branja s seznamom knjig in nagradami za sodelujoče. V sezoni 

2021/22, ki bo prva sezone novega niza bralnega projekta, bomo predstavili izbrane 
sodobne slovenske avtorje. 

- V Slovanskem fokusu bomo spodbujali branje sodobne slovanske literature. 
- Pripravili bomo številne tematske cikle za različno ciljno publiko: družine, mlade starše, 

starejše, za ženske, aktivne zaposlene, nezaposlene in tujce. 
- Organizirali bomo številne domoznanske dogodke: predavanja, pogovore, natečaje in 

razstave. 
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- Omogočali bomo kvalitetno preživljanje prostega časa za odrasle in starejše – z možnostjo 
igranja šaha in drugih namiznih družabnih iger, v Kreativnici pa spodbujali ročne spretnosti. 

- Knjige bomo ponujali na različnih lokacijah v mestu: Knjižnica na vrtu, Knjižnica na pločniku 
in Knjižnica ob vodi (Kolezija) ter v ZOO Ljubljana. 

- Knjižnica na delovnem mestu – ponudba knjig v ljubljanskih podjetjih z možnostjo izposoje 
na dom. 

- Krepili bomo sodelovanje z domovi za starejše ter lokalnimi zavodi, ki delujejo na področju 
podpore ranljivim skupinam. 

- Svet med nami/World among us: teden kulture izbrane dežele, v letu 2022 bo to Rusija. 
- Obeležili bomo pomembne datume in dogodke: kulturni dan (8. februar), svetovni dan 

poezije (21. marec), mednarodni dan knjig za otroke (2. april), svetovni dan knjige ter Noč 
knjige (23. april), Teden in dan slovenskih splošnih knjižnic (20. november), Ta veseli dan 
kulture (3. december) in praznični december. 

- Jeseni se tradicionalno pridružujemo Nacionalnemu mesecu skupnega branja. 
- Predvidoma bomo sodelovali na Kulturnem bazarju, v Noči knjige, na Slovenskem 

knjižnem sejmu, na dogodku Vrnimo ljudem knjigo, v Evropski noči raziskovalcev, na 
dogodku Pozdravljeni, bruci!, na festivalu Bobri, pri akciji Brati gore, v Evropskem tednu 
mobilnosti ter na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. 

- Na prireditvah ljubljanskih četrtnih skupnosti bomo predstavljali krajevne knjižnice.  
- V skladu z razglasitvami za leto 2022 bomo oblikovali nekatere dogodke: Mednarodno leto 

stekla ter Mednarodno leto obrtnega ribištva in ribogojstva, Mednarodno leto temeljnih 
znanosti za trajnostni razvoj. V Sloveniji: 150-letnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, 150-
letnica rojstva slikarja Matije Jama, 80-letnica smrti Hinka Smrekarja, 100-letnica rojstva 
Ele Peroci. 

Dejavnosti za otroke 
- Redne tedenske in mesečne ure pravljic v slovenskem jeziku ter ure pravljic v tujih jezikih 

(angleškem, nemškem) bomo izvajali v večini knjižnic. Ponekod jih bomo popestrili z 
elementi joge (Ura pravljične joge), poleti pa vabili k poslušanju pravljic na prostem – 
Pravljice pod lipami. 

- Za otroke in starše bomo pripravljali knjižne razstave o različnih temah, dogodkih, praznikih 
in letnih časih, sestavljali priporočilne sezname knjig (100 slikanic za predšolske otroke, 
Bralna značka, Ekološka bralna značka in Bralne iskrice) ter opozarjali na nominirana in 
nagrajena dela s slovenskimi literarnimi nagradami (zlata hruška, večernica, desetnica, 
Levstikova nagrada, nagrada Kristine Brenkove). 

- Sprejemali bomo obiske skupin iz VVZ, OŠ in različnih zavodov (Zavod za gluhe in 
naglušne, Center Janeza Levca Ljubljana, Produkcijska šola Jarše) in jim predstavili 
knjižnice in knjižničarsko delo. Ranljive in od knjižnic oddaljene skupine bomo obiskovali v 
njihovih zavodih (obisk knjižničarke, obisk Potujoče knjižnice). 

- Nadaljevali bomo z aktivnostmi za otroke, mlajše od treh let: izposoja kovčkov in bralnih 
nahrbtnikov Moja prva knjižnica ter igralno-pravljične urice. 

- Ciciuhec, beremo z malčki: projekt spodbujanja družinskega branja s predšolskimi otroki v 
sodelovanju z ljubljanskimi vrtci bomo izvajali v vseh knjižnicah, pričakujemo okoli 8.000 
otrok. Za mentorje, vzgojitelje in starše bomo pripravili brezplačna spletna izobraževanja. 

- Poletavci – poletni bralci: v projektu, ki se širi po Sloveniji in preko meja, bomo že dvanajsto 
leto spodbujali branje osnovnošolskih otrok med poletnimi počitnicami. Pričakujemo okoli 
2.300 otrok. Zaključili ga bomo na prireditvi Dan za (Naj)Poletavce na prostem. Trenutno 
sodeluje 17 slovenskih splošnih knjižnic z 96 enotami, 4 osnovne šole ter učenci 
dopolnilnega pouka slovenščine iz Bosne in Hercegovine, Italije, Nemčije in Švice. 

- Vzpostavili bomo novo spletno podstran za otroke in se z vsebino osredotočili na 
opismenjevanje predšolskih otrok in otrok prve triade OŠ z različnimi aktivnostmi 
(predstavitve mladinskih umetnikov in njihovih knjižnih junakov, reševanje nalog, kvizov, 
križank, ugank, interaktivno poslušanje in listanje pravljic, risanje, vodeno branje, natečaji 
ipd.).  

- V letu 2022 bo izstopajoča tematika povezana s 100. obletnico rojstva pisateljice Ele 
Peroci. Pripravljali bomo video vsebine za rubriko V živo iz knjižnice (e-pravljice v Potujoči 
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knjižnici, kamišibaj, pravljične animacije na obisku, pravljični utrinki) in promovirali našo 
zbirko igrač (Igroteka) ter opozarjali starše na posebne vsebine in varnost na spletu. 

- Nadaljevali bomo z literarnimi sprehodi po Ljubljani za predšolske in osnovnošolske 
skupine prve triade.  

- Nadaljujemo s srečanji kitajščine za otroke, s približevanjem kitajske kulture z osnovami 
kitajskega jezika. Kot novost uvajamo spoznavanje ruske kulture skozi učenje ruskega 
jezika. 

- Otroci bodo v živo spoznavali kužke in jim brali zgodbe, seznanjali se bodo s knjigami o 
psih in pasmah, se poučili o negi in vzgoji psa (Beremo s tačkami, Kinološke urice). 

- Šahovski mojster bo otroke popeljal v svet šaha na začetnih in nadaljevalnih delavnicah, 
svoje tekmovalne veščine pa bodo lahko preizkušali tudi na številnih delavnicah igranja 
družabnih iger. 

- Knjižne uganke z nagradami bodo na voljo za reševanje na oddelkih za otroke in 
mladostnike ter na spletni strani knjižnice.  

- Povabili bomo lutkovna gledališča, poskrbeli za ustvarjalno-poučne delavnice med letom 
in še posebej med šolskimi počitnicami, organizirali računalniške tečaje, tečaje za uporabo 
COBISS kataloga ter naravoslovne in eksperimentalne delavnice. 

- Različne aktivnosti za otroke bodo tematsko obarvane (Eko teden, Vzgojnice, Kulturna 
dediščina za družine/Nove stare otroške igre, Dajmo jim vetra, Svet med nami, Multi-kul-
praktik, Zvedavo v naravo, Petek – družinski zadetek). 

- Z lastnim programom za skupine VVZ, prvo triado OŠ in posameznike bomo sodelovali na 
ljubljanskem festivalu Bobri, na otroškem knjižnem sejmu na Vodnikovi domačiji in na 
Slovenskem knjižnem sejmu. 

- Še naprej bomo vključeni v Unicefov projekt Varne točke. 
Dejavnosti za mlade: 
- V knjižnicah nas bodo obiskali sedmošolci in dijaki v okviru nacionalnega projekta Rastem 

s knjigo. Pričakujemo okoli 7.000 mladih obiskovalcev. 
- Spletni kviz Robinzonjada v informacijski družbi bo z novimi vsebinami dostopen mladim, 

ki bodo za sodelovanje nagrajeni na zaključni prireditvi. V knjižnicah bomo ponudili tudi 
možnost fizičnega reševanja kviza, reševanje pa priznali kot eno polurno branje za skupne 
počitniške bralne projekte. 

- NajPoletavci: najstnike, ki so prerastli Poletavce in nadaljujejo s prostočasnim branjem kot 
izkušeni bralci, bomo že osmo leto vabili k poletnemu branju. Trenutno sodeluje 14 
slovenskih splošnih knjižnic z 81 enotami. Pričakujemo 200 bralcev.  

- Mladi bodo še naprej v knjižnicah predstavljali svoje izdelke ter se v Kreativnici udeleževali 
delavnic digitalnega opismenjevanja na področju elektronike in avtomatike, računalniškega 
programiranja, etične uporabe IKT opreme, ustvarjalne uporabe sodobne tehnologije, 3D-
modeliranja in tiskanja, delavnic šivanja in krojenja, dela z materiali za miniaturne 
konstrukcije ter infrastrukturo makete s sistemi za nadzor in upravljanje. S spodbujanjem 
delavnic igranja družabnih iger jih bomo seznanjali z obogateno zbirko družabnih iger, ki 
so na voljo v knjižnicah.  

- Ustvarjalnost in ideje na področju računalniške animacije bodo razvijali na delavnicah 
animiranih filmov, ki jih bomo izvajali v sodelovanju z društvom Dva koluta. 

- Nadaljujemo z Nemščino za mladostnike, Maturo'21 – srečanji za maturante in Rock`n`roll 
glasbenimi delavnicami, področje glasbenega ustvarjanja bomo še dodatno obogatili s 
ponudbo učnih ur z mentorji. Izvajali bomo kreativne delavnice na temo glasbene 
produkcije in tonske tehnike ter mlade spodbujali k ustvarjanju lastnih avtorskih skladb. 

- Šesto leto zapored bomo pripravili Oddaj na natečaj v MKL. Mladi bodo izbirali med 
natečaji: metaFORA – kratka zgodba, PoHAIKUj z nami – haiku poezija, Zdrami se – 
dramsko delo ter s3p – natečaj stripa. 

- Posebna pozornost bo mladim namenjena v Trubarjevi hiši literature z dejavnostmi na 
področju literature, gledališča in kreativnosti (Medijska pismenost za mlade). 
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4.3.1 Dejavnosti posameznih knjižnic mestnih območij, oddelkov in centrov 
 
Knjižnica Bežigrad 
Redno delo z zbirkami 
- Na internih sestankih bomo predstavljali in se seznanjali z novim gradivom. Posebno 

pozornost bomo posvetili e-gradivom in e-virom. 
- V Knjižnici Bežigrad bomo izvedli inventuro knjižničnega gradiva. 
- Na področju četrtnih skupnosti Bežigrad, Posavje in Črnuče bomo izvajali storitev Knjiga 

na dom. 
- V vezavo bomo predvidoma dali 350 knjig. 
- Izbrane zgodbe za otroke, zbirko Čebelica, igroknjige in knjige za bralno značko bomo 

dodatno označevali. 
- Nadaljevali bomo s promocijo in razvojem Igroteke, Platoteke in zbirke Kristine Brenkove. 
- Premično zbirko knjig bomo dvakrat letno pripravili za Dom starejših občanov Bežigrad. 
- Uredili bomo CGP barvne napise za oznake polic. 
- Izločeno gradivo prodajamo v antikvarni prodaji v Knjižnici Bežigrad in podarjamo v mini 

bukvarnah v vseh knjižnicah. 
 

Dejavnosti za odrasle 
- Prireditveno dejavnost bomo oblikovali v mesečnih tematskih ciklih. Izpostavljali bomo 

vsebine, ki bodo ranljive skupine opolnomočile za lažje vključevanje v družbo: 
o družboslovne vsebine (potrošniška pismenost, finančna pismenost idr.); 
o Zdravje, predavanja za ohranitev in krepitev zdravja (Borza zdravja), v sodelovanju z 

ZD Bežigrad; 
o Okolje, zemlja, človek (trajnostni razvoj, ekološka problematika); 
o Matura'21, cikel srečanj za maturante; 
o PoVEZana, srečanja za starše dojenčkov; 
o Prišla bo pomlad, delavnice petja ljudskih pesmi;  
o Besednica, cikel predavanj in delavnic za urjenje spomina za starejše;  
o izobraževalne delavnice za povečanje digitalne pismenosti uporabnikov. 

- Izbrane literarne večere bomo pripravili v sodelovanju s Slovansko knjižnico. 
- Bralni skupini: Knjižna doživetja in Bralna čajanka bosta nadaljevali s srečanji. 
- Skrbeli bomo za prostor, namenjen promociji zdravja, in Demenci prijazno točko. 
- Večje razstave pripravljamo v razstavnem prostoru, na stopnišču knjižnice razstave 

fotografij, slik in drugih vizualnih podob, v pritličju razstave leposlovja s priporočilnimi 
seznami, na strokovnem oddelku pa priložnostne razstave po temah, obletnicah in 
mednarodnih dnevih. Razstave krožijo po knjižnicah. 

- V Knjižnici Glinškova ploščad bomo pripravili dve razstavi slovenskih ilustratorjev in 
obeležili 30-letnico razstav ilustracij. 

- V Knjižnici dr. France Škerl bomo izvedli tri tečaje tujih jezikov in nadaljevali z dejavnostmi 
v povezavi z Igroteko, igrami in vzgojo.  

- V Knjižnici Savsko naselje posebno skrb namenjamo otrokom, družinam ter sodelovanju 
z lokalnim okoljem.  

- Potopisna predavanja organiziramo v Knjižnici Glinškova ploščad in Knjižnici dr. France 
Škerl.  

- Pripravili bomo novoletne čajanke z ustvarjalno delavnico ter pripovedovalski večer. 
- Predstavitve knjižnice in Igroteke pripravljamo redno za 2. letnike SVŠ, za JZ Cene Štupar 

– CILJ in študente FF, BINK. 
- Za družine v krajevnih knjižnicah pripravljamo Popoldan s knjižnico, vabimo uporabnike, 

društva, prebivalce, katerim predstavljamo knjižnico, dejavnosti in vlogo v okolju. 
Prireditve bomo izvedli na zunanjih površinah. 

- Nadaljevali bomo z aktivnim sodelovanjem z zavodi in lokalnimi društvi. Sodelujemo na 
prireditvah četrtnih skupnosti in četrtnih mladinskih centrov. 



44 

 

- V okviru Platoteke načrtujemo srečanje ljubiteljev, izmenjavo gramofonskih plošč ter 
koncert. 

- Pomoč uporabnikom za uporabo novih tehnologij bomo nudili v točkah TVŽU. 
 
Dejavnosti za otroke in mlade 
- Pripravili bomo literarni dogodek za otroke in mlade ter pripovedovalski tematski večer. 
- V vseh bežigrajskih knjižnicah enkrat tedensko izvajamo ure pravljic. 
- Pripravili bomo razstave ilustracij slikanice, ki bo prejela nagrado Kristine Brenkove. 
- Gledališče Beži bo pripravilo novo predstavo za najmlajše in družine. 
- V Knjižnici Bežigrad bodo potekale ustvarjalne in izobraževalne delavnice ter tečaji, 

priložnostne ustvarjalne dejavnosti: pust, Teden otroka, praznični december ipd. V 
krajevnih knjižnicah bomo pripravili cikle delavnic med letom in med počitnicami, po 
možnosti zunaj. V Knjižnici dr. France Škerl pripravljamo vodene igralne urice. 

- Za osnovne šole in vrtce z območja Bežigrada pripravljamo priporočilne sezname za bralno 
značko, ekološko bralno značko in bralne iskrice.  

- Kolekcije knjig bomo pripravljali za vrtce in šole po njihovih željah in izbranih temah. 
- Nadaljevali bomo s promocijo Igroteke v okviru bibliopedagoškega dela, dejavnosti, 

spletne promocije in na prireditvah MKL.  
- Aktivno sodelujemo pri dejavnostih: Poletavci, NajPoletavci, Ciciuhec, Rastem s knjigo, 

Mega kviz, Maček v žaklju, Robinzonijada. 
- Mladim bralcem in družinam bomo pripravljali pakete branja: kovčke, nahrbtnike, vrečke. 
- Mladostnikom bomo pripravili naravoslovno Noč v knjižnici. 
- Družinam z mlajšimi otroki bomo namenili projekt Družinski bralni izziv. 
- Pozornost bomo namenili otrokom, ki pri branju potrebujejo pomoč in prilagoditve. 

Spodbujali bomo glasno branje in glasno medgeneracijsko branje, pripovedovanje ter 
pisanje na roko.  

- Pripravili bomo delavnico z domoznansko tematiko iz sklopa Kulturna dediščina za družine. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami 
- Inventuro gradiva bomo izvedli v Knjižnici Zalog. 
- V vezavo bomo dali okoli 300 enot knjižnega gradiva, sami jih bomo popravili okoli 3.000. 
- Trikrat letno bomo pregledali obrat gradiva v knjižnicah in poskrbeli za odpis. 
- Manj izposojano gradivo naših knjižnic bomo preselili v na novo urejen depo v delu stare 

Knjižnice Polje. 
- V Knjižnici Polje bomo za Kreativnico gradili zbirko gradiva na temo ustvarjalnega 

preživljanja prostega časa. 
- S promocijo knjižnic in podarjanjem knjig bomo sodelovali na dogodkih četrtnih skupnosti, 

pa tudi ob drugih primernih priložnostih v lokalnem okolju. 
 

Dejavnosti za odrasle 
- V Knjižnici Polje bo delovala bralna skupina Berimo skupaj, s srečanji nadaljujeta skupini 

Pogovor ob knjigi v Knjižnici Zalog ter Bralne vezi v Knjižnici Jožeta Mazovca ter nova 
bralna skupina v Knjižnici Fužine. 

- Pogovori v nemškem jeziku bodo potekali na srečanjih Nemškega bralnega kroga v 
Knjižnici Polje. 

- V Knjižnici Fužine bomo izvajali začetni tečaj ruskega jezika ter tečaj praktične uporabe 
angleščine. 

- S pogovornimi večeri z izbranimi gosti, pod naslovom Življenjska popotovanja, bomo 
nadaljevali v Knjižnici Jožeta Mazovca. 

- V Knjižnici Jožeta Mazovca bo potekalo izobraževanje odraslih ob šahu pod vodstvom 
šahovskega mojstra. 

- V projektu Življenje je zgodba bomo izvajali mesečna bibliopedagoška srečanja z varovanci 
s posebnimi potrebami iz Centra za usposabljanje Janeza Levca v Jaršah. 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
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- V Točki vseživljenjskega učenja v Knjižnici Jožeta Mazovca bomo uporabnike seznanjali z 
uporabo elektronskih virov in aplikacij. 

- Za starejše uporabnike iz območja bomo izvajali storitev Knjiga na dom. 
- V Knjižnici Polje bodo v Kreativnici potekale delavnice ročnih spretnosti in prenos praktičnih 

znanj. 
- V projektu Zakaj ne dela? bomo v Knjižnici Polje uporabnikom še naprej pomagali pri 

težavah z uporabo IKT opreme. 
- V spletnem servisu Vprašaj knjižničarja bomo odgovarjali na vprašanja za pomoč 

uporabnikom. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Pravljično-naravoslovne delavnice v angleškem jeziku načrtujemo v Knjižnici Jožeta 

Mazovca, Knjižnici Jarše in Knjižnici Zadvor ter na novo v Knjižnici Fužine.  
- V Knjižnici Jožeta Mazovca bomo eno od pravljičnih ur mesečno namenili zgodbam o 

živalih in druženju s terapevtskimi živalmi ob sodelovanju z društvom Ambasadorji 
nasmeha, tudi z izvedbo na prostem. 

- V Knjižnici Jožeta Mazovca bomo organizirali šahovske delavnice za mlade. 
- Ure pravljic v nemščini bodo potekale v Knjižnici Polje.  
- V Knjižnici Fužine bomo poleti izvajali pravljice na prostem – Pravljice pod lipami. 
- Ob začetku in zaključku ur pravljic bomo pripravili gledališko predstavo za družine. 
- Skupine otrok iz vrtcev in šol bodo v knjižnicah predstavile likovne izdelke. 
- Pripravljali bomo knjižne uganke za otroke. 
- V Kreativnici bo potekal projekt Krotilci računalnikov, cikel izobraževalnih delavnic s 

področja računalniškega programiranja, etične uporabe IKT opreme in ustvarjalne uporabe 
sodobne tehnologije.  

- V Kreativnici bomo v sodelovanju z Oddelkom za informatiko postavili maketo pametne 
hiše, ki bo združila znanja in veščine na področju 3D-modeliranja in tiska, šivanja in 
krojenja, dela z materiali za miniaturne konstrukcije ter infrastrukturo makete s sistemi za 
nadzor in upravljanje. 

 
Knjižnica Otona Župančiča 
Redno delo z zbirkami 
- Inventura knjižničnega gradiva v Knjižnici Otona Župančiča (prestavljeno iz 2021). 
- Izbor gradiva v okviru Goethe kotička, v sodelovanju z Goethe Institutom. 
- Oblikovanje posebne zbirke gradiva Hiša svetov, v sodelovanju z društvom Humanitas. 
- Spreminjanje statusov gradivu, konverzija gradiva za RFID izposojo. Obravnava in oprema 

gradiva, ki ima poškodovane ali slabe čipe. 
- Pregled statistik (ne)izposojenega gradiva, prenos v druge enote ali v repozitorij. 
- Akcije podarjanja odpisanega gradiva štirikrat letno: februar, april, junij, november. 
- Sprejem in razpored darovanega gradiva (pričakujemo sprejem okoli 15.000 enot). 
- Priporočilni seznami filmov po letnih časih.  
- Popravilo in vezava lažje poškodovanega gradiva ter priprava poškodovanega gradiva za 

knjigoveza (do 350 izvodov). 
- Promocija uporabe e-virov in samostojne uporabe knjižnice v aplikaciji mCOBISS. 
- Novost: urejanje digitalnega arhiva Mediateke – avdio/video snemanje in prenos v živo ter 

arhiviranje koncertnih prireditev, izdelava krajših avdio/video izdelkov za promocijo 
pomembnejših dogodkov. 

 
Dejavnosti za odrasle 
Cikli dogodkov in prireditev: 
- Literatura na filmu: cikel predavanj o literaturi kot predlogi za filmski scenarij, predaval bo 

Metod Pevec.  
- KOŽipot do… Strokovnjaki izbranega področja bodo predstavili informacije in podatke ter 

namenili čas debati in razreševanju individualnih zagat. Srečanja so namenjena 
informacijskemu opismenjevanju uporabnikov. Primeri: samostojno načrtovanje potovanja; 
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nakup stanovanja; gradnja hiše; investicije v kriptovalute; izbira zavarovanja; namestitve v 
dom starejših občanov; nega starostnika na domu ipd. 

- Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje: pogovorni večeri o ženskah v najširšem pomenu, 
ženske kot literarna tematika, kot avtorice, aktualne teme o ženskem vprašanju. Pogovore 
bo vodila dr. Leonora Flis.  

- V sodelovanju z Mestnim gledališčem ljubljanskim smo v 2021 zasnovali projekt MGL v 
MKL: med odrom in literaturo. Cikel obsega pogovorne večere z režiserji, dramskimi igralci 
in predstavitve knjig založbe Knjižnica MGL. 

- Debatni večeri, ki jih vodi dr. Svetlana Slapšak, s poudarkom na kritični misli ter odprtem 
mišljenju o aktualnih družbenih temah in družboslovnih procesih, ter s področja filozofije 
ter humanistike.  

- Naša dediščina z dr. Andrejem Dobleharjem, srečanja ne temo kulturnega izročila. Teme: 
pomen medijev za ohranjanje kulturne dediščine; božično praznovanje in umetnostna 
tradicija jaslic; slovenski umetniki v Beogradu; tradicija slovenskih božjih poti in vpliv na 
likovno umetnost; kiparka Liza Hribar in zapuščina ljubljanskih družin Hribar in Obereigner; 
Jože Plečnik in aktualna problematika ohranjanja njegovih del. 

- Pogovorni večeri o problematiki marginalnih družbenih skupin, o družbeni neenakosti, o 
socialni izključenosti, o problematiki starih, o staranju in izključenosti. Pogovore bo vodil 
Otto Gerdina, OPRO – zavod za aplikativne študije. 

- Predavanja v sodelovanju z društvom Up – za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem. 
Teme mesečnih predavanj obravnavajo različne oblike zasvojenosti.  

- Predavanja dr. Sarivala Sosiča o umetnostnozgodovinskih obdobjih in umetnikih tedanjega 
časa. 

- Borza zdravja: izbor predavanj in razstav o zdravju in zdravem počutju. V letu 2022 bo 
poudarek na varovanju zdravja ob klimatskih spremembah ter cepljenju in imunologiji. 
Nadaljevali bomo z dejavnostjo merjenja glukoze in krvnega tlaka ter z razstavami gradiva.  

- Pogovorno-glasbeni večeri Nova frekvenca, ob 100-letnici jazza na Slovenskem bomo 
gostili glasbenike, ki so pomembno vplivali na razvoj jazza. Pogovore vodi Nina Novak. 

- Igrive poteze: delavnice igranja in spoznavanja družabnih iger za vse generacije. 

 

Razstavna dejavnost:  

- V Mediateki razstave fotografskih in likovnih del avtorjev, ki upodabljajo svet filma, glasbe, 
gledališča, plesa ter stripovskih ustvarjalcev. Razstave gradiva: Druga godba, Liffe, izbor 
in razstava najveličastnejših filmov sezone.  

- Knjižnica Poljane: razstava voščilnic v sodelovanju s Tehniškim muzejem, razstava Pobeg 
iz mesta ter razstava turističnih vodičev po državah, ki so povprečnemu turistu nedostopne. 

- Razstave gradiva ob Mednarodnem letu ribištva in ribogojstva, Mednarodnem letu stekla 
ter EU zelenih mest in ob 150-letnici rojstva Jožeta Plečnika. 
 
Bralne skupine:  

- Nova bralna skupina za ljubitelje zgodovine, zgodovinskih romanov in strokovne literature 
s področja zgodovine. Nadaljujemo z bralno skupino Stati inu obstati; z angleško bralno-
debatno skupino, pod vodstvom dr. Cvetke Sokolov, ter biblioterapevtsko skupino Knjige v 
meni puščajo sledi, ki jo vodi Katjuša Jakšič.  

 
Dejavnosti za otroke in mlade 
- Tedenske ure pravljic z zaključno lutkovno predstavo. 
- Vodstva in gostovanje vrtcev ter šolskih skupin v knjižnici. 
- Sodelovanje v projektu Ciciuhec in (Naj)Poletavci. 
- Literarni sprehodi po Ljubljani, vodeno pravljično potepanje po mestu. 
- Tematske razstave, literarne uganke in izpostavljanje gradiva za otroke in mlade. 
- Učne ure – instrumentarij, z različnimi mentorji. 
- Sodelovanje v projektu Rastem s knjigo (JAK), vodstva sedmošolcev in dijakov SŠ. 
- Animateka: delavnica ustvarjanja animiranih filmov, v sodelovanju z društvom Dva koluta.  
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Knjižnica Prežihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 
- Izvedli bomo popise in opremo gradiva z RFID v Knjižnici Ig in Knjižnici Horjul. 
- V vseh knjižnicah OE KPV bomo nadaljevali z odpisom zastarelega in poškodovanega 

gradiva, v KPV bomo pregledali obrat gradiva, poskrbeli za promocijo oz. odpis gradiva.  
- Redno bomo izpostavljali knjižnično gradivo ter pripravljali priložnostne razstave, zgibanke 

in pakete knjig Maček v žaklju. 
- Posebno pozornost bomo namenili izpostavljanju in promociji strokovnega gradiva. 
- Z darovanim gradivom bomo nadomeščali uničeno in poškodovano gradivo v zbirki. 
- V Knjižnici Prežihov Voranc bomo nadaljevali z uvajanjem uporabnikom prijaznejše 

postavitve gradiva, tako da gradivo ne bo več postavljeno na neprimernih višinah. Število 
gradiva bo zmanjšano, preusmerili ga bomo v skladišče oziroma odpisali. 

- S projektom Knjižnica na delovnem mestu bomo oblikovali premične zbirke za zaposlene 
v gospodarskih organizacijah. 

- Dopolnjevali bomo zbirko didaktičnih igrač v Knjižnici Škofljica in premično zbirko igrač v 
Knjižnici Horjul. 

- V Knjižnici Frana Levstika bomo skrbeli za zadosten in ustrezen nabor gradiva v 
knjigobežnici na Levstikovem trgu v Velikih Laščah. 

- V Knjižnici Prežihov Voranc bomo dopolnjevali zbirko kompletov slik za kamišibaj 
gledališče in nadaljevali z izposojo butaj kovčka in kompletov slik. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Aktivno se bomo vključili v skupne projekte: Svet med nami, Mesto bere, Pomlad s knjigo, 

Slovanski fokus. 
- Nadaljevali bomo z organizacijo ciklov in obdobnih dogodkov: 

• Spogledovanja: v Knjižnici Prežihov Voranc bomo organizirali štiri slikarske 
oziroma fotografske razstave z uveljavljenimi slovenskimi ustvarjalci. Odprtja bomo 
obogatili s kakovostnimi glasbenimi gosti. 

• Knjižnica na pločniku: dogodek bo pred Knjižnico Prežihov Voranc z namenom 
povezovanja s prebivalci četrtne skupnosti Vič in prepoznavanja njihovih potreb.  

• Pravljični večer za odrasle: v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. 

• Znanci z velike ceste: s strokovnimi predavanji in razstavnimi panoji izven knjižnice 
bomo predstavili pomembne osebnosti in stavbe, povezane s Tržaško cesto in 
Vičem.  

• Izvedli bomo cikel predavanj na temo duševnega zdravja in pomoči mlajšim. 

• Levstikov in Stritarjev večer: dogodka bo Knjižnica Frana Levstika v sodelovanju z 
Občino Velike Lašče organizirala ob obletnicah rojstev obeh rojakov. 

• Govekarjevi večeri: mesečne fotografske ali slikarske razstave bodo potekale v 
Knjižnici Ig, v sodelovanju z Društvom Fran Govekar. 

• Listanja: v domovih starejših v Horjulu, Škofljici in Notranjih Goricah bomo 
organizirali bralne ure in pogovore o knjigah za starejše.  

- S projektom Poletni večeri v patiu knjižnice bomo v Knjižnici Prežihov Voranc pripravili 
dogodke na prostem.  

- Organizirali bomo srečanja bralnih skupin: 

• Prebrano – literarna srečanja s knjižničarko Nino Jeklič.  

• Bralne čajanke s Sonjo Pirman, v Knjižnici Škofljica in Knjižnici Grba. 
- Sodelovali bomo z Dnevnim centrom aktivnosti za starejše Vič. 

- V Knjižnici Ig bomo organizirali ustvarjalno-izobraževalne delavnice za odrasle, pri katerih 

sodelujejo učenci in mentorji CUDV Draga. 

- V Knjižnici Prežihov Voranc, Knjižnici Škofljica, Knjižnici Ig in Knjižnici Frana Levstika bodo 
potekale likovne in fotografske razstave. 

- Medgeneracijsko sodelovanje bomo krepili z ustvarjalnimi delavnicami, ki so utečena 
dejavnost v Knjižnici Grba, Knjižnici Rudnik, Knjižnici Ig in Knjižnici Brezovica. 
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- V Knjižnici Grba bomo v okviru Borze zdravja nadaljevali s cikli predavanj o zdravju in 
zdravi prehrani.  

 
Dejavnosti za otroke in mlade 
- Redno bomo organizirali ure pravljic, ustvarjalne delavnice ter ure pravljic z igro za otroke, 

stare dve leti in več. 
- Poudarek aktivnosti bo na spodbujanju branja in bralne pismenosti otrok in mladostnikov v 

različnih starostnih obdobjih. V ta namen bomo sodelovali z vrtci in organizirali obiske 
vrtcev ter šol. 

- Nadaljevali bomo s sredinimi dogodki v Knjižnici Prežihov Voranc: dvakrat mesečno bralne 
ure Beremo s tačkami (tudi v Knjižnici Ig) in enkrat mesečno ustvarjalne delavnice. 

- Nadaljevali bomo z dogodki projekta Multi-kul-praktik. 
- Dejavnosti za aktivacijo starejšega gradiva pod skupnim imenom Dajmo jim vetra bodo 

posvečene pisateljici Eli Peroci (100-letnica rojstva) in njeni Muci Copatarici (65 let od 
prvega izida, l. 1957). 

- V Knjižnici Rudnik, Knjižnici Ig, Knjižnici Škofljica in Knjižnici Brezovica bo enkrat mesečno 
organizirana interaktivna pravljično-ustvarjalno gibalna dogodivščina v angleškem jeziku 
Dream in English. 

- V Knjižnici Škofljica bo enkrat mesečno potekala pravljična joga za otroke. 
- Za najmlajše otroke bomo pripravljali uganke, osnovnošolci med 9. in 15. letom pa bodo 

na spletu lahko reševali kviz Robinzonijada v informacijski džungli. 
- S knjižnimi razstavami bomo opozarjali na spregledan knjižnični fond, obeleževali obletnice 

in izpostavljali gradivo glede na različne aktualne tematike. 
- Otroke in mladostnike bomo v čim večji meri seznanjali z uporabo kataloga COBISS in 

iskanjem gradiva v knjižnici. 
- Aktivno bomo sodelovali tudi pri skupnih projektih: Ciciuhec, Poletavci, NajPoletavci, 

Maček v žaklju, Robinzonijada v informacijski džungli in pri nacionalnem projektu Rastem 
s knjigo. 

 
Knjižnica Šiška 
Redno delo z zbirkami 
- V mreži Knjižnice Šiška bomo nadaljevali z odpisom neaktualnega, zastarelega in 

poškodovanega gradiva.  
- Z razstavami in knjižničnimi akcijami bomo promovirali in aktivirali knjižnično zbirko. 
- Nadaljevali bomo z antikvarno prodajo odpisanega in podarjenega gradiva. 
- Izvajali bomo pregled in vezavo poškodovanega gradiva; del gradiva bomo popravili sami. 
- Redno bomo izvajali aktivnosti za promocijo branja: priporočilne razstave gradiva, 

seznami za aktivacijo kvalitetnega gradiva, anotacije na spletni strani in na Dobreknjige.si. 
- Bralce in sodelavce bomo seznanjali s serijskimi publikacijami, dostopnimi v knjižnici in na 

daljavo. 
- Pregledovali bomo podarjene knjige in jih razvrščali v zbirko, antikvarno prodajo ali pa 

posredovali drugim ustanovam in organizacijam. 
- V poletnem času bomo nadaljevali z izvajanjem uspešne aktivacije gradiva – Maček v 

žaklju. 
- V Knjižnici Vodice bomo vse gradivo opremili s čipi za RFID identifikacijo in varovanje 

gradiva. 
 
Dejavnosti za odrasle 
Za leto 2022 bo prioriteta vračanje obiskovalcev prireditev in izobraževanj v knjižnico.  
- Večji poudarek bomo namenili prireditvam za starejše, v vseh knjižnicah bomo povečali 

število delavnic. 
- Pri predavanjih in literarnih večerih bomo večji poudarek posvetili humanistiki in literarnim 

vprašanjem.  
- V ciklu predavanj Srečanja ob humanistiki bomo na osnovi knjig obravnavali osnovne 

pojme in teme iz zgodovine filozofije. 
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- Nadaljevali bomo z bralnimi skupinami v Knjižnici Šiška: Pridružite se naši mizici ter 
Francoski literarni krožek, in v Knjižnici Šentvid: Razpletanje zgodb.  

- V Knjižnici Šentvid bomo izpostavljali ekološke teme v okviru sklopa prireditev Eko teden. 
 
Dejavnosti za otroke in mlade 
- Ure pravljic izvajamo tedensko v Knjižnici Šiška, Knjižnici Šentvid, Knjižnici Gameljne in 

Knjižnici Vodice. 
- Ustvarjalne delavnice organiziramo občasno ob različnih praznikih, v Knjižnici Šiška, 

Knjižnici Šentvid in Knjižnici Vodice.  
- Ob posebnih priložnostih v vseh naših knjižnicah gostimo gledališke predstave. 
- Ob okroglih jubilejih priznanih literatov in pomembnih slovenskih in svetovnih osebnosti 

organiziramo literarne dogodke. 
- Na mladinskem oddelku pripravljamo razstave o dobitnikih in delih literarnih nagrad v 

slovenskem in svetovnem prostoru.  
- Za mladostnike in mlade odrasle bomo izvedli Rock`n`roll delavnice, ki mlade popeljejo v 

svet glasbe.  
- Za ljubitelje psov enkrat mesečno prirejamo Kinološke urice, kjer se srečujemo s kinološko 

kulturo, obiskovalci dobijo koristne informacije o pasjih ljubljenčkih.  
- V sodelovanju z društvom Tačke pomagačke nadaljujemo z dejavnostjo Beremo s tačkami, 

kjer se otroci preizkušajo pri veščini glasnega branja šolanim kužkom.  
- Spoznajmo Kitajsko: izobraževalne delavnice o kitajskem jeziku, pismenkah, kulturi, 

umetnosti in zgodovini. 
- Ruski jezik in ruska kultura, namenjena družinam, z osnovami ruskega jezika in cirilice ter 

spoznavanjem ruske kulture. 
- Vzgojnice so pogovorne delavnice za spodbujanje družinske pismenosti. Vsaka delavnica 

tematizira neko vzgojno temo, podprto s pravljico in pogovorom.  
- Kulturna dediščina za družine, v okviru katere načrtujemo delavnico Nove stare otroške 

igre. Obudili bomo družabne igre, ki so se jih igrali naši starši in stari starši.  
- Med počitnicami načrtujemo prireditve in izobraževanja za osnovnošolce. 
- Družinska pismenost Zvedavo od umetnosti do fizike, razpira področja umetnosti, narave 

in znanosti ter jih podkrepi z eksperimenti.  
- Petek – družinski zadetek je namenjen zabavnim in poučnim dejavnostim za družine.  
- S prireditvami sodelujemo pri odmevnejših projektih: Noč raziskovalcev, Brati gore, Bobri, 

Ta veseli dan kulture, Teden kulturne dediščine. 
- V Eko tednu v Knjižnici Šentvid organiziramo pravljične ure in ustvarjalne delavnice. 
- Načrtujemo Pravljično popoldne s Knjižnico Vodice z različnimi dejavnostmi. 
 
Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- Priprava naročenega gradiva, ki ga uporabniki naročijo ob obisku na postajališču, po e-

pošti ali telefonu. Rezervacije umestimo vsak dan sproti za izbrana postajališča. 
Rezervacije so v internem delu bibliobusa, ločene od zbirke, namenjene prostemu pristopu. 

- Vsakodnevno bomo pripravljali knjižnično zbirko za teren, pregledovali izposojeno gradivo 
po izpisih s prejšnjega dne ter dopolnjevali police v bibliobusu.  

- Potujoča knjižnica bo do odprtja novih prostorov z dodatnim bibliobusnim postankom v 
Dolu nadomeščala trenutno zaprto Knjižnico Jurij Vega Dol pri Ljubljani. 

- Urejanje gradiva v skladišču, odpis knjižničnega gradiva ter priprava za repozitorij, urejanje 
darov bralcev, ki jih uvrstimo v lastno zbirko ali ponudimo drugim knjižnicam v mreži MKL. 

- Lažja knjigoveška popravila poškodovanega gradiva bomo opravljali sami. 
- Izbrano gradivo opremljamo s piktogrami: za slabovidne, mladinsko leposlovje, angleška 

bralna značka ipd. 
 

Dejavnosti za odrasle  
- Sodelovali bomo pri projektu Maček v žaklju, knjižne pakete bomo ponujali maja in junija, 

ko beležimo povečan obseg izposoje gradiva pred poletnimi meseci. 
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- Za študente bibliotekarstva na praksi bomo izvedli predstavitev potujoče knjižnice ter 
posebnosti našega dela, prav tako za obiske slovenskih ali tujih knjižničarjev. 

- Izvedli bomo predstavitev potujoče knjižnice ter pogovore s čajanko, Druženje s potujočo 
knjižnico, pred izbranim domom starejših občanov in na ta način promovirali branje, 
kakovostno preživljanje prostega časa ter spodbudili k novemu članstvu. 
 

Dejavnosti za otroke in mlade 
- V vrtcih, v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana ter v Centru Janeza Levca bomo izvajali 

redne bibliopedagoške ure, predstavitev potujoče knjižnice v okviru aktivnosti Potujoča 
knjižnica na obisku in Druženje s potujočo knjižnico ter ure pravljic.  

- Sodelovali bomo na festivalu Bobri in obiskali dva vrtca, ki se bosta prijavila za obisk. 
- Izvedli bomo nov projekt Potujoči knjižničarji priporočamo in tako vsak teden objavili novo 

knjižno priporočilo. 
- Sodelovali bomo pri projektih Poletavci in NajPoletavci. Posredovali ter zbirali bomo bralne 

sezname, ki jih otroci oddajo v bibliobusu, jeseni pa sodelujočim izročili nagrade. 
- Ob Evropskem tednu mobilnosti bomo septembra izvedli prireditev za otroke in družine v 

novi stanovanjski soseski Brdo. 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in neformalna nabava gradiva: 
- 2.000 novih zapisov za različne tipe gradiva, s poudarkom na sestavnih delih 

(domoznanstvo, literarne vede); 100 novih zapisov v normativni bazi podatkov CONOR.SI. 
- Neformalna nabava okoli 50 enot domoznanskega gradiva. 
Urejanje obstoječega fonda: 
- Zamenjava okoli 1.000 signaturnih nalepk z nedelujočo črtno kodo na vezanih letnikih 

serijskih publikacij. 
- Vezava 140 enot in osnovno restavriranje 50 enot poškodovanega gradiva. 
- Sistematično čiščenje plesni na gradivu in policah kletnega skladišča. 
- Med urejanjem skladišč smo izločili večje število poškodovanega gradiva, ki ga bomo 

zaradi zahtevnosti restavriranja starejšega antikvarnega gradiva in omejenosti sredstev 
opremili z zaščitnimi mapami. Načrtujemo okoli 400 tovrstnih posegov. 

- S pomočjo prostovoljcev in posameznikov, ki opravljajo družbeno koristno delo, bomo 
pripravili seznam podarjenega gradiva za sprotno referenco pri referenčnem delu. 

- Zaključili bomo s prelokacijo knjižničnega gradiva Slovanske knjižnice z ureditvijo priročne 
zbirke. Del gradiva bomo premestili v veliko čitalnico, del pa v kletno skladišče. 

Posebne zbirke: 
- Repozitorij: predvidena je uvrstitev okoli 300 enot v zbirko. 
- Miniaturne knjige: prizadevali si bomo za izmenjavo duplikatov miniaturnih knjig s tujimi 

zbirateljskimi klubi. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- V domoznanskem ciklu Ljubljana v gibljivih slikah napovedujemo tri predavanja s 

projekcijami filmskih odlomkov na temo gradovi v Ljubljani in njeni neposredni okolici. 
Domoznanski cikel je namenjen starejšim uporabnikom in ljubiteljem ter poznavalcem 
lokalne zgodovine. 

- Večja domoznanska razstava bo posvečena prikazu usode ljubljanskega gradu in njegovih 
stanovalcev po drugi svetovni vojni. Pri snovanju odprtja razstave načrtujemo sodelovanje 
z lokalno skupnostjo (ČS Center). Z zbranim gradivom bomo v nadaljnjih letih pripravili 
prispevek za domoznansko revijo. 

- Organizirali bomo trinajsto edicijo Cikla ruskega filma. Cikel vključuje predvajanje štirih 
filmov z začetno predstavitvijo in slovenskimi podnapisi. Deseto leto zapored bomo k 
sodelovanju pritegnili slovenske splošne knjižnice. 

- V sodelovanju z Veleposlaništvom Češke republike v Ljubljani, Veleposlaništvom Slovaške 
republike in Oddelkom za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bomo 
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organizirali četrti niz predvajanj čeških in slovaških filmov. Planiramo predvajanje filmskih 
komedij. 

- V sodelovanju s KUD Police Dubove, Oddelkom za slavistiko FF in Društvom slovenskih 
književnih prevajalcev bomo organizirali drugi cikel izobraževalnih dogodkov Slovanski 
fokus, ki bo vključeval: bralno akcijo, slovanski bralni klub, izobraževanje o južnoslovanski 
književnost in objave v albumu Prevajalci priporočajo na Facebook strani Slovanske 
knjižnice. Slovanski bralni klub smo uvrstili med redno dejavnost knjižnice. 

- Planiramo tretjo izvedbo cikla treh literarno-domoznanskih pogovornih večerov Literatura 
v mestu, v sodelovanju s Knjižnico Bežigrad. 

- Načrtujemo izdajo enajstega letnika domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in 
sanjami, ki bo obsegala zanimive domoznanske teme iz lokalnega okolja. Kot doslej bomo 
izdajo publikacije prijavili na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih/strokovnih publikacij 
Mestne občine Ljubljana. 

- V projektu Obrazi prestolnice načrtujemo vnos digitalnih zgodb na portalu Kamra. 
- Nadaljevali bomo s stalno razstavo Na današnji dan. V samostojni vitrini bomo razstavili 

vezani letnik časopisa, ki se koledarsko ujema z letom 2022, in v njem poiskali in poudarili 
zanimive članke, ki bodo mimoidoče uporabnike spominjali na drobne vsakodnevne 
obletnice in jubileje, predvidoma povezane z našim mestom. 

- Nadaljevali bomo z dejavnostjo Zbiranja spominov, pri čemer bomo v povezavi z lokalnimi 
društvi skušali stopiti v stik s posamezniki, ki bodo pripravljeni deliti svoje spomine, 
fotografije in druge dokumente v Albumu Ljubljane na portalu Kamra. 

- Pri digitalizaciji dragocenega gradiva bomo sodelovali s Službo za razvoj. Originale bomo 
tako zaščitili pred dodatnimi mehanskimi poškodbami, ki nastajajo pri običajnem rokovanju 
z gradivom. 

 
Dejavnosti za otroke in mlade 
- Načrtujemo nadaljnjo rast zbirke Kulturna dediščina za družine, ki je namenjena družinam 

in medgeneracijskemu sodelovanju. Pripravili bomo brošuro s privlačno domoznansko 
tematiko, ki bo namenjena izvedbi domoznanskih ur pravljic v knjižnicah. Interaktivno 
obliko brošure bomo objavili na spletni strani MKL. 

- Načrtujemo vodene obiske gimnazijskih razredov. Predstavili bomo delovanje Slovanske 
knjižnice, del predstavitve bo namenjen srečanju s kulturno dediščino iz naših zbirk. 

- Načrtujemo obisk osnovnošolskih in srednješolskih skupin v okviru šolskih raziskovalnih 
projektov in obeleženja Dnevov evropske kulturne dediščine. 

 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
Redno delo z zbirkami 
- Občasna klasifikacija in vsebinska obdelava leposlovja in poučnih knjig za otroke in mlade 

za potrebe MKL ter redna dodatna vsebinska obdelava za potrebe Priročnika. 
- Vsakodnevni pregled novega mladinskega gradiva, na podlagi katerega izberemo naslove 

za arhiv Pionirske in določimo število izvodov za KOŽ, pregled pa je tudi v pomoč nabavni 
službi pri nakupu za ostale mladinske oddelke MKL. 

 
Dejavnosti za odrasle, otroke in mlade 
- V novembru načrtujemo izid Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2022 

(pregled produkcije iz leta 2021). Priprava Priročnika bo temeljila na rednem delu 
strokovnega odbora in posvetovanjih z vabljenimi strokovnjaki. 

- Knjigometer je seznam naslovov iz tekoče knjižne produkcije leta, ki jih priporočamo za 
umestitev v knjižnično zbirko. Posodabljamo ga dvakrat na mesec. S Knjigometrom želimo 
knjižnicam pomagati pri odločitvah o nabavi knjig za svojo zbirko, širši javnosti pa dati 
informacijo o najnovejšem kakovostnem branju. Dostopen je na spletni strani MKL.  

- Zlate hruške so knjižničarsko vrednotenje knjig za mladino. Z znakom za kakovost 
označujemo izbor odličnih knjig za promocijo dobrega branja. S priznanji zlata hruška, ki 
jih podeljujemo v štirih kategorijah, pa nagrajujemo in spodbujamo odličnost založniškega 
dela. Pri podelitvi priznanj zlata hruška bomo partnersko sodelovali z Zvezo bibliotekarskih 
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društev Slovenije. Zlate hruške, ki imajo v skladu s sprejeto nacionalno strategijo razvijanja 
bralne pismenosti velik potencial, bomo promovirali na spletni strani MKL. Prizadevali si 
bomo, da bi še v večji meri dosegle bralce, tudi starše (Starši beremo zlate hruške), 
strokovnjake, vzgojitelje, učitelje, da bi s svojimi otroki, učenci in dijaki prebirali knjige, 
dobitnice znaka zlata hruška. V katalog COBISS bomo v podpolje 334 (podatki o nagradah 
in nominacijah) vnašali geslo znak za kakovost zlata hruška oz. priznanje zlata hruška ter 
nadaljevali s prilagojeno obliko promocije (Videohruške). Praznik zlatih hrušk načrtujemo 
novembra 2022, na 38. Slovenskem knjižnem sejmu, v Cankarjevem domu, s 
predstavitvijo založb in knjig, ki so prejele znak za kakovost zlata hruška, ter s podelitvijo 
priznanj zlata hruška. Javnost bomo o zlatih hruškah informirali s promocijskim gradivom 
(plakati, zgibanke, nalepke …). V januarju 2022 načrtujemo že utečeno sodelovanje s 
Knjigarno Konzorcij, z razstavo knjig, prejemnic znaka in priznanj zlata hruška (izložba 
knjigarne, delo ilustratorja Petra Škerla), in z več prireditvami v okviru Meseca zlatih hrušk 
za različne ciljne skupine uporabnikov: otroci, mladostniki, odrasli, tudi z januarsko 
Strokovno sredo, na kateri bomo predstavili dobitnike priznanj zlata hruška 2021. 

- Nadaljujemo pripravo promocijske publikacije v slovenščini in angleščini, v kateri bomo 
predstavili knjige, prejemnice znaka za kakovost zlata hruška. Služila bo promociji dela 
Pionirske v domačem in mednarodnem prostoru, predvsem pa Knjižnemu sejmu v 
Bologni. Predviden tisk v letu 2023. Ob 2. aprilu bomo s Slovensko sekcijo IBBY in v 
sodelovanju z drugimi partnerji pripravili bralno-spodbujevalno akcijo, s katero bomo 
promovirali branje kakovostnih knjig, zlatih hrušk, glede na tematiko, ki jo bo prinesla 
poslanica ob 2. aprilu. 

- V letu 2022 praznujemo 100. obletnico rojstva Ele Peroci. Obeležili jo bomo z različnimi 
aktivnostmi. 

- V sodelovanju s Službo za razvoj bomo pripravili nov projekt za otroke do 10. leta starosti 
Bralni potepi z zmajem Klepetajem, ki se osredotoča na opismenjevanje otrok z različnimi 
aktivnostmi. Tematike, s poudarkom na bralni kulturi in družinskem branju, se bodo letno 
menjavale. Izbrane vsebine bodo zasnovane kot izhodišča za otroško spletno podstran 
MKL. 

- 50. sezona Strokovnih sred: pogovor z dobitniki priznanj zlata hruška 2021 (januar); 70. 
obletnica zbirke Knjižnica Sinjega galeba (april); predstavitev knjižnih novosti (maj); ob 
začetku nove bralne sezone (september); predstavitev nacionalnega projekta Rastem s 
knjigo (oktober); predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 
(november). 

-  Zaključili bomo 15. cikel Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza S knjigo v svet: 
ob 60. obletnici Bralne značke. 

-  Priprava 29. Bologne po Bologni, razstave kakovostnih knjig za otroke, v sodelovanju s 
Knjigarno Konzorcij in Slovensko sekcijo IBBY. 

-  Sodelovali bomo pri: nacionalnem mesecu skupnega branja, EU tednu mobilnosti, EU 
tednu športa, Kulturnem bazarju in v medresorskem sodelovanju, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo RS, v sodelovanju z ostalimi izbranimi ministrstvi na izbrano strokovno temo.  

-  Pripravili bomo spremno gradivo za nacionalni projekt Rastem s knjigo za OŠ in SŠ v 
šolskem letu 2022/23 ter tematske sezname za: festival Bobri, RTV Slovenija (Kriškraš, 
Male sive celice), Lutkovno gledališče Ljubljana in muzeje. 

 
Trubarjeva hiša literature 
Jedro programa bo predstavljal lastni program hiše, ki ga bodo dopolnjevali programi 
sodelujočih partnerskih organizacij in posameznikov ter programske enote iz tekoče ponudbe 
zunanjih izvajalcev. Izbor programskih vsebin bo namenjen pisani besedi v najširšem pomenu, 
k nastajanju programa bodo vabljeni vsi udeleženci knjižne produkcijske verige: od založnikov, 
stanovskih društev, avtorjev, prevajalcev, urednikov, kritikov, pa do tistih, ki na širši družbeni 
ravni sprejemajo odločitve, pomembne za domačo literarno ponudbo in splošno kulturno 
blaginjo. 
Dodano vrednost ponudbe bodo oblikovala kreativno-literarna srečanja (ustvarjalne delavnice, 
namenjene literarnim začetnikom, in bralni krožki) ter nekonvencionalni dogodki, namenjeni 
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iskanju stičišč med literaturo in drugimi umetniškimi zvrstmi, kot so likovna umetnost, 
gledališče, glasba in film. Izbor omenjenih aktivnosti bodo zaokrožili dogodki, s katerimi se bo 
Trubarjeva hiša literature vključila v skupne projekte MKL. Aktivno bomo sodelovali s pisarno 
Unescovega mesta literature ter z javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami v Ljubljani. 
Programska dejavnosti bo sledila Strateškemu načrtu MKL 2022–2026 in tako dopolnjevala 
uresničevanje kulturne, informacijske, izobraževalne in socialne vloge lokalnega okolja, v 
katerem deluje. 
 
Podroben program dela Trubarjeve hiše literature za leto 2022 je sestavni del programa 
Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2022.  
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2022, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

5 IZOBRAŽEVANJE 

 

Strateške usmeritve 

− Spodbujanje udeležbe pri vseživljenjskem in neformalnem pridobivanju znanja ter kulturnih 
dejavnostih. 

− Sodelovanje in povezovanje z drugimi ponudniki kulturnih in izobraževalnih vsebin. 

− Razvoj storitev v smeri tehnološkega razvoja in sodobnega načina življenja prebivalcev 
mesta. 

− Oblikovanje knjižničnih storitev z upoštevanjem vseh vidikov trajnostnega razvoja (okolja, 
družbe, kulture in gospodarstva).  

− Vzpostavljanje različnih partnerstev, sodelovanje z vsemi vrstami knjižnic, drugimi 
kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami ter lokalnimi skupnostmi pri skupnih projektih.  

− Skrb za HRM in karierni razvoj zaposlenih. 

− Celostno in sistematično izobraževanje zaposlenih. 

− Delovanje Učnega centra MKL kot kompetenčnega centra za slovenske splošne knjižnice 
in strokovno javnost. 

− Celostni strokovni razvoj zaposlenih v knjižnicah. 
 

Strateški cilji in aktivnosti za leto 2022 
Programi vseživljenjskega učenja za uporabnike 

− Priprava izobraževalnih dogodkov za krepitev vloge knjižnice kot prostora za vseživljenjsko 
učenje in druženje. 

− Izobraževalni programi za ciljne skupine uporabnikov (za različne pismenosti: zdravstvena, 
finančna, vizualna). 

− Posodobitev, nadgradnja in dodatne vsebine v e-učilnici za uporabnike na naslovu 
eucenje.mklj.si. 

− Priprava in nadgradnja izobraževanj v virtualnem okolju. 

− Načrtovanje vseživljenjskega izobraževanja, informiranja in ozaveščanja o pomenu 
varovanja in ohranjanja naravnih virov ter zdravega načina življenja. 

− Priprava in publiciranje učnih gradiv. 

− Sodelovanje z društvi, institucijami, šolami, fakultetami in različnimi zavodi. 

− Identifikacija in navezovanje novih stikov s ponudniki izobraževanja. 

− Oblikovanje tematskih sklopov izobraževanj za uporabnike. 

− Oblikovanje izobraževalne ponudbe za tri prioritetne ciljne skupine: starejši, osebe z nižjimi 
ravnmi pismenosti in osebe s posebnimi potrebami. 

− Vsebinsko osredotočanje na naravoslovne tematike (STEM). 
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Učni center MKL – nosilec izobraževalnih aktivnosti za splošne knjižnice 

− Vzpostavitev Učnega centra MKL kot kompetenčnega centra za izobraževanje 
knjižničarjev in strokovne javnosti. 

− Opolnomočenje zaposlenih za članstvo v mednarodnih strokovnih telesih in druge oblike 
udejstvovanja v tujini. 

− Razvoj učnih vsebin za različne skupine zaposlenih v MKL in v splošnih knjižnicah. 

− Oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih 
knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj. 

− Usposabljanje za znanja na področju IKT v e-učilnici MKL in permanentno posodabljanje 
in nadgrajevanje vsebin v e-učilnici. 

− Aktivno sodelovanje na posvetih, objave v strokovnem tisku in članstvo v strokovnih telesih. 

− Prijava, oblikovanje in izvajanje programov mobilnosti za zaposlene v MKL, slovenske in 
tuje študente ter knjižničarje. 

− Organizacija predstavitve novosti April v MKL 2022. 

− Ciljno usposabljanje vsebinsko ožje specializiranih informatorjev (finančna in zdravstvena 
pismenost).  

− Izvajanje programa za izobraževanje mentorjev za bibliotekarski izpit. 

− Priprava sklopa izobraževanj za delo z uporabniki s posebnimi potrebami. 

− Dvig samopodobe o sposobnostih knjižničarjev s pomočjo stalnega strokovnega 
usposabljanja. 

 
Pričakovani učinki: 
- večja prepoznavnost MKL kot ponudnika kvalitetnih izobraževanj za uporabnike ter 

knjižničarje, 
- povečana udeležba uporabnikov na izobraževanjih v virtualnem okolju, 
- povečano zavedanje o pomembnosti trajnostnega razvoja med prebivalci lokalnega okolja, 
- izobraževanje zaposlenih v Učnem centru, 
- celovita ponudba izobraževalnih vsebin, relevantnih za delo v knjižnicah. 
 
Kazalniki uspešnosti: 
- število izvedenih izobraževanj za vse uporabnike, 
- število ur izobraževanj zaposlenih v MKL, 
- število izvedenih izobraževanj v Učnem centru, 
- število zunanjih udeležencev izobraževanj Učnega centra MKL. 
 
 
 

5.1 Izobraževanje uporabnikov 

 
Mestna knjižnica Ljubljana omogoča in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem 
vseživljenjsko neformalno izobraževanje in priložnostno učenje. Pri oblikovanju in izvajanju 
učnih aktivnosti se bomo osredotočali na tri ciljne skupine: starejši (iskanje zdravstvenih 
informacij, digitalna pismenost), osebe z nižjimi ravnmi pismenosti (zdravstvena, finančna, 
digitalna) in osebe s posebnimi potrebami (uporaba IKT za večjo vključenost). Tako bomo 
skrbeli za podporo procesom vseživljenjskega učenja, dvigali informacijsko pismenost pri 
uporabnikih, zmanjševali izključenost ranljivih skupin, oblikovali nove programe izobraževanja, 
spodbujali samoizobraževanje in uporabo gradiv knjižnice. Pri pripravi programa bomo izhajali 
tudi iz ugotovitev raziskave iz leta 2021, o potrebah po izobraževanju uporabnikov, ki je bila 
prvič izvedena v letu 2011. 
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Izobraževanja za odrasle 
 

Dogodek Število izobraževanj 

Delavnica  336 

Predavanje  316 

Vodeni ogled  163 

SKUPAJ 815 

 
Izobraževanje za odrasle po posameznih knjižnicah v mreži MKL: 

 

Dogodek Krajevna knjižnica Število izobraževanj 

Delavnica 

Knjižnica Bežigrad 62 

Knjižnica Črnuče  5 

Knjižnica dr. France Škerl 95 

Knjižnica Glinškova ploščad 2 

Knjižnica Savsko naselje 2 

Knjižnica Jurij Vega 3 

Knjižnica Jožeta Mazovca 16 

Knjižnica Fužine  5 

Knjižnica Jarše  11 

Knjižnica Polje 7 

Knjižnica Zadvor 1 

Knjižnica Zalog  1 

Knjižnica Otona Župančiča 40 

Knjižnica Prežihov Voranc 7 

Knjižnica Grba 2 

Knjižnica Rudnik 4 

Knjižnica Brezovica 2 

Knjižnica Ig 3 

Knjižnica Šiška 34 

Knjižnica Gameljne 4 

Knjižnica Šentvid 5 

Knjižnica Vodice 6 

Trubarjeva hiša literature 19 

SKUPAJ 336 

Predavanje 

Knjižnica Bežigrad 25 

Knjižnica Črnuče  2 

Knjižnica dr. France Škerl 8 

Knjižnica Glinškova ploščad 9 

Knjižnica Jurij Vega 8 

Knjižnica Jožeta Mazovca 12 

Knjižnica Fužine  12 

Knjižnica Jarše  1 

Knjižnica Polje 2 

Knjižnica Zalog  2 

Knjižnica Otona Župančiča 50 

Knjižnica Prežihov Voranc 15 

Knjižnica Grba 8 

Knjižnica Rudnik 8 

Knjižnica Brezovica 6 



56 

 

Knjižnica Podpeč 4 

Knjižnica Dobrova 3 

Knjižnica Frana Levstika 3 

Knjižnica Horjul 5 

Knjižnica Ig 4 

Knjižnica Škofljica 7 

Knjižnica Šiška 27 

Knjižnica Gameljne 7 

Knjižnica Šentvid 11 

Knjižnica Vodice 6 

Slovanska knjižnica 6 

Trubarjeva hiša literature 65 

SKUPAJ 316 

Vodeni ogled 

Knjižnica Bežigrad 41 

Knjižnica dr. France Škerl 4 

Knjižnica Jožeta Mazovca 11 

Knjižnica Polje 3 

Knjižnica Otona Župančiča 7 

Knjižnica Prežihov Voranc 25 

Knjižnica Rudnik 11 

Knjižnica Horjul 25 

Knjižnica Šiška 28 

Potujoča knjižnica 3 

Trubarjeva hiša literature 5 

SKUPAJ 163 

SKUPAJ 815 

 
 
Središče za samostojno učenje in Borza znanja v MKL zaradi ukinitve financiranja s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport od 1. januarja 2021 ne obstajata več. Vsa 
načrtovana izobraževanja so zabeležena pri knjižnicah v mreži, kjer se bodo dejansko izvajala, 
ne glede na organizatorja. 
 
Borza dela (BD) 
Osrednja dejavnost BD je informiranje, svetovanje, motiviranje in individualno delo z iskalci 
zaposlitve in že zaposlenimi. Poleg tega načrtujemo: 
- V knjižnicah bomo izvajali izobraževalne delavnice za razvijanje spretnosti iskanja 

zaposlitve, zadovoljstva na delovnem mestu ter podjetništva. Deloma v sodelovanju z 
zunanjimi partnerji. 

- Razvijanje individualnega svetovanja za področje kariere – izvajanje individualnega 
osebnega svetovanja, promocija dejavnosti, priprava gradiv, vzpostavitev e-svetovanj na 
novi spletni strani knjižnice. 

- Aktivno bomo vzpostavljali nova sodelovanja z zunanjimi partnerji za organizacijo vodenih 
ogledov knjižnice ter promocijo BD relevantnim ciljnim skupinam.  

- Sodelovanje s THL pri diskusiji o aktualnih problemih s področja dela in zaposlovanja. 
- Del dejavnosti BD, predvsem izobraževalne delavnice in svetovanje, bomo izvajali preko 

spleta. 
- Nadaljevali bomo sodelovanje z različnimi institucijami, ki delujejo na področju trga dela 

in zaposlovanja ter na področju kariernega svetovanja. 
- Sodelovanje in predstavitev dejavnosti BD na sejmih, festivalih in konferencah. 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Po enoletnem premoru spet načrtujemo izvajanje mentorstva na področju računalništva: 
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- Mentorstvo v Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Rudnik izvajajo 
bibliotekarji. Načrtujemo vključitev prostovoljcev kot izvajalcev individualnega mentorstva. 
Mentorstvo v Knjižnici Šiška izvajajo prostovoljci.  

- Mentor bo udeležencem nudil individualno svetovanje in učenje na področju računalništva 
ter jih po potrebi usmerjal na druga izobraževanja v mreži knjižnic MKL. 

 
 

Izobraževanja za otroke 

Z branjem se ne naučimo le uživati v branju leposlovja, temveč so nam tako dostopne 
raznovrstne informacije. Tako se izobražujemo, dosegamo želene poklice, smo kritični do 
raznovrstnih informacij, bolje znamo izraziti svoje misli, probleme in zahteve ter tako postajamo 
odgovorni državljani do sebe in drugih v naši ožji in širši skupnosti. Branje povezuje ljudi 
različnih starosti, z branjem in s pripovedovanjem z generacije na generacijo prenašamo 
znanje in spoznanja, utrjujemo medsebojne vezi in kvalitetnejše preživljamo prosti čas. Prav 
zato želimo na izobraževalnih delavnicah, ki v večini temeljijo na poučni literaturi, spodbujati 
otrokovo radovednost, krepiti njegove funkcionalne veščine, da bo znal prisluhniti navodilom 
in aktivno sodelovati v različnih dejavnostih. Znanost oz. znanja z različnih področij 
(jezikoslovje, naravoslovje, družboslovje, šport …) populariziramo tudi skozi zgodbe, ne le 
poučno literaturo. Z vodenimi obiski knjižnice oz. bibliopedagoško dejavnostjo (vrtec na 
obisku/Ciciuhec, šola na obisku/Rastem s knjigo, Potujoča knjižnica na obisku, knjižničarka na 
obisku) želimo vse udeležence čim bolj seznaniti z našo prireditveno in izobraževalno 
dejavnostjo za otroke ter tako posredno vplivati tudi na to, da se v knjižnične aktivnosti 
vključujejo tudi starši tistih otrok, ki knjižnico spoznavajo šele preko vzgojno-izobraževalnih 
zavodov. 
 

Dogodek Število izobraževanj 

Delavnica  295 

Vodeni ogled  458 

SKUPAJ 753 

 
 
 
Izobraževanje za otroke po posameznih knjižnicah v mreži MKL: 

 

Dogodek Krajevna knjižnica Število izobraževanj 

Delavnica 

Knjižnica Bežigrad 38 

Knjižnica Črnuče  1 

Knjižnica dr. France Škerl 17 

Knjižnica Savsko naselje 15 

Knjižnica Jurij Vega 10 

Knjižnica Jožeta Mazovca 10 

Knjižnica Fužine  3 

Knjižnica Jarše  14 

Knjižnica Polje  23 

Knjižnica Zalog  4 

Knjižnica Prežihov Voranc 26 

Knjižnica Grba 6 

Knjižnica Rudnik 4 

Knjižnica Brezovica 5 

Knjižnica Podpeč 3 

Knjižnica Dobrova 2 
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Knjižnica Horjul 5 

Knjižnica Ig 16 

Knjižnica Škofljica 4 

Knjižnica Šiška 43 

Knjižnica Šentvid 7 

Pionirska knjižnica 4 

Trubarjeva hiša literature 35 

SKUPAJ 295 

Vodeni ogled 

Knjižnica Bežigrad 34 

Knjižnica Črnuče 9 

Knjižnica dr. France Škerl 20 

Knjižnica Glinškova ploščad 18 

Knjižnica Savsko naselje 6 

Knjižnica Jurij Vega 28 

Knjižnica Jožeta Mazovca 22 

Knjižnica Fužine 19 

Knjižnica Jarše 10 

Knjižnica Polje 17 

Knjižnica Zadvor 6 

Knjižnica Zalog 11 

Knjižnica Otona Župančiča 15 

Knjižnica Prežihov Voranc 48 

Knjižnica Grba 10 

Knjižnica Rudnik 18 

Knjižnica Brezovica 9 

Knjižnica Podpeč 14 

Knjižnica Dobrova 7 

Knjižnica Frana Levstika 3 

Knjižnica Horjul 5 

Knjižnica Ig 17 

Knjižnica Škofljica 11 

Knjižnica Šiška 45 

Knjižnica Šentvid 16 

Knjižnica Vodice 14 

Potujoča knjižnica 6 

Trubarjeva hiša literature 20 

SKUPAJ 458 

SKUPAJ 753 

 
 

5.2 Učni center MKL 

 
Znanja, ki jih pridobivamo knjižničarji skozi redno šolanje in delovne izkušnje, ne zadoščajo za 
kakovostno in učinkovito opravljanje dela skozi vse delovno obdobje, zato smo knjižnico v 
celoti usmerili v permanentno učečo se organizacijo z različnimi oblikami izobraževanja 
zaposlenih. V Učnem centru za izobraževanje knjižničarjev bomo v letu 2022 dali poudarek 
vsebinam s področja dela v spremenjenih pogojih, dela s prioritetnimi ciljnimi skupinami 
(starejši, mladi), ter s področja digitalne, finančne in zdravstvene pismenosti. 
 
V sodelovanju z zunanjimi izvajalci bomo v okviru Učnega centra MKL pripravili izobraževalne 
sklope, posebej prilagojene slovenskim splošnim knjižnicam in omejitvam, s katerimi se 
srečujejo ob ukrepih za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. Izobraževalni sklop 
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posameznega tematskega področja bomo izvajali v Mestni knjižnici Ljubljana za zaposlene v 
MKL, knjižničarje osrednjeslovenske regije in drugo strokovno javnost. Del izobraževanj, pri 
katerih vsebina in način dela to dopuščata, bomo še naprej organizirali preko spleta in z 
vnaprej pripravljenimi posnetki. 
 
Z namenom racionalizacije delovnih postopkov in stroškov materiala bomo raziskali možnosti 
za uvedbo obrazca za spletne prijave. 
 
 

5.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 
Eksterna izobraževanja 
V MKL načrtujemo, na podlagi strateških usmeritev in ciljev, v praksi ugotovljenih potreb po 
izobraževanju in glede na epidemiološko situacijo, udeležbo na naslednjih izobraževanjih 
izven MKL: 
- Tečaji, ki jih organizirata IZUM ter Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK. 
- Strokovna srečanja z aktivno udeležbo zaposlenih MKL: mednarodne konference, 

posvetovanje ZBDS, Knjižnica – igrišče znanja in zabave, knjižni sejmi, letni posvet o 
izobraževanju odraslih. 

- Udeležba na strokovnem srečanju potujočih knjižnic v okviru Sekcije za potujoče knjižnice 
Slovenije.  

 
Interna izobraževanja 
V letu 2022 bomo v prostorih MKL (dve računalniški učilnici in drugi prostori) izvedli 
izobraževanja v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, del izobraževanj pa bodo pripravili in izvedli 
tudi zaposleni v MKL. Del izobraževanj bomo organizirali preko spleta in v obliki posnetkov. 
Vsebinsko bodo izobraževanja pokrivala naslednja področja: 
- Računalniško opismenjevanje bo usklajeno s katalogom znanj s področja IKT, potekalo bo 

v kombinaciji samostojnega učenja v e-učilnici ter izobraževanja v obliki delavnic: 
o 3D-tiskanje, 
o GoogleMaps, 
o krajša nadaljevalna izobraževanja za napredne uporabnike (Word 2019, Excel 2019, 

Outlook 2019, Publisher 2019), 
o krajša začetna izobraževanja (Word 2019, Excel 2019, Outlook 2019, Publisher 2019), 
o obdelava fotografij, 
o risanje figur s 3D-pisalom, 
o uporaba e-učilnice, 
o Windows 10. 

- Nadaljevanje delavnic: 
o (ne)formalna biblioterapija, 
o Biblos, 
o COBISS3 – Orodje za izvoz podatkov, 
o izobraževanje mentorjev za bibliotekarski izpit, 
o knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici, 
o napredovanja v bibliotekarstvu, 
o predstavitev založniških programov, 
o strategije iskanja knjižnega gradiva, 
o strategije iskanja neknjižnega gradiva, 
o zdravje na delovnem mestu, 
o delo z mladimi v knjižnici, 
o zdravstvena pismenost, 
o uporaba programov za videokonference, 
o finančna pismenost, 
o pridobivanje sponzorjev in donatorjev. 
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- Izvedba novih izobraževanj na področjih: 
o digitalna preobrazba knjižničnega osebja, 
o delo s starejšimi uporabniki, 
o priprava velikega dogodka v knjižnici, 
o nadaljevalni tečaj angleščine, 
o bonton pri dogodkih v virtualnem okolju. 

- Fokusirana izobraževanja za manjše skupine posameznikov, ki delajo na določenih 
nalogah, se bodo nanašala na naslednje vsebine: 
o Canva – spletno orodje za grafično oblikovanje, 
o delavnice na temo poslovnega pisanja (slog, lektorska vprašanja), 
o izvajanje in organizacija spletnih dogodkov, 
o kakovostna ilustracija in oblikovanje knjig za otroke, 
o mentorstvo študentom na praktičnem usposabljanju, 
o priprava na javni nastop, 
o računalniška animacija, 
o vodenje bralnih skupin, 
o drugo, glede na individualne potrebe zaposlenih. 

- Individualna uvodna in osvežitvena usposabljanja za uporabo WordPress, za specifična 
vprašanja o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije ter s področja 
domoznanstva. 

 
Za zaposlene v MKL bomo pripravili seznam koristnih spletnih izobraževanj. 
 
V vseh organizacijskih enotah izvajamo redne sestanke zaposlenih, na katerih so 
predstavljene novosti in spremembe, potrebne za opravljanje rednih del in nalog. 
 
 

5.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti 

 
Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic bo potekalo po programu Učnega centra. 
 
Učni center MKL se uveljavlja kot kompetenčni center za izobraževanje knjižničarjev 
slovenskih splošnih knjižnic. Koordinatorjem iz ostalih slovenskih območnih knjižnic bomo 
ponudili izobraževalne vsebine, ki jim bodo v podporo pri uspešnejšem izvajanju posebnih 
nalog območnosti. Nadaljevali bomo tudi izobraževanja za knjižničarje regije za nove naloge 
v knjižnicah. 
 
Pripravili bomo izobraževalni dogodek April v MKL 2022, na katerem bomo predstavili novosti 
in dobre prakse, ki smo jih v MKL uvedli v letih od 2019 do 2021. 
 
Izobraževanja za izvajanje promocije družinskega branja Ciciuhec, ki je postal redna dejavnost 
na oddelkih za otroke in mladino v MKL: strokovna predavanja za mentorje družinskega 
branja/vzgojitelje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, mladinske knjižničarje v splošnih 
knjižnicah in starše predšolskih otrok (Predstavitev knjižnih novosti za otroke, Kako poiskati 
knjige za otroke v predšolskem obdobju, Oblike motiviranja za branje v vrtcih in v družinah). 
Izobraževanja se bodo izvajala v spletnem okolju (Zoom) in v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 
 
Strokovne srede 
Pogovor z dobitniki priznanj zlata hruška 2021 v Mesecu zlatih hrušk (januar); 70. obletnica 
knjižne zbirke Knjižnica Sinjega galeba (april); Predstavitev knjižnih novosti (maj), Ob začetku 
nove bralne sezone (september); Predstavitev nacionalnega projekta JAK Rastem s knjigo za 
OŠ in SŠ (oktober); Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2022 
(november). 
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Koledar Strokovnih sred v letu 2022: 
12. januar Mesec zlatih hrušk, pogovor s prejemniki priznanj zlata hruška 2021 
6. april 70. obletnica knjižne zbirke Knjižnica Sinjega galeba (povezovanje z 

založbo Mladinska knjiga in drugimi sodelavci) 
11. maj Predstavitev novejše knjižne produkcije s slovenskega knjižnega trga 
14. september Začetek nove bralne sezone (predstavitev skupaj z ustanovami in društvi 

s področja bralne kulture in razvijanja bralne kulture) 
12. oktober Predstavitev nacionalnega projekta JAK Rastem s knjigo za OŠ in SŠ 
9. november Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2022 

 
 

5.3 Mentorstvo 

 
Ukrepi, ki so lahko povezani z epidemiološko situacijo, bodo narekovali tudi izvajanje 
mentorskih programov, ki jih pripravlja knjižnica.  
 
V Mestni knjižnici Ljubljana se zavedamo povezanosti med teoretičnimi izhodišči, ki jih 
dobivajo študenti v okviru do- in podiplomskega študija, ter strokovnim delom v organizaciji. V 
ta namen bomo v letu 2022 izvajali mentorske programe za študente bibliotekarstva in drugih 
študijskih smeri ter za knjižničarje regije. Tudi v letu 2022 bomo torej namenili posebno 
pozornost posameznikom, ki bodo v naši knjižnici opravljali obvezno študentsko prakso oz. 
izbirne vsebine za dijake. V dogovoru z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo bomo oblikovali seznam tem, pomembnih za razvoj MKL na strokovnem področju, 
ki so primerne za diplomske seminarje ter zaključna dela na magistrski in doktorski stopnji.  
 
Glede na kadrovsko situacijo v knjižnici bomo izvajali mentorske programe za novo zaposlene 
v okviru priprave na bibliotekarski izpit in za prostovoljce. 
 
V sklopu mobilnosti ERASMUS+ bomo ob zanimanju tujih študentov in knjižničarjev zanje 
pripravili program prakse in strokovnega izpopolnjevanja. Glede na potrebe bomo pripravili 
programe tudi za krajše strokovne obiske. 
 
V okviru strokovne izmenjave med MKL in Mariborsko knjižnico se bomo v letu 2022 udeležili 
programa v Mariborski knjižnici.  
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2022, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

6 DOMOZNANSKA DEJAVNOST 

 
Domoznanska dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana izhaja iz njene vraščenosti v lokalno 
okolje, v katerem izvaja knjižnično dejavnost in se odziva na potrebe njegovih prebivalcev – 
svojih uporabnikov. Domoznanska dejavnost, ki se želi prilagajati spodbudam in potrebam 
svojega okolja, mora ohranjati ravnotežje med planiranimi projekti in raznolikimi priložnostnimi 
dogodki. Če so dejavnosti našega Centra za domoznanstvo in območnega koordinatorja 
domoznanske dejavnosti v celoti načrtovane vnaprej, se v prireditveni dejavnosti ostalih 
knjižnic iz mreže MKL samodejno realizirajo tudi domoznanske vsebine, ki so rezultat 
sprotnega odzivanja na lokalne impulze.  
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Strateške usmeritve 
- Razvoj izobraževalnih dejavnosti in vsebin o dediščini mesta za otroke in mlade kot 

podpora izobraževalnemu procesu in promocija lokalnih vsebin.  
- Uveljavitev zbiranja spominov starejših Ljubljančanov, ki lahko s svojimi osebnimi 

zgodbami in osebno dokumentacijo dopolnjujejo in obogatijo uradni zgodovinski diskurz. 
- Permanentni razvoj digitalnih oblik dostopnosti domoznanskih vsebin.  
 
Cilji in aktivnosti za leto 2022 
- Izdaja enajstega letnika domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Vsebine 

pripravljamo bibliotekarji Slovanske knjižnice (v nadaljevanju SLK) in zunanji strokovnjaki, 
ki se s svojo raziskovalno in študijsko dejavnostjo posvečajo lokalnemu utripu in zgodovini 
mesta Ljubljane. Prispevki vključujejo tudi tematske bibliografije publikacij, ki jih hrani SLK, 
in služijo kot referenčni vir za nadaljnje raziskovanje. 

- Izdaja brošure v zbirki Kulturna dediščina za družine, ki bo predvidoma posvečena 
zgodovini policije na Slovenskem. 

- Organizacija domoznanskih otroških prireditev v knjižnicah mestnih območij na podlagi 
brošur Kulturna dediščina za družine. 

- Gostovanje skupin srednješolcev, ki se bodo seznanili s knjižnico, z njeno zgodovino in 
poslanstvom. Največji del ogleda bomo časovno namenili seznanjanju s kulturno 
dediščino, ki poteka v sobi za dragocenosti, kjer bomo predstavili publikacije, ki so velikega 
kulturnega pomena za slovenski prostor in Ljubljano ter so obenem del učnih načrtov pri 
različnih predmetih. Mladim obiskovalcem bomo skušali približati bogato kulturno 
dediščino mesta Ljubljane in jih spodbuditi k razmisleku o pomenu lokalne skupnosti. 

- Razvoj dejavnosti Raziskujmo skupaj, v okviru katere bomo gostili različne osnovnošolske 
in srednješolske raziskovalne skupine. Mlade raziskovalce bomo seznanili z načini iskanja 
gradiva v knjižničnem katalogu COBISS+, z domoznansko e-bibliografijo in Digitalno 
knjižnico Slovenije. Dejavnost je zasnovana kot podlaga in spodbuda k aktivnemu 
raziskovanju lokalne kulturne dediščine v gradivu Slovanske knjižnice. Predvidevamo 
vzpostavitev novih sodelovanj z lokalnimi izobraževalnimi ustanovami, v prihodnjem letu 
pa načrtujemo tudi vzpostavitev sodelovanja z Univerzo za tretjo življenjsko obdobje, kar 
pomeni razširitev dejavnosti na ciljno skupino upokojencev. 

- Izvajanje stalne storitve Zbiranja spominov v SLK, pripovedovanje in zapisovanje lokalnih 
zgodb in spominov na slovensko prestolnico v spletni Album Ljubljane. Zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih okoliščinah v letu 2021 nismo uspeli vzpostaviti stika z lokalnimi 
upokojenskimi društvi, v okviru katerih smo želeli promovirati deljenje spominov, zato 
aktivnost prenašamo v leto 2022. 

- Izvedba pogovornih večerov z literarno-domoznansko tematiko Literatura v mestu. V tem 
okviru bo leto 2022 minilo v znamenju literature ženskih avtoric; dotaknili se bomo 
ustvarjanja Luize Pesjakove (19. st.), Lily Novy (20. st.) in vidnejših sodobnih avtoric 
(Suzana Tratnik, Mojca Kumerdej, Barbara Korun). V goste bomo povabili poznavalce 
literarne zgodovine, ki bodo orisali preteklo in sedanjo literarno dogajanje v našem mestu.  

- Nadaljevali bomo s katalogizacijo literarnih kritik in ocen lokalnih literatov v strokovnih 
literarnih revijah ter glede na vsebinsko ustreznost posameznih člankov namenili nekaj 
pozornosti tudi drugim serijskim publikacijam s področja humanističnih ved. Nadaljevali 
bomo s sistematično katalogizacijo sestavnih delov iz časopisa Laibacher Zeitung. 

- Z urednico spletne strani MKL bomo pripravili prenovo spletne podstrani Ljubljanske 
zgodbe. 

- Sodelovanje SLK s Službo za razvoj pri določitvi prioritet digitalizacije in izvedbi 
digitalizacije domoznanskih gradiv in antikvarnega gradiva. 

- Nadaljevali bomo objavljanje zanimivih lokalnih novic na družbenih omrežjih; skušali se 
bomo povezati z vidnejšimi akterji s področja spletnega objavljanja starega slikovnega 
gradiva in ugotoviti možnost sodelovanja na področju razstavne in prireditvene dejavnosti. 

- Vnos digitalnih zbirk na regijski portal Kamra, na temo urbanistične dediščine in znamenitih 
ljubljanskih osebnosti, v okviru projekta Obrazi prestolnice. 

- Aktivno delovanje v Sekciji za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS. 
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- V knjižnicah mestnih območij in drugih krajevnih knjižnicah bomo v okviru DEKD in TKD 
pripravili številne dogodke s poudarkom na kulturni dediščini in lokalnem okolju. V Knjižnici 
Otona Župančiča načrtujemo cikel predavanj z naslovom "Naša dediščina z dr. Andrejem 
Dobleharjem", ki bodo potekala enkrat mesečno. 

 
Pričakovani učinki: 
- povečanje števila vodenih ogledov SLK za šolske skupine, 
- popularizacija dejavnosti zbiranja spominov v spletni aplikaciji Album Ljubljane na portalu 

Kamra, 
- rast domoznanske bibliografije, 
- razvoj spletnega domoznanskega portala Ljubljanske zgodbe na spletni strani knjižnice. 
 
Kazalniki uspešnosti: 
- število objavljenih digitalnih zbirk na Kamri, 
- število izvedenih vodenih ogledov za šolske skupine v SLK, 
- število kreiranih bibliografskih zapisov domoznanskega gradiva v SLK. 
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2022, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

7 PROJEKTI 

 
Strateške usmeritve 
- Ponudba storitev za enostavnejšo in prijetnejšo izkušnjo uporabe knjižnice. 
- Razvoj novih in nadgradnja obstoječih bralnih programov in projektov za spodbujanje 

branja in razvoj bralne kulture. 
- Spodbujanje udeležbe pri vseživljenjskem in neformalnem pridobivanju znanja ter kulturnih 

dejavnostih. 
- Razvoj storitev v smeri tehnološkega razvoja in sodobnega načina življenja prebivalcev 

mesta. 
- Oblikovanje knjižničnih storitev z upoštevanjem vseh vidikov trajnostnega razvoja (okolja, 

družbe, kulture in gospodarstva). 
- Permanentni razvoj digitalnih oblik dostopnosti domoznanskih vsebin.  
- Razvoj založniške dejavnosti. 
- Povečana mednarodna prepoznavnost MKL. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2022 
Spremenjene razmere (koronavirus) v delovanju knjižnice so vplivale tudi na načrtovanje 
projektov, ki v veliki meri kombinirajo aktivnosti v fizičnem in virtualnem okolju (Zagovorništvo 

v spremenjenih razmerah delovanja knjižnice). To dejstvo je vplivalo tudi na oblikovanje ciljev 
za novi Strateški načrt MKL 2022–2026, ki izpostavljajo e-vsebine in e-storitve. V prvem letu 
novega strateškega obdobja smo oblikovali kar 15 novih projektov od skupno 46 projektov. Pri 
vsakem projektu sta za pregledno povezljivost s SN 2022–2026 navedena ustrezna strateško 
področje in cilj.  
- Razvijanje prepoznavnega kulturnega programa: knjižnica je »tretji prostor« in postaja 

»mestna točka« za različne aktivnosti, povezane z ljubljansko umetnostjo, kulturo, 
znanostjo.  

- Razvijanje storitev, ki umeščajo MKL v urbani prostor in v manjše, pretežno ruralne lokalne 
skupnosti. 

- S posebej oblikovanimi storitvami in dogodki knjižnica presega svoj fizični prostor in izvaja 
storitve na prostem in prek spleta (delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah). 
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- Izvajanje projektov promocije branja za vse starostne skupine prebivalcev, ki krepijo 
Unesco naslov Ljubljana: mesto literature. Ob bok že uveljavljenim projektom (Poletavci, 
Ciciuhec, Kobacajčki, NajPoletavci, Mesto bere, Slovanski fokus, Ena knjižnica – ena 
knjiga, »Oddaj na natečaj v MKL« s štirimi literarnimi natečaji, regionalni domoznanski 
natečaj za starejše) bomo v letu 2022 dodali še osem novih, nekatere tudi v e-obliki (Bralni 
potepi z zmajem Klepetajem, Zgodba o nastanku Potujoče knjižnice, Potujoči knjižničarji 
priporočamo, Pravljične vzgojnice, Poezija za starejše, mednarodni projekt G-BOOK 2, 
Poletni večeri pred knjižnico, Spletna stran za otroke).  

- Nadaljevali bomo s promocijo in spodbujanjem branja in pisanja poezije (Pripni poezijo, 
natečaj za mlade poHAIKUj – haiku poezija in Poezija za starejše). 

- Priprava projektov in aktivnosti, ki so namenjeni pripadnikom etničnih skupin in drugih 
narodov (Svet med nami, ICORN) ter ljudem s posebnimi potrebami (mednarodni projekt 
TECH.LIBRARY, sodelovanje v projektu MOL LOMI/invalidi).  

- Priprava projektov in aktivnosti, ki podpirajo različne oblike pismenosti in so ključne za 
opolnomočenje vsakega posameznika: digitalna in računalniška pismenost (Ponudba e-
vsebin), informacijska pismenost (Nadgradnja spletne strani MKL: nova podstran 
Ljubljanske zgodne in programi Učnega centra, Spletna stran za otroke, Multimedijski 
center MKL, TECH.LIBRARY), zdravstvena pismenost (Borza zdravja), vizualna 
pismenost (Sodobna slovenska likovna umetnost, publikacija ob 30-letnici razstav ilustracij 
v Knjižnici Glinškova ploščad), dediščinska pismenost (Regijski domoznanski natečaj za 
starejše, Obrazi prestolnice, Moj kraj nekoč in danes).  

- Izvajanje projektov s področja naravoslovja in tehnike za otroke in družine (MINT & znanost 
vznemirja, Zvedavo – od umetnosti do fizike, Noč v knjižnici). 

- Projekti za vključevanje uporabnikov in razvijanje njihove ustvarjalnosti (»Ustvari si sam« 
– kreativni DIYpaket, Širjenje dejavnosti kreativne mreže v MKL).  

- Ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine prek zbiranja in digitalizacije gradiva 
(Digitalizacija starejših serijskih publikacij in domoznanskih monografij), priprave e-zgodb 
za portal Kamra (Obrazi prestolnice, Moj kraj nekoč in danes), aktivnega vključevanja 
uporabnikov v Album Ljubljane, sodelovanja v Dnevih evropske kulturne dediščine in izdaje 
dveh domoznanskih publikacij (»Ljubljana med nostalgijo in sanjami« in »Kulturna 
dediščina za družine«) in regijskega domoznanskega natečaja za starejše. 

- Vključevanje splošnih knjižnic regije v projekte MKL (Poletavci, NajPoletavci, Moj kraj 
nekoč in danes, Regijski domoznanski natečaj za starejše) in v izobraževalne programe 
Učnega centra MKL. 

- Spodbujanje prebivalcev k vključevanju v procese odločanja o javnih zadevah (Soočenja, 
Vabilo na pogovor, Posebna zbirka – varstvo človekovih pravic).  

- Prek ugotavljanja članstva in nečlanstva med ciljnimi skupinami (študenti v 2022) in 
njihovih potreb bomo oblikovali nove storitve. 

- Aktivnosti za prepoznavnost knjižnice v mednarodnem okolju (mednarodna projekta v 
okviru programa Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa, Pridobitev akreditacije Erasmus+ ter 
načrt in izvedba mobilnosti zaposlenih, ICORN). 

 
 
V redno dejavnost MKL je uspešno prešlo osem projektov: 
 
1. Prevzem gradiva po lastni izbiri 
2. Medijska pismenost za mlade 
3. Slovanski bralni klub 
4. Modra leta (mreženje storitev za starejše) 
5. Knjižnica na delovnem mestu 
6. Multi-kul-praktik 
7. Spoznavajmo Slovenijo (vsebine so vključene v DEKD) 
8. Pametni dom (aktivnost kreativnice v Knjižnici Polje) 
 
 



65 
 

Med redno dejavnost knjižnice so v letu 2022 uvrščeni trije publicistični projekti MKL:  

- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig: pregledna in sistematična predstavitev 
produkcije mladinskih knjig za leto 2021. 

- Ljubljana med nostalgijo in sanjami: načrtujemo izdajo enajstega letnika, ki bo prinesel 
zanimive domoznanske teme iz lokalnega okolja, s katerimi bomo dosegli širši krog 
uporabnikov in promovirali »blagovno znamko« domoznanstva oziroma predstavljanja 
lokalne zgodovine v MKL. 

- Kulturna dediščina za družine: zbirka brošur je namenjena družinam in 
medgeneracijskemu sodelovanju. V dogovoru z mladinskimi knjižničarji MKL bomo v letu 
2022 pripravili knjižico, ki bo predvidoma posvečena zgodovini policije na Slovenskem (od 
žandarja do policista), »Hop Cefizelj, pa te imam!«. Knjižica bo namenjena izvedbi 
domoznanskih pravljičnih uric v mreži knjižnic MKL. 

 
Pričakovani učinki: 
- enostavnejša in dostopnejša uporaba knjižnice, prilagojena potrebam uporabnikov in v 

skladu z razvojem IKT ter družbe; 
- povečana udeležba uporabnikov v virtualnem okolju (dogodki, storitve); 
- povečano zavedanje o pomembnosti trajnostnega razvoja med prebivalci lokalnega okolja; 
- izboljšana javna podoba knjižnice; 
- povečana mednarodna prepoznavnost MKL. 
 
Kazalniki uspešnosti: 
- število aktivnih članov, 
- število izvedenih dogodkov (fizično in virtualno), 
- število obiskovalcev dogodkov (fizično in virtualno).  
 
Unescov naziv Ljubljana: mesto literature (pridobljen v letu 2015) je permanenten naziv, ki bo 
dolgoročno zaznamoval tudi projekte MKL za uporabnike na področju literature in branja ter 
usmerjal sodelovanje MKL s potencialnimi partnerji na tem področju. V letu 2022 se bo za vse 
ciljne skupine povečalo število projektov (8), ki promovirajo branje in zbirko gradiva MKL in jih 
bo knjižnica izvajala v sodelovanju z različnimi partnerji v MOL. 
 
Projekti so razdeljeni na šest sklopov: 
projekti za povečano dostopnost knjižničnih storitev in prepoznavnost knjižnice, 
projekti za otroke, 
projekti za družine, 
projekti za mlade, 
projekti za odrasle, 
projekti za starejše. 
 
 
Projekti za povečano dostopnost knjižničnih storitev in prepoznavnost knjižnice: 
 
1. Ponudba e-vsebin (SP A.1, cilj 1: Aktualna in učinkovita knjižnična zbirka) 
Izvajalec: Služba za razvoj, Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega 
gradiva, Oddelek za informatiko 
Trajanje: 2022–2026 
Cilji: dodatna ponudba vsebin v virtualnem okolju; knjižnica po izbiri; poenostavljena uporaba 
knjižničnih storitev 24/7 
Ciljna skupina: člani MKL 
Sodelovanje: Narodna in univerzitetna knjižnica 
Opis: Projekt je zasnovan v treh fazah, skozi celotno strateško obdobje do leta 2026. V prvi 
fazi želimo zagotoviti oddaljeni dostop do spletnih časnikov in časopisov, trenutno dostopnih v 
prostorih knjižnice preko uporabniških imen in gesel. Na tak način bi izkoristili že obstoječe 
dostope, ki so bodisi del naročniškega paketa na tiskano izdajo posamezne serijske publikacije 
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ali pa je digitalni dostop celo predmet samostojnega naročila (npr. časnik Delo). Gre za naslove 
serijskih publikacij, ki niso dostopne preko platforme PressReader. V primeru uspešnega 
dogovora z založniki bi omogočili oddaljeno avtentikacijo preko EZProxy. Druga faza projekta 
bo usmerjena v zagotovitev slovenskih pretočnih vsebin (npr. preko platforme LibCinema), 
tretja faza pa morebitni dostop do e-vsebin tujih ponudnikov (npr. OverDrive). 
 
2. Ugotavljanje članstva in nečlanstva med študenti (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov; 
SP A.4, cilj 2: Promocija storitev za uporabnike) 
Izvajalec: Služba za razvoj, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 
FF 
Trajanje: 2022–2022 
Cilji: priprava metod in storitev za pridobivanje novih članov – študentov 
Ciljna skupina: študenti 
Sodelovanje: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, FF 
Opis: V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na 
Filozofski fakulteti bomo skupaj pripravili izhodišča za pripravo in izvedbo ankete za izbrano 
ciljno skupino študentov. V anketi bodo zajeti v najširšem obsegu – trenutni slovenski 
študentje, ne glede na smer študija na področju celotne Slovenije in preko meja. Anketa bo 
želela podati ugotovitve glede članstva in uporabe e-virov ter v primeru nečlanstva, razloge 
zanj. Rezultati ankete bodo predstavljeni širši strokovni javnosti. 
 
3. Nadgradnja spletne strani MKL (SP A.2, cilj 2: Od doma; SP A.3, cilj 2: Dostopnost 
domoznanskih vsebin) 
Izvajalec: Delovna skupina za spletno stran, Služba za razvoj  
Trajanje: 2022 
Cilji: nadgradnja prenovljene spletne stran; skrb za ranljive skupine uporabnikov; uporaba 
knjižnice na daljavo 
Ciljna skupina: uporabniki knjižnice, šole in vrtci, knjižničarska stroka 
Sodelovanje: zunanji izvajalec 
Opis: Leta 2021 smo zaključili s prenovo slovenske in angleške strani MKL, v letu 2022 
nadaljujemo z njeno nadgradnjo. Posvetili se bomo nadgradnji podstrani Ljubljanskih zgodb in 
Učnega centra, ki ju bomo prenovili po vzoru Pionirske knjižnice. Ljubljanske zgodbe bomo 
objavili po delno posodobljenem konceptu. Učni center bomo vsebinsko nadgradili s poudarki 
na posvetovanju – April v MKL – in s katalogom izobraževanj. Vsebinsko in tehnično bomo 
strani izvedli predvidoma sami, delno pa z zunanjima izvajalcema (Spletodrom, Ideaz), 
predvsem pri prenosu vsebin s sedanjega portala Ljubljanskih zgodb (migracija iz Joomle na 
Wordpress) na novo podstran na strani MKL, nudili pa nam bodo tudi tehnično pomoč pri 
izvedbi vgraditve na novo spletno stran.  
 
4. Spletna stran za otroke (SP A.2, cilj 2: Od doma) 
Izvajalec: Pionirska – CMKK, Delovna skupina za spletno stran, Služba za razvoj  
Trajanje: 2022–2023 
Cilji: nadgradnja prenovljene spletne strani; skrb za ranljive skupine uporabnikov; uporaba 
knjižnice na daljavo 
Ciljna skupina: otroci (do 10 let), šole in vrtci, starši 
Sodelovanje: zunanji izvajalec 
Opis: Otroška podstran bo zasnovana interaktivno in bo namenjena otrokom do približno 10. 
leta starosti ter njihovim odraslim spremljevalcem. Otrokom bo omogočala interakcijo s stranjo, 
reševanje nalog, kvizov, križank, ugank, poslušanje in listanje pravljic, risanje, vodeno branje, 
različna glasovanja, udeležbo na natečajih, raznoliko lastno ustvarjalnost ipd.  
Izbrane tematike bo povezoval pravljični lik (zmaj Klepetaj). Tematike se bodo letno menjavale 
in bodo pokrivale kulturno-umetniško področje, s poudarkom na bralni kulturi in družinskem 
branju. Pionirska bo v sodelovanju z gostujočo knjižnico (glede na izbrano letno tematiko) 
pripravljala vsebine in predloge za gradiva in aktivnosti. Spletna stran je torej mišljena kot 
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bogata z vsebinami (v tem smislu približno ekvivalentna spletni strani MKL, vsebovala bo tudi 
predstavitev gradiva), interaktivna in hkrati široko dostopna tej starostni stopnji otrok.  
 
5. Multimedijski center MKL (SP A.2, cilj 2: Od doma) 
Izvajalec: Delovna skupina za spletno stran, Služba za razvoj  
Trajanje: 2022–2023 
Cilji: nadgradnja prenovljene spletne strani; skrb za ranljive skupine uporabnikov; uporaba 
knjižnice na daljavo 
Ciljna skupina: uporabniki knjižnice 
Opis: Leta 2022 bomo začeli s pripravo koncepta za razvoj Multimedijskega centra na spletni 
strani MKL. Pripravili bomo koncept razvoja, terminski in finančni plan, izvedbeno ekipo ter 
potrebne dokumente za pripravo MMC MKL v letu 2023. 
 
6. Slovanski fokus: južnoslovanska književnost (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2022 (srečanje v oktobru) 
Cilji: spodbujanje bralne kulture in pismenosti; povečana izposoja kakovostnejšega gradiva; 
promoviranje manj znanih/branih nacionalnih književnosti, ki so v Sloveniji zastopane z zbirko 
visoko kvalitetnih prevodov; promocija uporabe zbirke knjižnic MKL; promocija Slovanske 
knjižnice kot referenčne knjižnice za zbiranje in hrambo gradiva iz slovanskih dežel (v okviru 
MKL) 
Ciljna skupina: knjižničarji – informatorji splošnih knjižnic, knjižničarji srednješolskih knjižnic, 
zainteresirana splošna javnost (uporabniki knjižnic) 
Sodelovanje: Oddelek za slavistiko FF UL, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, KUD 
police Dubove 
Opis: V okviru ciklusa izobraževalnih dogodkov Slovanski fokus želimo iz različnih zornih kotov 
osvetliti književnosti slovanskih dežel. Na drugem srečanju bo naš fokus na literaturi 
južnoslovanskih dežel. Po kratkem zgodovinskem in kulturnem orisu teh dežel se bomo 
posvetili značilnostim posameznih književnosti, njihovemu vrednotenju ter vlogi založb in 
književnih prevajalcev, ki skrbijo za to, da dela, izvorno napisana v različnih slovanskih jezikih, 
lahko prebiramo v slovenščini. Posamezne slovanske književnosti si bomo ogledali v kontekstu 
slovenskega literarnega prostora ter izpostavili nekatera dela slovanskih avtoric in avtorjev, ki 
suvereno sooblikujejo pokrajino evropske in svetovne literarne tradicije. 
 
7. Publikacija ob 30-letnici razstav v Knjižnici Glinškova ploščad (SP A.2, cilj 1: Po meri 
uporabnikov; SP A.4, cilj 2: Promocija storitev za uporabnike) 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad 
Trajanje: 2021–2022 
Cilji: knjižna refleksija 30 let razstav ilustracij na Glinškovi ploščadi; obeležitev 30. obletnice 
razstav ilustracij; razvijanje koncepta vizualnega opismenjevanja; promocija in predstavitev 
kvalitetnih slovenskih ilustratorjev in ilustracij 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: ilustratorji, uredniki 
Opis: V letih 2021 in 2022 bomo pripravljali zbornik razstav, ki so se od leta 1993 zvrstile v 
Knjižnici Glinškova ploščad. Vsaka razstava bo predstavljena z ilustracijo in podatki o avtorju. 
Potrebno bo zbrati dovoljenja ilustratorjev za objavo ilustracij v zborniku in kratko mnenje oz. 
misel. Zbornik bomo predstavili na jesenski razstavi ilustracij v letu 2022. Knjižnica bo tudi v 
prihodnje razvijala koncept vizualnega opismenjevanja s tradicionalnimi razstavami ilustracij 
in kreativnimi delavnicami za otroke. 
 
8. Zagovorništvo v spremenjenih razmerah delovanja knjižnice (SP A.4, cilj 1: 
Prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju)  
Izvajalec: Delovna skupina za zagovorništvo v MKL, Služba za razvoj, knjižnice mestnih 
območij 
Trajanje: 2022–2026 
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Cilji: sodelovanje pri oblikovanju vsebin in programov knjižnice; marketinške akcije za različne 
ciljne skupine; spletna promocija knjižničnih storitev (družbena omrežja), z vzpostavitvijo nove 
aplikacije TikTok; promocija knjižnice z vzpostavljanjem partnerstev; pridobivanje zunanjih 
predstavnikov (ambasadorjev) in zaposlenih kot zagovornikov knjižnice  
Ciljna skupina: uporabniki knjižnice 
Sodelovanje: javni zavodi, MOL 
Opis: Zagovorništvo se prepleta z različnimi dejavnostmi knjižnice, zato se bomo aktivno 
vključevali v različne programe, vsebine knjižnic in služb. V letu 2022 bomo dali poudarek 
povezovanju – tako znotraj knjižnice, med zaposlenimi in uporabniki, kot tudi z mestnimi 
institucijami ter nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki kot ambasadorji knjižnic. 
Razvijali bomo vsebine za novo aplikacijo TikTok ter se osredotočili na uporabnikom prijazno 
komunikacijo, preko formalnega obveščanja (COBISS, e-pošta), kot tudi z vizualno podobo 
knjižnic. Pripravili bomo različne marketinške akcije z namenom pridobitve podpore javnosti, 
promocije novih storitev za uporabnike, pridobivanja novih članov ter poslanstva knjižnice, kot 
so poudarjanje socialne, kulturne in izobraževalne vloge knjižnice v javnosti, za različne ciljne 
skupine.  
 
9. Pridobitev akreditacije Erasmus+ ter načrt in izvedba mobilnosti zaposlenih (SP C.1, 
cilj 2: Strateško kadrovanje in izobraževanje, SP C.1, cilj 3: Izgradnja strateških partnerstev in 
mednarodno sodelovanje) 
Izvajalec: Služba za razvoj, Učni center 
Trajanje: februar 2022–december 2027 
Cilji: izboljšanje strokovnih in osebnih kompetenc zaposlenih v MKL; izboljšanje praktičnih 
spretnosti za delo na področju načrtovanja in izvajanja izobraževanja odraslih v MKL 
Ciljna skupina: zaposleni v MKL 
Partnerstvo: organizacije v tujini 
Opis: Projekt poteka v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost 
posameznikov v izobraževanju odraslih. Erasmus akreditacija potrjuje, da je organizacija 
pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj 
za razvoj svoje organizacije. Institucijam z Erasmus akreditacijo bo omogočen poenostavljen 
dostop do možnosti financiranja v okviru programa Erasmus (2021–2027) in bolj prožno 
financiranje posameznih aktivnosti mobilnosti pri izvedbi projektov za čas veljavnosti 
akreditacije. V letu 2021 bomo oddali vlogo za pridobitev akreditacije, rezultati bodo znani v 
januarju 2022. Pripravili bomo načrt mobilnosti zaposlenih za obdobje trajanja novega 
strateškega načrta MKL. Vse mobilnosti so namenjene strokovnemu razvoju zaposlenih, 
zaposleni bodo obiskali partnerske organizacije, ki imajo ustrezne izkušnje in znanja. 
 
 
Projekti za otroke: 
 
10. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod, SP 
A.2, cilj 2: Od doma) 
Izvajalec: Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo  

Trajanje: oktober 2021–maj 2022  
Cilji: uvajanje sodobnih oblik učenja in poučevanja; spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti; 
spoznavanje naravne in kulturne dediščine; dvig informacijske pismenosti; spodbujanje branja 
poučnih in leposlovnih knjig; povečan virtualni in dejanski obisk kulturnih ustanov 
Ciljna skupina: učenci 2. in 3. triletja devetletke 
Partnerstvo: Sekcija za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije, vse 
splošne knjižnice v Sloveniji v sodelovanju z osnovnimi šolami, Društvo Bralna značka 
Slovenije – ZPMS 
Opis: V šolskem letu 2020/2021 je potekal 15. cikel MEGA kviza. Posvetili smo ga Bralni 
znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem. V 15. ciklu MEGA kviza 
smo prejeli 9.174 rešitev. Odziv je presegel vsa pričakovanja, predvsem so se izkazali 
»spletni« reševalci. Ker pa bi si mnogi želeli skupnega reševanja v šolah in knjižnicah, ki ga v 
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prejšnjem šolskem letu niso mogli izvajati toliko, kot bi želeli, smo se odločili, da bomo 15. cikel 
MEGA kviza (in spremljajoči likovni natečaj) podaljšali še za eno leto, in sicer do 15. maja 
2022. K reševanju v prihajajočem obdobju posebej vabimo tudi odrasle. K skupnemu 
reševanju vabimo mlade bralce in učitelje, starše, stare starše, družine, cele medgeneracijske 
skupine. Tako smo se z MEGA kvizom pridružili medgeneracijskim spodbudam Nacionalnega 
meseca skupnega branja 2021 in akciji Beremo skupaj. S 15. ciklom zaključujemo projekt 
Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz. 
 
11. Poletavci – poletni bralci (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Center za koordinacijo storitev, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: junij–september 2022 
Cilji: spodbujanje rednega branja; bogatenje besednega zaklada; spodbujanje rednega 
obiskovanja knjižnic; medgeneracijsko sodelovanje; povezovanje knjižnic regije in širše 
Ciljna skupina: otroci 7–12 let 
Sodelovanje/partnerstvo: OŠ v MOL in primestnih občinah, izvajalci pouka slovenskega jezika 
v tujini, slovenske splošne knjižnice, Knjigarna Konzorcij, donatorji 
Vključevanje prostovoljcev: sodelovanje pri podeljevanju priznanj in majic na zaključni prireditvi 
Opis: K poletnemu branju vabimo otroke, ki obiskujejo naše knjižnice in ostale splošne 
knjižnice v Sloveniji, osnovne šole v MOL, primestnih občinah ter učence v šolah dopolnilnega 
pouka slovenščine v tujih državah. Vsi Poletavci bodo na Dnevu za Poletavce in NajPoletavce 
(zaključni prireditvi) prejeli priznanja in majice ter se uvrstili v žrebanje za privlačne nagrade, 
ki jih bomo skušali pridobiti pri različnih donatorjih. Projekt se izvaja v sedemnajstih slovenskih 
splošnih knjižnicah in v šolah v zamejstvu. Poletavci so projekt, ki ga lahko prilagojeno, v 
podobnem obsegu, izvedemo tudi v spremenjenih razmerah, v virtualnem okolju. 
 
12. Bralni potepi z zmajem Klepetajem (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 
2: Od doma, SP A.3, cilj 1: Dediščinska pismenost) 
Izvajalec: Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Center za koordinacijo 
storitev 
Trajanje: 2022  
Cilji: spodbujanje prostočasnega branja poučnih in leposlovnih knjig in ob tem razvijanje 
sodobnih oblik učenja; razvijanje kulturno-umetniške vzgoje in bralne kulture; spodbujanje 
ustvarjalnosti in inovativnosti; dvig informacijske pismenosti; povečan dejanski in virtualni obisk 
knjižnice in drugih kulturnih ustanov 
Ciljna skupina: otroci do 10. leta starosti in njihovi starši/mentorji 
Partnerstvo: splošne in šolske knjižnice ter druge kulturne ustanove 
Opis: Projekt se osredotoča na opismenjevanje mladega bralca z različnimi aktivnostmi (bralni 
seznami s poudarkom na kakovostnem branju – znak zlata hruška, bralno-spodbujevalne 
akcije, predstavitve mladinskih umetnikov in njihovih knjižnih junakov, reševanje nalog, kvizov, 
križank, ugank, interaktivno poslušanje in listanje pravljic, risanje, vodeno branje, različna 
glasovanja, udeležba na natečajih …). Izbrane tematike bo povezoval pravljični lik (zmaj 
Klepetaj). Tematike se bodo letno menjavale in bodo pokrivale kulturno-umetniško področje, s 
poudarkom na bralni kulturi in družinskem branju (v letu 2022 bo izstopajoča tematika 
povezana s 100. obletnico rojstva pisateljice Ele Peroci). Celostna podoba in promocijska 
gradiva bodo pripravljena v sodelovanju s priznano animatorko in ilustratorko Zarjo Menart. 
Izbrane vsebine bodo zasnovane kot izhodišča za interaktivno otroško podstran MKL. 
Pionirska – CMKK bo v sodelovanju z gostujočimi knjižnicami (glede na izbrano letno tematiko) 
pripravljala vsebine in predloge za gradiva in aktivnosti, kar omogoča širši domet projekta na 
nacionalni ravni. 
 
 
Projekti za družine: 
 
13. Družinski bralni izziv (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov; SP A.4, cilj 2: Promocija 
storitev za uporabnike) 
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Izvajalec: Knjižnica Bežigrad 
Trajanje: marec in april 2022 (5 srečanj) 
Cilji: spodbujanje družinskega branja, skupnega učenja, skupnega preživljanja prostega časa 
ob samostojnem izbiranju gradiva; podpiranje starševske vloge otrokovega prvega učitelja, ki 
lahko otroku ob pomoči knjig pomaga do razumevanja stvari 
Ciljna skupina: razširjene družine – otroci, starši, stari starši 
Opis: Srečanja bodo potekala na 14 dni po eno uro v popoldanskem času. Družine bi radi 
spodbudili, da same zbirajo gradivo in ga doma obdelajo na podoben način, kot ga bomo 
skupaj na srečanju. Na vsakem srečanju bomo že vnaprej določili, kateri bralni izziv bomo do 
naslednjič vsi skupaj uresničili. Začeli bomo z gradivom, ki ga bomo vnaprej pripravili in ga 
bodo spoznavali v družinskem krogu. Nato bo vsak predstavil izbrano knjigo. Temu bo sledila 
predstavitev knjig, ki ravno tako uresničujejo bralni izziv in jih bo izbrala knjižničarka. Delavnice 
lahko izvedemo tudi v delno spletni obliki. 
 
14. Zgodba o nastanku Potujoče knjižnice (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.4, 
cilj 2: Promocija storitev za uporabnike) 
Izvajalec: Potujoča knjižnica, Center za koordinacijo storitev 
Trajanje: 2022–2023 
Cilji: obeležje 50-letnice nastanka Potujoče knjižnice; promocija Potujoče knjižnice; 
spodbujanje/razvoj lastne založniške dejavnosti; spodbujanje družinskega branja 
Ciljna skupina: učenci prve in druge triade OŠ, družine z majhnimi otroki 
Opis: Zgodba, bogata z domišljijskimi vložki, nas bo na duhovit način vodila skozi na dejstvih 
temelječe dogodke, ki so doprinesli k nastanku Potujoče knjižnice. Nudila bo sproščujoč 
literarni užitek za otroke in družine z majhnimi otroki, dodaten estetski užitek pa bodo ponujale 
iskrive stripovske ilustracije. Hkrati bo tiskana knjižna izdaja najbolj primeren način za poklon 
delu kolegov, ki so pred petdesetimi leti verjeli v idejo potujočega knjižničarstva in jo uspešno 
tudi implementirali. Avtor zgodbe je potujoči knjižničar, ki je bil večino časa delovanja Potujoče 
knjižnice njen zvesti so-/popotnik. 
 
15. Zvedavo v naravo – od umetnosti do fizike (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Knjižnica Šiška 
Trajanje: šolsko leto 2021/2022 (od oktobra do aprila) 
Cilji: razvijanje različnih oblik pismenosti: družinske, vizualne, umetniške, znanstvene, bralne; 
izpostaviti in predočiti kvalitetno umetnost ter razumeti umetniške in znanstvene procese, ki so 
podkrepljeni s poizkusi; ozaveščati o pomembnosti ohranjanja neokrnjene narave z vidika 
ekologije; seznaniti družine z bogato knjižnično zbirko strokovnih in leposlovnih knjig za otroke 
in odrasle ter spodbujati praktično uporabo in izposojo le-teh; spodbujanje družinskih obiskov 
v knjižnici 
Ciljna skupina: družine, otroci od 5. leta dalje 
Sodelovanje: z vsestranskim filmskim ustvarjalcem Andrejem Zdravičem (Prešernov 
nagrajenec, Badjurov nagrajenec za življenjsko delo) 
Opis: Širili, razpirali in raziskovali bomo obzorja neokrnjene narave in jih opazovali, kako 
odsevajo v umetnosti in znanosti. Ogledali si bomo tankočutno estetske umetniške filme, ki 
tematizirajo naravo: morje, gozd, vulkan, oblake, reke priznanega slovenskega filmskega 
ustvarjalca Andreja Zdraviča. Filmska projekcija nam bo iztočnica za uvod v razumevanje 
sveta umetnosti in zakonov narave. Ob vsakokratni prisotnosti avtorja filmov, ki bo prisluhnil 
našim refleksijam po projekciji, bomo preko zvedavih vprašanj, skupnih razmislekov in 
raziskovanj odstirali umetniške in filmske procese ter se podali v razumevanje naravnih 
pojavov, ki smo si jih ogledali na filmskem platnu. V drugem delu srečanja bomo pojave s 
pomočjo naravoslovnih poučnih knjig razložili in skupaj, v sodelovanju z družinami, naredili 
zanimiv naravoslovni eksperiment, ki bo nadgradil in vsebinsko obogatil tematiko delavnice.  
 
16. Petek – družinski zadetek (SP A.1, cilj: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri 
uporabnikov) 
Izvajalec: Knjižnica Šiška 
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Trajanje: šolsko leto 2021/22, od oktobra do aprila  
Cilji: razvijanje različnih oblik družinske pismenosti: družboslovne, naravoslovne, umetniške, 
bralne, socialne; spodbujanje družinskih obiskov v knjižnici; seznanjanje družin z bogato 
knjižnično zbirko strokovnih in leposlovnih knjig za otroke in odrasle ter jih naučiti le-to tudi 
praktično uporabljati; za družine pripraviti predstavitev raznovrstnih vsebin oz. mnogoterih 
področij človekovega delovanja 
Ciljna skupina: družine 
Sodelovanje: z različnimi notranjimi in zunanjimi sodelavci 
Opis: Vsak petek popoldan se bo v knjižnici odvijala dejavnost, ki bo namenjena družinam. 
Posvečali se bomo prepletu različnih vsebin človekovega delovanja, s področja naravoslovja, 
umetnosti, humanistike, družbe … Delavnice bodo pripravljene tako, da bodo otroci in odrasli 
skupaj aktivno sodelovali pri vsebinah. Na vsaki prireditvi v okviru projekta bomo promovirali 
knjige, spodbujali otroke in starše k branju in izposoji knjižničnega gradiva. V petkov program 
bomo vključili nekaj naših že znanih dejavnosti, ki so bile namenjene predvsem družinam, kot 
so: Nove stare otroške igre, Pravljične Vzgojnice, Ruščina za družine… Neprestano bomo 
dodajali nove, z vsebinami, ki bodo zanimive tako za otroke kot starše, kot npr. Sprehod skozi 
vesolje, Zvedavo … Dejavnosti se bodo dogajale vsak petek ob isti uri. Predpostavljamo, da 
je petek popoldan primeren dan za družinski obisk knjižnice, kot uvod v vikend, in imajo tako 
otroci kot starši več prostega časa za različne skupne aktivnosti.  
 
17. Pravljične Vzgojnice (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjižnica Šiška 
Trajanje: šolsko leto 2021/22, od oktobra do aprila  
Cilji: razvijanje različnih oblik družinske pismenosti (bralne, socialne); spodbujanje družinskih 
obiskov v knjižnici; seznanjanje družin z bogato knjižnično zbirko strokovnih in leposlovnih 
knjig za otroke in odrasle in jih naučiti le-to tudi praktično uporabljati  
Ciljna skupina: družine, otroci od 3. leta dalje 
Opis: Pravljične Vzgojnice naše najmlajše uporabnike skupaj s starši varno popeljejo v svet 
vrednot in vrlin, ki veljajo v našem okolju. Posvečali se bomo prepletu mnogovrstnih tematik, 
ki bodo malčkom v pomoč pri integriranju v različne družbene skupnosti. Preko poučno vzgojne 
pravljice, pogovora, vprašanj in pojasnjevanj bodo spoznali pravila, ki jih sami in v odnosu do 
drugih morajo poznati oz. upoštevati. Nekaj tematik: O redu in neredu, O sočutju, Sam se 
oblečem in obujem… Delavnice bodo pripravljene tako, da bodo otroci in odrasli pri vsebinah 
aktivno sodelovali. Na vsaki vzgojnici bomo promovirali knjige, spodbujali otroke in starše k 
skupnemu branju in izposoji knjižničnega gradiva.  
 
 
Projekti za mlade: 
 
18. NajPoletavci (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Center za koordinacijo storitev, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: junij–september 2022 
Cilji: spodbujanje pridobljenih navad branja in obiskovanja knjižnic med mladostniki; 
motiviranje za branje kvalitetnih knjig (tiskanih in elektronskih) 
Ciljna skupina: mladostniki od 13 do 16 let 
Sodelovanje: OŠ in SŠ v MOL in primestnih občinah, sodelujoče knjižnice pri projektu 
Poletavci – poletni bralci, Mladinski centri, Knjigarna Konzorcij, Biblos.si 
Vključevanje prostovoljcev: sodelovanje pri podeljevanju priznanj in majic na zaključni 
prireditvi 
Opis: K sodelovanju so vabljeni mladi, ki so med poletnimi počitnicami prebrali tri knjige in 
svoje vtise zabeležili na naši spletni strani. Za spodbujanje branja bomo posegli po sodobnih 
digitalnih orodjih, ki jih mladi uporabljajo v vsakdanjem življenju. Poudarek bo na zanimivem, 
sproščenem počitniškem preživljanju prostega časa – branju in beleženju počitniških 
trenutkov. V septembru bomo projekt zaključili na prireditvi Dan za Poletavce in NajPoletavce, 
kjer bodo sodelujoči prejeli priznanja in majice ter sodelovali v nagradnem žrebanju. Poletavci 
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so projekt, ki ga lahko prilagojeno, v podobnem obsegu, izvedemo tudi v spremenjenih 
razmerah, v virtualnem okolju. 
 
19. Oddaj na natečaj v MKL (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj: Po meri 
uporabnikov) 
Izvajalec: Trubarjeva hiša literature, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: november 2022–marec 2023 
Cilji: spodbujanje mladih k branju, pisanju, kreativnosti in ustvarjanju; udejanjanje in 
implementiranje trajnostnega razvoja mesta Ljubljana kot Unescovega mesta literature; 
spodbujanje e-branja in dostopa do vsebin spletne strani MKL  
Ciljna skupina: mladi od 15 do 25 let 
Sodelovanje: Knjižnica grada Zagreba, Mladinska knjiga, LUD Literatura, L'mit, Mestna 
občina Ljubljana, Društvo slovenskih založnikov, Ljubljana, Unescovo mesto literature 
Opis: Projekt združuje štiri samostojne literarne natečaje za mlade: metaFORA – kratke 
zgodbe, poHAIKUj – haiku poezije, preDRAMI se – dramskega besedila in S3p – stripa. 
Namen natečajev je spodbuditi mlade k prebiranju in kreativnemu izražanju v povezavi z 
literaturo. Od sodelujočih se pričakuje, da so njihovi izdelki povezani z razpisano vsebino 
natečaja in da izdelki še niso bili objavljeni. Izdelke bo ocenjevala izbrana strokovna komisija. 
Kriteriji izbora so: kakovost, slog, jezik, inovativnost, skladnost vsebine z razpisano temo, 
izvirnost in nivo izraznosti. Nagrajene avtorske izdelke bomo objavili na spletni strani MKL in 
izdali v tiskani brošuri.  
 
20. G-BOOK 2 European teens as readers and creators in gender – positive 
narratives (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 2: Od doma; SP C.1, cilj 3: 
Izgradnja strateških partnerstev in mednarodno sodelovanje) 
Izvajalec: Pionirska – CMKK 
Trajanje: 2022 
Cilji: ozaveščanje tematike enakosti spolov; promocija mladinske literature, ki je brez 
predsodkov o delitvi vlog glede na spol 
Ciljna skupina: Mladi od 11 do 14 let, učitelji v osnovnih šolah, univerzitetni profesorji, študenti, 
knjižničarji 
Partnerstvo: University of Bologna – Forli Campus (Italija), University of Paris 13 (Francija), 
University of Vigo (Španija), Dublin City University (Irska), Regional Public Library “Petko 
Rachev Slaveikov (Bolgarija), ARGO  
Opis: Projekt sofinancira Ustvarjalna Evropa in je namenjen promociji mladinske literature, ki 
je brez predsodkov o delitvi vlog glede na spol in pomembnosti vloge, ki jo ta igra pri 
ozaveščanju med mladimi. To želi doseči preko priprave bibliografije na evropskem nivoju, ki 
bo na spletni strani projekta dosegljiva tudi, ko se ta izteče. Sodelujoče knjižnice bodo 
obogatile knjižno zbirko za mlade z novimi izvodi knjig, priporočenimi v mednarodni bibliografiji. 
Partnerji se bodo povezali z lokalno šolo, izvedli delavnice na temo projekta, delavnice 
kreativnega pisanja z gostujočimi pisatelji in vizualnimi umetniki ter kot zaključek natečaj 
kreativnega pisanja kratke zgodbe. 
 
21. MINT & znanost vznemirja (SP A.2, cilj: Po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Delovna skupina za mlade, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2022 
Cilji: inovativno spodbujanje naravoslovne pismenosti; ozaveščanje o družbenem, 
gospodarskem in vsakdanjem pomenu področij MINT (matematika, informatika, naravoslovje 
in tehnika) 
Ciljna skupina: mladi odrasli (od 15 do 25 let) in odrasli 
Sodelovanje: OŠ in SŠ, Hiša eksperimentov, Znanstival 
Opis: Projekt temelji na zavedanju, da so področja MINT (matematika, informatika, 
naravoslovje in tehnika) tista področja, kjer primanjkuje število kvalificiranih delavcev. Z 
različnimi dejavnostmi želimo ta področja približati mladim, jih narediti zanimiva, igriva in 
dostopna. Dejavnosti bodo sledile krepitvi naravoslovja in povečanju praktičnega pomena 
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njegovega poučevanja in preučevanja. V dejavnost bosta vključeni Kreativnica v Knjižnici Polje 
in Borza dela. Izpostavljeno projektno področje v letu 2022 je energija. 
 
22. Noč v Mestni knjižnici Ljubljana – Noč z Leonardom 3 (SP A.2, cilj 1: Po meri 
uporabnikov; SP A.4, cilj 2: Promocija storitev za uporabnike) 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad 
Trajanje: priprava in promocija januar–september 2021, izvedba jesen 2022 
Cilji: predstavitev poklicev in življenja znanstvenikov mladostnikom; osveščanje mladih o 
raziskovanju in inovacijah; spodbujanje mladih k uporabi knjižnic; priprava prireditev, ki 
omogočajo mladim preživeti noč v knjižnici 
Ciljna skupina: mladi (od 11 do 15 let)  
Opis: V letu 2019 smo se priključili Noči raziskovalcev in projektu Noč ima svojo moč ter prvič 
izvedli dogodek Noč v knjižnici. V letu 2021 smo projekt ponovno izvedli. S projektom želimo 
nadaljevati tudi v letu 2022 in ponovno povabiti mlade v Knjižnico Bežigrad, da noč preživijo v 
družbi znanosti. 
 
23. »Ustvari si sam« – kreativni DIYpaket (SP A.4, cilj 2: Promocija storitev za uporabnike)  
Izvajalec: Knjižnica Polje  
Trajanje: 2022 
Cilji: spodbujanje uporabe naprav in orodja, ki je dostopno v Kreativnici; promocija Kreativnice; 
spodbujanje samostojnosti, kreativnosti in ročnih spretnosti uporabnikov; možnost uporabe 
paketov doma (v primeru zaprtosti knjižnice) 
Ciljna skupina: mladi, odrasli 
Opis: Projekt je zastavljen kot promocija različnih možnosti, ki jih ponuja Kreativnica, v času, 
ko v njej ne potekajo izobraževanja in delavnice. Uporabniki bodo lahko v Knjižnici Polje 
prevzeli paket z materialom in navodili za izdelavo uporabnih predmetov, ki jih bodo 
samostojno izdelali v knjižnici ali doma. Paketi bodo tematsko obarvani, da bodo pokrili 
posamezno področje: 3D-tisk, šivanje itd. Materiali bodo vnaprej pripravljeni v Kreativnici, na 
primer sestavni deli, natisnjeni s 3D-tiskalnikom in napol končani izdelki, sešiti s šivalnim 
strojem. Sproti bomo spremljali, kateri paketi so najbolj iskani in vsebino temu primerno 
prilagajali. To je tudi priložnost, da Kreativnico predstavimo s celostno podobo: vsi paketi in 
navodila bodo označeni z logotipom Kreativnice in MKL. 
 

24. Širjenje dejavnosti kreativne mreže v MKL (SP A.4, cilj 2: Promocija storitev za 
uporabnike) 
Izvajalec: knjižnice v mreži MKL, Oddelek za informatiko 

Trajanje: 2022–2026 
Cilji: zasnova modela kreativne mreže v MKL, ki bo vključevala posamezne knjižnice MKL na 
področju 3D-modeliranja, tiska in priprave kalupov za različne materiale 
Ciljna skupina: osnovnošolci tretje triade, mladi 
Sodelovanje: RogLab na področju tehnične in strokovne podpore 
Opis: V letu 2022 bomo zasnovali projekt širjenja kreativne mreže v MKL z nakupom 3D-
tiskalnikov ter vakuumskega modulatorja. S širjenjem kreativne mreže želimo ponuditi možnost 
kreativnega ustvarjanja in 3D-tiska na lokacijah, ki so našim uporabnikom lokacijsko najbolj 
dostopne. Vključiti želimo ciljno skupino učencev zadnjega triletja OŠ in mlade ter jim s tem 
omogočiti, da svojo kreativnost tudi praktično preizkusijo v obliki prototipov. Vezni člen 
predstavljajo delavnice 3D-modeliranja in tiskanja ter zaposleni v knjižnicah, ki se bodo 
usposobili za delo z opremo za modeliranje in 3D-tisk, ter strojna oprema, katere nakup je 
predviden v obdobju trajanja strateškega načrta od leta 2022 do leta 2026. Del opreme je 
predviden, da bi bil na voljo v večjih knjižnicah v mreži MKL, in bo služil kot orodje pri izvajanju 
izobraževanj in za individualno uporabo. 
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Projekti za odrasle: 
 
25. Mesto bere (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Služba za razvoj, Delovna skupina Mesto bere, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2022 
Cilji: promocija branja in razvoj bralne kulture; izposoja kakovostnejšega gradiva; potencialno 
povečana privlačnost knjižnice; povečan vpis in obisk 
Ciljna skupina: odrasli člani MKL  
Sodelovanje: Mladinska knjiga, Konzorcij, založbe 
Opis: Program prve sezone novega niza bralnega projekta Mesto bere v sezoni 2021–22 
predstavlja izbor sodobne slovenske literature. Na knjižni seznam bomo uvrstili 30 knjižnih 
naslovov sodobnih slovenskih avtorjev in avtoric, izbor pa vsebinsko dopolnjujejo zgodbe o 
Ljubljani. Literatura, ki jo bomo spoznavali v petmesečnem bralnem projektu, prikazuje 
družbene razmere in intimne probleme, s katerimi se soočamo v sodobnem času. Z branji 
začenjamo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2021, in zaključimo 3. maja 2022. S 
sodelujočimi se bomo srečali na zaključni prireditvi. Z izborom vsebin in programskih sklopov 
promoviramo knjigo in branje ter aktivno sooblikujemo položaj na področju bralne kulture in 
bralnih navad prebivalcev Ljubljane. Projekt Mesto bere lahko poteka tudi v spremenjenih 
razmerah, v virtualnem okolju. 
 
26. Mesec branja v MKL (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Služba za razvoj, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2021–2022  
Cilji: spodbujanje in razvoj bralne kulture; promocija literature in bralne pismenosti; 
sodelovanje z izvajalci s področja knjige in literature; medgeneracijsko povezovanje različnih 
ciljnih skupin; sodelovanje pri projektih na nacionalni ravni  
Ciljna skupina: uporabniki MKL, prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: kulturne in druge inštitucije na nacionalni in lokalni ravni, knjižnice, združenja, 
društva, avtorji, založbe, posamezni izvajalci programov 
Opis: V Nacionalnem mesecu skupnega branja (NMSB) bomo med 8. septembrom in 8. 
oktobrom pripravili zaokrožen program dogodkov na temo promocije branja, razvoja bralne 
kulture in bralne pismenosti za različne ciljne skupine uporabnikov. Z mesecem branja želimo 
aktivneje izpostaviti svojo vlogo, pomen in sodelovanje pri izboru in ponudbi vsebin, povezanih 
s knjigo in branjem v Ljubljani, mestu literature. Začetek meseca branja z mednarodnim dnem 
pismenosti bomo posvetili promociji literature, poezije, kratkih zgodb, esejev in drugih literarnih 
izrazov z dogodki, ki prispevajo k promociji bralne kulture. Pripravili bomo bralna srečanja, 
diskusije in srečanja z literarnimi ustvarjalci. V ospredje pri izboru vsebin postavljamo 
sodelovanje z zunanjimi izvajalci, ustanovami in posamezniki, ki delujejo na področjih, 
povezanih s knjigo.  
 
27. Ena knjižnica – ena knjiga (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: knjižnice v mreži MKL  
Trajanje: 2022 
Cilji: spodbujanje prebivalcev Ljubljane in okolice k branju in razmišljanju ob sporočilu ene 
knjige; spodbujanje bralne pismenosti; spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja s 
pomočjo literature; aktivno sodelovanje z akterji s področja dela s knjigo; aktivno vključevanje 
različnih ustanov k sodelovanju z MKL; prispevek MKL k programu Ljubljana, Unescovo mesto 
literature.  
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: srednje šole, fakultete, kulturne, znanstvene in izobraževalne institucije, javni 
zavodi 
Opis: Projekt je zasnovan tako, da na podlagi ene izbrane knjige knjižnica pripravi nabor 
vprašanj, ki lahko služijo razpravam v sklopu bralnih skupin ali drugih prireditev oziroma 
posameznega bralca spodbujajo k razmišljanju in iskanju dodatnih informacij. Knjižnica ob 
razpisani knjigi pripravi spremljevalni program, ki bo v letu 2022 zasnovan tako, da bo izvedba 
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možna hibridno ali pa samo v virtualnem okolju. Osrednja dejavnost bo skupno zbiranje minut 
branja: člane knjižnice bomo povabili, da v določenem obdobju zberejo določeno število minut 
branja. Na ta način bodo v projekt vključene različne ciljne in interesne skupine. 
 
28. Pripni poezijo (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Služba za razvoj, Trubarjeva hiša literature 
Trajanje: 2022 
Cilji: promocija poezije in spodbujanje branja, pisanja in spoznavanja poezije; aktivacija 
knjižničnega gradiva 
Ciljna skupina: mladi, odrasli, starejši 
Sodelovanje: Društvo slovenskih pisateljev, Kulturno-umetniško društvo Poiesis, Hiša poezije, 
Petra Koršič, Veronika Šoster, Mateja Mahnič  
Opis: Namen projekta je strniti več različnih oblik dela (delavnice, predavanja, okrogle mize, 
pogovori ob knjigah, debate, bralne skupine, projekt Poezija za starejše), s katerimi bomo 
promovirali poezijo, njeno spoznavanje in aktivirali uporabo knjižničnega gradiva. V letu 2022 
bomo pod naslovom projekta strnili niz literarnih dogodkov (pesniški pogovori, branje poezije, 
predstavitev knjig), bralno skupino za poezijo, natečaj za poezijo in pesniško delavnico.  
 
29. Slovanski fokus – osredotočeni na slovansko književnost (južnoslovanska 
književnost) – bralni projekt (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov)  
Izvajalec: knjižnice mestnih območij, koordinira Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2022 (predvidoma 20. september–20. november) 
Cilji: spodbujanje bralne kulture in pismenosti; povečana izposoja kakovostnejšega gradiva; 
promocija uporabe zbirke knjižnic MKL; promoviranje manj znanih/branih nacionalnih 
književnosti, ki so v Sloveniji zastopane z zbirko visoko kvalitetnih prevodov  
Ciljna skupina: odrasli uporabniki MKL 
Sodelovanje: KUD Police Dubove, Oddelek za Slavistiko FF UL 
Opis: Enotna postavitev izbranih naslovov sodobne slovanske prevodne literature v 
izposojevalnih prostorih posameznih KMO in Slovanske knjižnice ter promocija s kazalkami, 
plakati, na LCD predvajalnikih (seznam cca 25 primernih naslovov pripravi SLK). Priporočilni 
seznam bo zajemal literarna dela iz vseh slovanskih dežel, glede na različne teme, tudi 
starejše leposlovje.  
 
30. »izBEREM, kaj BEREM« (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča 
Trajanje: januar–december 2022 
Cilji: promocija branja zahtevnejše literature in umestitev v širši literarni kontekst 
Ciljna skupina: odrasli (zahtevnejši) uporabniki 
Opis: Promocija zahtevnejšega, kvalitetnega čtiva na razstavnem knjižnem regalu v pritličju 
Knjižnice Otona Župančiča. Gradivo povezujejo vnaprej določeni skupni atributi in krajši 
sestavek o značilnostih izbrane literature, ki vsebuje tudi didaktično komponento. Z zapisi ob 
razstavah želimo omogočiti obiskovalcem, da stopijo v stik z različno, neobičajno in svojstveno 
literaturo ter razumejo tudi umestitev v širši literarni kontekst. Vsak cikel ima svoj tematski 
plakat in druge tiskovine. Projekt bomo v vsakem ciklu nadgradili z izBRANIMI knjigami za 
zmenek na slepo. Skupni imenovalec je logotip projekta in enotnost oblikovanja.  
 
31. Potujoči knjižničarji priporočamo (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.4, cilj 1: 
Prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju in cilj 2: Promocija storitev za uporabnike) 
Izvajalec: Potujoča knjižnica  
Trajanje: januar 2022–junij 2023 
Cilji: spodbujanje branja; promocija kakovostnega gradiva; komunikacija z uporabniki v 
virtualnem okolju; promocija Potujoče knjižnice; spodbujanje kreativnega preživljanja prostega 
časa; pridobivanje novih članov Potujoče knjižnice  
Ciljna skupina: starši otrok, mladi in odrasli 
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Opis: Knjižničarji Potujoče knjižnice bomo vsak teden pripravili izbor kakovostnih knjig in jih 
predstavili v Facebook skupini Potujoča knjižnica Ljubljana. Zajeli bomo širok nabor gradiva, 
tako za otroke, mlade kot tudi za odrasle. S tem bomo hkrati vzpostavili komunikacijo z našimi 
uporabniki, ki nas sledijo na tem družbenem omrežju. Anotacije, ki bodo vsak petek objavljene 
v FB skupini Potujoča knjižnica, bodo vzpodbuda za kakovostno branje in za pridobivanje 
mnenj uporabnikov o prebranem gradivu. Izpostavili bomo aktualno gradivo, ki ga lahko 
uporabniki naročijo za prevzem v bibliobusu. Ker imajo družbena omrežja širok doseg, bomo 
na ta način poskusili pridobiti nove člane, ki morda še ne poznajo naših storitev. Izpostavljeno 
priporočilo za branje bo doseglo tudi potencialne nove uporabnike knjižnice, saj v skupini vsak 
teden objavljamo tudi tedenski urnik obiskov postajališč in na ta način promoviramo naše 
storitve. Uporabnike želimo vzpodbuditi, da bi tudi sami v virtualnem okolju objavili kak vtis o 
izbranem knjižnem gradivu. 
 
32. Vabilo na pogovor (SP A.2, cilj 2: Od doma) 
Izvajalec: Knjižnica Otona Župančiča 
Trajanje: 2022 
Cilji: ozaveščanje (mladih) uporabnikov o drugih in drugačnih ljudeh in narodih, njihovih 
običajih, kulturi, aktualnih družbenih razmerah ter o položaju Slovencev, slovenske kulture po 
svetu in ohranjanju dediščine slovenskih izseljencev; promocija kulturne raznolikosti in 
premagovanje predsodkov; spoznavanje poklica diplomata oziroma dela veleposlanika, 
kulturnega atašeja in spoznavanje diplomatske mreže RS 
Ciljna skupina: odrasli 
Sodelovanje: Ministrstvo za zunanje zadeve RS 
Opis: Spomladi 2021 smo v času pandemije na spletu z aplikacijo Zoom izvedli dva odmevna 
pogovora, ki ju je vodil Slavko Bobovnik: z dr. Andrejem Stoparjem iz ZDA in dr. Jankom 
Petrovcem iz Italije. Predstavitvi sta bili zelo odmevni (Petrovec, knjiga Karantena, 2.100 
ogledov). Na tej podlagi bomo v letu 2022 oblikovali in izvajali cikel Vabila na pogovor z 
moderatorjem Slavkom Bobovnikom. Projekt vključuje šest pogovornih večerov s slovenskimi 
veleposlaniki oziroma kulturnimi atašeji v različnih državah. Pogovori bodo potekali v 
virtualnem okolju, preko aplikacije Zoom, in jih bomo tudi v živo predvajali na Facebook profilu 
MKL. Spletni pogovori so idealna priložnost za prikaz dela diplomatov na nekonvencionalen 
način, v luči dogajanj na področju kulture v državah gostiteljicah, kjer je mogoče fokus usmeriti 
na vsa področja, ki so v interesu Slovenije. Listo sogovornikov bomo oblikovali skupaj z 
Ministrstvom za zunanje zadeve. Cikel pogovorov bi lahko v prihodnje nadgradili tako, da bi 
virtualno srečanje potekalo v nekem živem okolju (obiskovalci v knjižnici itd.), kjer dobi možnost 
sodelovanja in postavljanja vprašanj tudi publika. 
 
33. Poletni večeri pred knjižnico (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Knjižnica Prežihov Voranc 
Trajanje: 2022 
Cilji: promocija branja in spodbujanje bralne kulture; prilagajanje spremenjenim razmeram 
zaradi koronavirusne bolezni: prireditve na prostem; pridobivanje novih članov; prepoznavnost 
knjižnice v lokalnem okolju 
Ciljna skupina: prebivalci lokalnega okolja 
Sodelovanje: kulturni izvajalci 
Opis: Notranje dvorišče pred Knjižnico Prežihov Voranc je ozelenelo in nudi poleti prijetno 
senco in hlad. V spremenjenih razmerah (covid-19) je organizacija prireditve na prostem s 
stališča omejitve širjenja virusa varnejša, zato bomo izkoristili arhitekturne danosti Knjižnice 
Prežihov Voranc in v poletnih mesecih organizirali kulturne prireditve na prostem. Prireditve 
bodo primerne poletnemu lahkotnejšemu življenjskemu ritmu z upoštevanjem pogojev, ki jih 
za izvedbo omogočajo zunanji prostori.  
Dolgoročni cilj projekta je, da poletni dogodki postanejo prepoznavna dejavnost Knjižnice 
Prežihov Voranc. 
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34. Borza zdravja (SP A. 2, cilj 1: Po meri uporabnikov) 
Izvajalec: knjižnice v mreži MKL (koordinira Knjižnica Otona Župančiča) 
Trajanje: 2022 
Cilji: nadaljevati (zaradi spremenjenih razmer deloma zaustavljene) dejavnosti s področja 
zdravja v celotni mreži MKL pod skupnim imenom in grafično podobo; v izobraževanja s 
področja zdravja aktivneje vključiti strokovnjake; pomoč pri iskanju relevantnih virov 
(zdravstveno opismenjevanje); sodelovanje med vsemi akterji, ki se v MKL posvečajo temi 
zdravja; nuditi uporabnikom informacije na enem mestu (pod okriljem skupnega logotipa) 
Ciljna skupina: odrasli, starejši 
Sodelovanje: sodelovanje z organizacijami in društvi, ki delujejo na področju zdravja 
(Spominčica, društvo UP, društvo študentov medicine V odsevu …) 
Opis: V Knjižnici Otona Župančiča smo vzpostavili Borzo zdravja (BZdr) in dejavnost razširili 
po mreži MKL. Dogodke s področja zdravja in zdravstvenega opismenjevanja vključujemo v 
vedno več knjižnic v mreži MKL. Povezali smo se z vzpostavitvijo Demenci prijaznih točk in 
Delovno skupino za starejše (Modra leta). Znotraj enotne grafične podobe izvajamo promocijo 
vseh dogodkov na temo zdravja v mreži MKL. V prihodnjih letih bomo s pomočjo Učnega 
centra MKL dodali več izobraževanj s področja zdravja tudi za zaposlene (poleg rednega 
usposabljanja za Demenci prijazne točke tudi tečaji prve pomoči in oživljanja …) ter napotke 
za delo z uporabniki s posebnimi potrebami.  
 
35. Svet med nami/World among us (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Center za koordinacijo storitev, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2022  
Cilji: kulturna predstavitev in sodelovanje, spoznavanje kultur 
Ciljna skupina: uporabniki knjižnice, prebivalci Ljubljane in okolice 
Sodelovanje: Avstrijsko veleposlaništvo Ljubljana, Veleposlaništvo Ruske federacije v 
Sloveniji, Univerza v Ljubljani, Narodna galerija, Mestni muzej Ljubljana, Forum slovanskih 
kultur 
Opis: V projektu Svet med nami/World among us vsako leto pripravimo teden dogodkov, 
posvečenih kulturi ene izmed držav. V devetih letih so bile predstavljene: Grčija, Japonska, 
Španija, Indija, Kitajska, Francija, Irska, Italija in Nizozemska. V letu 2021 smo načrtovali 
predstavitev Avstrije, vendar smo zaradi poslabšanja razmer ob pandemiji koronavirusne 
bolezni dogodke, načrtovane v prvem tednu decembra, prestavili v spomladanski čas 2022. 
Decembra 2022 pa bomo predstavili Rusijo. Rusija je kot največja slovanska država prispevala 
k razvoju evropske književnosti in kulture vrsto literarnih klasikov, kot so bili Aleksander 
Sergejevič Puškin, Lev Nikolajevič Tolstoj, Fjodor Mihajlovič Dostojevski in Anton Pavlovič 
Čehov ter s tem poleg ostalega dodala pomemben prispevek k razvoju evropske književnosti, 
kulture in tudi njene identitete. Pri organizaciji dogodkov sodelujemo z veleposlaništvi, 
izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami, društvi in tujci, ki so v Sloveniji našli svoj dom. 
Predstavitev poteka v obliki razstav, predavanj, pogovornih večerov, literarnih dogodkov, 
jezikovnih tečajev, filmskih projekcij ter koncertov in se odvija v izbranih knjižnicah MKL. 
 
36. Soočenja: nove stvarnosti (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Center za koordinacijo prireditev, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2022  
Cilji: opozarjanje na resnost problematike globalne ekonomske, politične in družbene krize in 
v smislu soočenja z globalnimi problemi (trajnostni razvoj, odprava revščine in družbenih 
neenakosti, reševanje političnih konfliktov, podnebne spremembe, migrantska kriza) 
Ciljna skupina: odrasli, starejši  
Sodelovanje: Univerza v Ljubljani (FDV, FF, BF), Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo 
za zunanje zadeve, organizacije, kot so WWF, Greenpeace, Amnesty international. 
Opis: V projektu bomo opozarjali na nujnost sonaravnega razvoja kot globalne strategije in 
trajnostno naravnane ekonomije, ki bi bila prijaznejša do okolja. Svet se sooča s pogubnimi 
podnebnimi spremembami, zato bomo v sodelovanju z različnimi ustanovami poudarjali 
kompleksnost te problematike. Poudarjali bomo nujnost zaščite vodnih virov ter razvoja in 
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uporabe neškodljivih virov energije ter predstavili dobre prakse integralne zelene ekonomije in 
prehranske samooskrbe. Skušali bomo predstaviti nesoglasja in vzroke za politično krizo, ki 
ogroža zahodno demokracijo, naše sobivanje in človekove pravice v razvitem delu sveta. 
Predstavitveni dogodki se bodo odvijali v mreži knjižnic MKL. 
 
37. Posebna zbirka – varstvo človekovih pravic (SP A.1, cilj 1: Razvoj različnih oblik 
knjižničnih zbirk; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Knjižnica Bežigrad, Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega 
gradiva 

Trajanje: 2021–2022  
Cilji: spoznati uporabnike z institutom Varuha človekov pravic; izpostaviti izbrano gradivo iz 
področij delovanja Varuha človekovih pravic; predstaviti uporabnikom zbirko in preko 
predavanj seznanjati uporabnike s področjem 
Ciljna skupina: odrasli 
Opis: V sodelovanju z Varuhom človekovih pravic bomo vzpostavili posebno zbirko, v kateri 
bomo združili knjižnično gradivo ter gradivo, ki ga bo knjižnici daroval Varuh človekovih pravic. 
Pripravili bomo otvoritev zbirke in v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic posamezna 
aktualna predavanja. 
 
38. Sodobna slovenska likovna umetnost (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov) 
Izvajalec: Center za koordinacijo storitev, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2022  
Cilji: predstavitev sodobne slovenske likovne umetnosti in njihovih ustvarjalcev z ozirom na 
njihov pomen in umestitev v evropskem kulturnem prostoru 
Ciljna skupina: odrasli, starejši  
Sodelovanje: ALU, Narodna galerija, Moderna galerija, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 
AKC Metelkova, Galerija Ažbe, Galerija Hest 
Opis: V projektu bomo predstavili umeščenost sodobne slovenske likovne scene v evropskem 
kulturnem prostoru. Spregovorili bomo o sodobnih likovnih trendih in iskanju slovenske 
prepoznavne identitete v raznolikem evropskem kulturnem prostoru. V sodelovanju z 
Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in drugimi galerijami bomo omogočili razstave, 
predstavitve in promocijo mladih, obetavnih likovnih ustvarjalcev, tako klasičnih likovnikov kot 
tudi ustvarjalcev likovne avantgarde oziroma sodobne vizualne umetnosti (konceptualna 
angažirana umetnost, performans, intermedijska umetnost) in tudi sodobnega likovnega izraza 
v kontekstu družbenega aktivizma. Razstave in predstavitveni dogodki se bodo odvijali v 
celotni mreži knjižnic MKL. 
 

39. Cikel češkega in slovaškega filma (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov) 

Izvajalec: Slovanska knjižnica 

Trajanje: 2022 (štiri projekcije: v februarju, aprilu, septembru in novembru) 
Cilji: spodbujanje filmske pismenosti; možnost ogleda filmov s slovanskega področja; nagovor 
potencialnih čeških in slovaških rojakov v Ljubljani oz. tujih obiskovalcev mesta; promocija 
Slovanske knjižnice (seznanjanje obiskovalcev s raznolikostjo storitev SLK); okrepitev 
sodelovanja s Filozofsko fakulteto v Ljubljani in Veleposlaništvom Češke republike in 
Veleposlaništvom Slovaške republike v Sloveniji 
Ciljna skupina: odrasli uporabniki MKL 
Sodelovanje: Filozofska fakulteta – Oddelek za slavistiko, Veleposlaništvo Češke republike in 
Veleposlaništvo Slovaške republike 
Opis: V letu 2022 predvidevamo štiri projekcije filmov (dva češka in dva slovaška filma). Tema, 
ki bo filme med seboj povezovala, je komedija. Na začetku projekcije bo film in tematiko 
predstavil filmski oziroma literarni poznavalec. 
 
40. TECH.LIBRARY – Enhance public library services for visually impaired users 
through ICT tools and training (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, SP A.2, cilj 4: 
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Vključevanje ciljev trajnostnega razvoja, SP C.1, cilj 3: Izgradnja strateških partnerstev in 
mednarodno sodelovanje) 
Izvajalec: Služba za razvoj  
Trajanje: september 2020–avgust 2022 
Cilji: Izmenjava dobrih praks med sodelujočimi organizacijami; izboljšanje kompetenc 
knjižničarjev za področje IKT; vzpostavitev mednarodne mreže knjižnic za sodelovanje pri 
odgovarjanju na potrebe slepih in slabovidnih uporabnikov 
Ciljna skupina: zaposleni v splošnih knjižnicah, slepi in slabovidni uporabniki 
Partnerstvo: Unione della Romagna Faentina (koordinator projekta, združenje šestih občin, 
Italija), Gradska knjižnica Rijeka (splošna knjižnica, Hrvaška), Regionalna narodna biblioteka 
“Petko Rachev Slaveikov”, Veliko Tarnovo (splošna knjižnica, Bolgarija), Mazsalaca 
Municipality (občina, Latvija), Biblioteca Nationala a Ramaniei (nacionalna knjižnica, 
Romunija), Argo di Donda Andrea E C. SNC (podjetje za vodenje mednarodnih projektov, 
IKT storitve, Italija) 
Opis: MKL kot partner sodeluje pri projektu TECH.LIBRARY v programu Erasmus+, KA2: 
strateška partnerstva v izobraževanju odraslih. Projekt je namenjen izboljšanju storitev 
splošnih knjižnic za slepe in slabovidne uporabnike, kar želi doseči preko uporabe IKT orodij 
in usposabljanja zaposlenih v knjižnicah. V projektu poleg MKL sodeluje še šest partnerjev iz 
petih evropskih držav. Aktivnosti, predvidene v projektu: izmenjava primerov dobrih praks, 
študijski obiski med partnerji, izdelava spletne platforme, video učnih gradiv in priročnika, 
organizacija mednarodnih projektnih srečanj in strokovnih konferenc. 
 
41. Digitalizacija starejših serijskih publikacij in domoznanskih monografij (SP A.2, cilj 
3: Digitalizacija gradiva in digitalne vsebine) 
Izvajalec: Služba za razvoj, Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2022 
Cilji: omogočiti javni dostop v e-obliki do zbirke publikacij, pomembnih za ekonomski in 
gospodarski razvoj Ljubljane in osrednjeslovenskega območja; dopolnjevanje zbirke vsebin, ki 
se navezujejo na zgodovino osrednjeslovenskega območja 
Ciljna skupina: prebivalci občin osrednjeslovenske regije, širša javnost 
Sodelovanje: Narodna in univerzitetna knjižnica pri pripravi tehnične dokumentacije in 
zagotovitvi gradiva za digitalizacijo, splošne knjižnice osrednjeslovenske regije pri zagotovitvi 
gradiva za digitalizacijo 
Opis: MKL nadaljuje dopolnjevanje zbirke digitaliziranih gradiv, ki se navezujejo na zgodovino 
Ljubljane in njenega širšega okolja ter predstavljajo dragocenosti nacionalnega, kulturnega in 
raziskovalnega pomena. V letu 2022 načrtujemo izvedbo digitalizacije korpusa nemških 
domoznanskih monografij (1800–1850) in starejših serijskih publikacij (1800–1870). Celoten 
korpus tovrstnega gradiva bo v obliki polnega besedila objavljen na portalu Digitalne knjižnice 
Slovenije ter bo zaradi predvidene lokalizacije portala bolje viden uporabnikom, ki jih zanima 
širše ljubljansko okolje. Vsebine iz gradiva bodo v obliki zgodb objavljane tudi na portalu 
KAMRA in izpostavljene na domoznanski spletni podstrani knjižnice. 
 
42. Obrazi prestolnice (SP A.2, cilj 3: Digitalizacija gradiva in digitalne vsebine; SP A.3, cilj 
1: Dediščinska pismenost) 
Izvajalec: Služba za razvoj, Slovanska knjižnica 
Trajanje: 2022–2024 
Cilji: izbor gradiva iz že obstoječega širšega nabora, objava gradiv v obliki digitalnih zbirk na 
portalu KAMRA ter v obliki virtualnih razstav na spletni strani MKL; predstavitev predelov 
Ljubljane, znamenitih lokacij ter stavb in pomembnih osebnosti 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane 
Opis: V okviru projekta Obrazi prestolnice, ki bo nasledil projekt Razvoj Ljubljane, bomo 
raziskovali različne »obraze Ljubljane«, bodisi v smislu posameznih predelov, znamenitih 
lokacij ter stavb ali pomembnih osebnosti. Pri tem bomo uporabili gradivo iz obsežnega fonda 
Slovanske knjižnice. Za pomoč pri pridobivanju slikovnega gradiva se bomo obrnili na ustrezne 
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javne zavode (Zgodovinski arhiv Ljubljana, muzeji). Zbrano gradivo bomo objavili v obliki 
digitalnih zbirk na portalu KAMRA. 
 
43. Moj kraj nekoč in danes (SP A.2, cilj 3: Digitalizacija gradiva in digitalne vsebine; SP A.3, 
cilj 1: Dediščinska pismenost) 
Izvajalec: Služba za razvoj, Slovanska knjižnica, splošne knjižnice osrednjeslovenske regije 

Trajanje: 2022–2026 

Cilji: pridobivanje novih vsebin s področja lokalne kulturne dediščine ter dajanje na voljo 
javnosti; spodbujanje tesnega sodelovanja MKL s knjižnicami regije ter hkrati sodelovanja 
knjižnic z lokalnim okoljem 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in osrednjeslovenske regije 
Sodelovanje: knjižnice regije, kulturne ustanove 
Opis: Regijski projekt Moj kraj nekoč in danes bo deloma vsebinsko nasledil dosedanji projekt 
Bilo je nekoč v našem kraju, ki smo ga v letu 2018 zasnovali za potrebe portala KAMRA. 
Razširjen bo namreč z aktualnimi domoznanskimi vsebinami, za katere je javnomnenjska 
raziskava ZBDS med člani, uporabniki in neuporabniki splošnih knjižnic iz leta 2020 pokazala, 
da anketirance zanimajo v enaki meri, kot tiste o lokalni zgodovini. S projektom želimo čim bolj 
učinkovito spodbuditi sodelovanje splošnih knjižnic z lokalnim okoljem ter sorodnimi 
ustanovami. Skupaj s knjižnicami regije bomo zbirali zgodbe, povezane z lokalno zgodovino 
in kulturno dediščino, pri osvetljevanju le-teh pa bomo sodelovali tudi z drugimi kulturnimi 
ustanovami. V letu 2022 bomo znotraj omenjenega projekta dali poudarek temam, povezanim 
z ribištvom in ribogojstvom (v skladu z razglasitvijo OZN leta 2022 za mednarodno leto 
obrtnega ribištva in ribogojstva), ter obletnicam rojstva in smrti znamenitih osebnosti. Zgodbe 
bomo v obliki digitalnih zbirk objavili na portalu KAMRA.  
 
 
Projekti za starejše: 
 
44. Regijski domoznanski natečaj za starejše (SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov; SP A.3, 
cilj 1: Dediščinska pismenost) 
Izvajalec: Služba za razvoj, Slovanska knjižnica, splošne knjižnice osrednjeslovenske regije 
Trajanje: 2022 
Cilji: povezovanje knjižnic z lokalno skupnostjo; spodbujanje starejših k ustvarjalnosti; zbiranje 
spominov na vsakdanje življenje; promocija pomembnosti kulturne dediščine 
Ciljna skupina: starejši 
Sodelovanje: splošne knjižnice regije 
Opis: Pripravili bomo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, ki bo potekal na 
regionalnem nivoju v sodelovanju s knjižnicami regije. Natečaj je namenjen ciljni skupini 
starejših. Na ta način želimo starejše aktivno vključiti v proces ohranjanja kulturne dediščine 
ter jih spodbuditi k ustvarjalnosti. Hkrati želimo zajeti njihove spomine na življenje v svojem 
lokalnem okolju ter tako obogatiti našo domoznansko zbirko z vsebinami s področja 
vsakdanjega življenja. Žirija bo zbrane zgodbe prebrala in ocenila. Najboljše zgodbe bodo 
nagrajene in objavljene na spletni strani knjižnice ter na portalu KAMRA. 
 
45. Poezija za starejše (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri 
uporabnikov) 
Izvajalec: Delovna skupina za storitve za starejše, knjižnice v mreži MKL 
Trajanje: 2022 
Cilji: spodbujanje bralne kulture in pismenosti; izposoja kakovostnejšega gradiva; spodbujanje 
aktivnosti ter ustvarjalnosti pri starejših; promocija poezije 
Ciljna skupina: starejši 
Opis: Starejše želimo spodbuditi k ustvarjanju in aktivnemu vključevanju. Ponudili jim bomo 
izobraževanje na temo pisanja poezije, nato pa formirali manjšo skupino, ki se bo redno 
srečevala (predvidoma enkrat mesečno) in prebirala poezijo tako priznanih avtorjev kot tudi 
udeležencev skupine. Na srečanjih se bodo udeleženci pogovarjali o prebranem, predstavili 
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lastne prispevke ter s pomočjo mentorja oziroma vodje skupine nadgrajevali svoje znanje in 
sposobnosti. Na vsakem srečanju bomo prav tako izpostavili izbrano gradivo s področja 
poezije. Projekt se vključuje v širši kontekst promocije poezije v MKL Pripni poezijo. 
 
 
Drugi Projekti: 
 
46. Projekt ICORN (SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod) 
Izvajalec: Služba za razvoj 
Trajanje: 2022 
Cilji: promocija literature in branja; mednarodno sodelovanje in sodelovanje na lokalnem 
nivoju; dejavno vključevanje v mednarodno sodelovanje na področju podpore ustvarjalcem z 
ogroženih področij sveta  
Ciljne skupine: prebivalci Ljubljane 
Sodelovanje: Oddelek za kulturo MOL in slovenski PEN, DSP, FF, ustanove, društva in 
izvajalci 
Opis: Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za 
preganjane pisatelje ICORN z zavezo nudenja zatočišča pisateljem, ki so v svojih državah 
preganjani zaradi svojega literarnega delovanja. MKL je nosilka sodelovanja s preganjanim 
pisateljem, ki trenutno živi v Ljubljani kot enem od zatočišč mreže ICORN, in skupaj z MOL in 
Slovenskim centrom PEN skrbi za prihod pisatelja v Ljubljano, osnovno zdravstveno 
zavarovanje za čas bivanja, štipendijo in udejstvovanje v javnem in kulturnem življenju mesta. 
Z aktivnim sodelovanjem in promocijo dejavnosti mednarodne mreže in partnerjev ter 
gostujočih avtorjev želimo izpostaviti vlogo knjižnice kot promotorja literature, branja in 
sodelovanja v mednarodno pomembnih projektih in aktualnih tokovih. MKL svojo dejavnost širi 
na aktivnosti predstavitev gostujočih pisateljev mreže ICORN in predstavitve v ciklu Literatura 
v azilu. Z izborom literarnih vsebin se bomo osredotočili na predstavitev glavnih tematskih 
poudarkov projekta skozi ustvarjalnost, svobodo govora in vključevanje v lokalne in 
mednarodne literarne tokove.  
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2022, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

8 SODELOVANJE IN PROMOCIJA 

 
Strateške usmeritve 

− Vzpostavljanje različnih partnerstev, sodelovanje z vsemi vrstami knjižnic, drugimi 
kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami ter lokalnimi skupnostmi pri skupnih projektih.  

− Vključenost MKL v utrip Ljubljane in okolice z novimi oblikami promocije z namenom 
utrjevanja ugleda in javne podobe knjižnice. 

− Razvoj blagovnih znamk, trženje promocijskih izdelkov knjižnice in prenova celostne 
grafične podobe za večjo prepoznavnost knjižnice v javnosti. 

− Razvoj založniške dejavnosti. 
 
Strateški cilji in aktivnosti za leto 2022 
Pri vzpostavljanju sodelovanja se bo MKL opirala na izhodišča v Strokovnih priporočilih in 
standardih za splošne knjižnice 2018–2028, ki izpostavljajo proaktivno delovanje knjižnice v 
lokalnem okolju. 
- Sodelovanje z ustanoviteljem MOL in občinami pogodbenimi partnericami: pri 

zagotavljanju optimalnega delovanja knjižnic, pri posredovanju domoznanskega gradiva in 
organizaciji skupnih prireditev. 
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- Sodelovanje z vrtci in šolami pri promociji branja, povezovanje s kulturnimi ustanovami pri 
pripravi vsebin za regijski domoznanski portal KAMRA. 

- Sodelovanje z drugimi javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in posamezniki na 
področju MOL. 

- Sodelovanje s knjižnicami in izobraževalnimi ustanovami na področju bralne kulture in 
bralne pismenosti izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole; evropske splošne 
knjižnice v sklopu Unescovega naziva Ljubljana: mesto literature, mednarodnih projektov 
in različnih oblik mobilnosti). 

- Vzpostavitev sodelovanja in izmenjave dobrih praks s knjižnicami v tujini (Knjižnice grada 
Zagreba, NAPLE Forum in NAPLE Sister Libraries, projekta TECH.LIBRARY in G-BOOK 
2). 

- Promocija knjižnice izven fizičnega prostora knjižnice, na lokacijah, kjer se v prostem času 
zadržujejo prebivalci Ljubljane (Povsod v mestu: Knjižnica ob vodi, Knjižnica na vrtu, 
Knjižnica na delovnem mestu, pasaža KOŽ, Popoldan s knjižnico, bralnica v Živalskem 
vrtu). 

- Načrtno pridobivanje partnerjev na osnovi smernic za boljše sodelovanje knjižnice z 
drugimi deležniki v lokalnem okolju in za vzpostavitev partnerstev pri pripravi inovativnih 
projektov. 

- Vzpostavitev notranjega zagovorništva – povečati vpliv, ki ga imajo sami zaposleni na 
vidnost in prepoznavnost knjižnice v okolju. 

- Načrtno pridobivanje sponzorjev. 
- Vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature (sodelovanje z 

javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami). 
- Organizacija različnih natečajev (literarni, fotografski), ki promovirajo storitve knjižnice v 

širšem okolju. 
- Poenotena promocija MKL, redno in sprotno obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše 

zainteresirane javnosti, vzpostavljanje knjižnice kot okolju prijazne ustanove. 
- Poudarjena elektronska promocija prek spletne strani (dostopnost na mobilnih napravah) 

in na različnih družbenih omrežjih (usmerjena promocija za različne ciljne skupine preko 
za vsako posamezno skupino najprimernejših profilov) ter zunanja promocija z udeležbo 
na sejmih in festivalih, v fizični in virtualni obliki. 

- Povečali bomo lastno produkcijo videoposnetkov za uporabnike, z namenom promocije 
knjižnice in zagovorništva. 

- Vključevanje v mednarodna delovna telesa. 
- Izdaja katalogov, priročnikov, domoznanske serijske publikacije in razvoj blagovnih znamk 

MKL. 
 
Pričakovani učinki: 
- prostorska ureditev knjižnic in večja prepoznavnost v lokalnem okolju, 
- povečanje števila sodelovanj z različnimi deležniki,  
- redno sodelovanje z drugimi knjižnicami in razvoj novih storitev, 
- izboljšana javna podoba knjižnice, 
- povečano število novih članov knjižnice. 
 
Kazalniki uspešnosti: 
- število medijskih objav, 
- število sledilcev na družbenih omrežjih, 
- število marketinških aktivnosti, 
- število novih članov. 
 
 

8.1 Sodelovanje 

 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni  
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- Sodelovanje z ustanoviteljico, Mestno občino Ljubljana, županom, Oddelkom za kulturo ter 
drugimi oddelki in službami mestne uprave. 

- Sodelovanje s četrtnimi skupnostmi MOL pri uveljavljanju skupnih interesov knjižnice in 
njenih uporabnikov v posameznih okoljih (različne organizirane pobude lokalnih 
prebivalcev, dnevi sosesk).  

- Sodelovanje z župani drugih občin, v katerih MKL izvaja dejavnost, vodji občinskih uprav, 
sodelovanje v lokalnih občinskih glasilih, angažiranost v kulturnem življenju kraja. 

- Sodelovanje z osmimi knjižnicami Osrednjeslovenske regije pri izvajanju nalog območnosti 
in devetimi območnimi knjižnicami pri nacionalnih projektih in koordinaciji nalog 
območnosti na nacionalnem nivoju. 

- Sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjižnico in IZUM-om. 
- Sodelovanje s stanovsko organizacijo ZBDS in njenimi sekcijami (posvetovanja, revija 

Knjižnica, znak kakovosti zlata hruška),  s področnim društvom DBL (predsedovanje 
društvu) ter sodelovanje z Združenjem splošnih knjižnic (upravni odbor, ekspertne delovne 
skupine). 

- Sodelovanje z Ministrstvom za kulturo, Javno agencijo za knjigo, Javnim skladom 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport, Ministrstvom za zdravje. 

- Sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ter 
Oddelkom za slovenistiko na Filozofski fakulteti Ljubljana, Pedagoško fakulteto Ljubljana, 
Akademijo za gledališče, režijo, film in televizijo. 

- V Murski Soboti, maja 2022, se bomo udeležili Festivala potujočih knjižnic ter srečanja 
Sekcije za potujoče knjižnice. Poleg 13-ih potujočih knjižnic Slovenije se dogodka udeležijo 
tudi potujoče knjižnice iz sosednjih držav. 

- Sodelovanje z javnimi zavodi in javnimi podjetji v Ljubljani: Kinodvor, Muzej in galerije 
mesta Ljubljane, Mala ulica, LPP in drugimi. 

- Sodelovanje z nacionalnimi javnimi zavodi: Narodni muzej, Narodna galerija, Prirodoslovni 
muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Arhiv RS, Cankarjev dom. 

- Sodelovanje z nevladnimi organizacijami in zavodi v Ljubljani v programu Ljubljana: mesto 
literature (Vodnikova domačija).  

- Sodelovanje v projektu MOL LOMI (občina po meri invalidov). 
- Sodelovanje z Bralno značko Slovenije, Bralnim društvom Slovenije in Društvom 

slovenskih pisateljev, Sekcijo za mladinsko književnost, Društvom slovenskih literarnih 
kritikov, Slovenskim sociološkim društvom in Slovenskim filozofskim društvom. 

- Sodelovanje s festivali, ki nastajajo pod okriljem JAK ali MOL (kot na primer Zlati čoln, 
Vilenica, Pranger, Fabula in Bobri), in z drugimi festivali (Študentska arena, Festival za 
tretje življenjsko obdobje). 

- Sodelovanje z založbami in knjigarnami, Društvom slovenskih založnikov in Društvom 
slovenskih knjigotržcev. 

- Sodelovanje z različno strokovno javnostjo pri aktivnostih v Trubarjevi hiši literature.  
- Sodelovanje z različnimi ustanovami, društvi, podjetji in skupnostmi v lokalnem okolju: vrtci, 

osnovne in srednje šole, fakultete, glasbene šole, mladinski četrtni centri, centri za socialno 
delo, domovi za starejše, dnevni centri za starejše, Univerza za tretje življenjsko obdobje, 
ustanove, ki skrbijo za ljudi s posebnimi potrebami, muzeji, galerije, arhivi, kinematografi, 
kulturno-umetniška društva, športna društva, različne nevladne organizacije, popotniški 
klubi, jezikovne šole, turistična društva, študijski krožki, festivali. 

- Sodelovanje s Skupnostjo muzejev Slovenije (nagrade izžrebanim reševalcem in 
mentorjem v MEGA kvizu).  

- Sodelovanje z društvi s področja varovanja okolja (Ekologi brez meja) in s področja 
naravoslovnih ved (Mathema). 

- Sobivanje v isti stavbi in sodelovanje z Zavodom En-Knap. 
- Sodelovanje s Centrom Rog pri pripravi izhodišč za delovanje Knjižnice Rog v Centru Rog. 
- Sodelovanje pri promociji blagovnih znamk MKL (Knjigarna Zvezdica Zaspanka, Knjigarna 

Konzorcij). 
- Sodelovanje z Društvom UNICEF Slovenija pri projektu Varne točke. 
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- Sodelovanje s Slovensko filantropijo na področju prostovoljskega dela. 
- Sodelovanje z društvom Spominčica – Alzheimer Slovenija pri delovanju Demenci prijaznih 

točk v knjižnicah mreže MKL. 
- Projektno delo v sodelovanju z azilnim domom na Viču za povečanje socialne vključenosti 

ranljivih skupin prebivalstva. 
- Sodelovanje z Zvezo potrošnikov Slovenije pri obveščanju uporabnikov. 
- Sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za varovanje javnega zdravja (NIJZ) pri Evropskem 

tednu zdravja, Kulturnem bazarju (izbor kakovostne literature na temo prehrane otrok in 
mladine). 

- Sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine pri nacionalnem literarnem natečaju Evropa v šoli. 
- Sodelovanje z Andragoškim centrom Slovenije. 
- Sodelovanje v različnih strokovnih komisijah in žirijah. 
- Sodelovanje z revijami Bukla, Ciciban, Otrok in knjiga, z otroškim programom RTV 

Slovenija. 
- Sodelovanje z občinskimi glasili MOL in v občinah pogodbenih partnericah ter nacionalnimi 

mediji. 
- Sodelovanje z lokalnimi podjetji. 
- Sodelovanje s posamezniki in pravnimi osebami zasebnega prava, ki podpirajo knjižnično 

dejavnost. 
 
 
Mednarodno sodelovanje 
- Sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba pri različnih projektih (v letu 2016 podpisan 

dvostranski sporazum o sodelovanju med MKL in KGZ). 
- Sodelovanje v NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe), sekcijah IFLE 

(International Federation of Library Associations and Institutions) in Public Libraries 2030, 
tudi kot nacionalni predstavniki v delovnih telesih. 

- Sodelovanje v projektu Naple sister libraries: Regijska knjižnica iz Kaunasa (Litva) in 
Regijska knjižnica iz Krakova (Poljska). 

- Organizacija študijskih obiskov in mobilnosti knjižničarjev in študentov bibliotekarstva v 
okviru Erasmus+. 

- Sodelovanje s partnerji iz Italije, Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Latvije v mednarodnem 
projektu TECH.LIBRARY (Erasmus+: K2 Strateška partnerstva). 

- Sodelovanje s partnerji iz Irske, Italije, Španije, Francije in Bolgarije v mednarodnem 
projektu G-BOOK 2 (projekt Ustvarjalna Evropa). 

- Sodelovanje s Slovensko sekcijo IBBY: promocija slovenske mladinske književnosti v 
mednarodnem prostoru (kandidature za ALMO in Andersenovo nagrado), promocija 
Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig in zlatih hrušk v mednarodnem prostoru. 

- Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo (Skupina za mednarodno sodelovanje): promocija 
Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza. 

- Sodelovanje z Javno agencijo za knjigo RS: sodelovanje z gradivi pri knjižnem sejmu v 
Bologni (2022) in priprave na častno gostovanje v letu 2024. 

- Sodelovanje s Shanghai City Library (letno nam daruje okoli 150 knjig). 

- Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami (Luisenbad, Berlin; 
Knjižnica Il était une fois, Luksemburg; IJB München; BNF Centre national de la literature 
pour la jeunesse La Joie par les livres, Clamart). 

- Sodelovanje z društvom Ruslo pri izvedbi Cikla ruskega filma. 
- Sodelovanje s Slovansko knihovno iz Prage pri izmenjavi gradiva. 
- Sodelovanje z Veleposlaništvom Češke republike v Ljubljani. 
- Sodelovanje z Veleposlaništvom Slovaške republike. 

- Sodelovanje z Veleposlaništvom Republike Poljske v Ljubljani. 

- Sodelovanje s Sammlerkreis Miniaturbuch e. V. Stuttgart. 

- Povezovanje s tujimi predstavništvi in kulturnimi centri v Sloveniji. 
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- Sodelovanje s tujimi hišami literature/literarnimi inštituti (na primer: Literaturhaus Graz, 
Franz-Nabl-Institut für Literaturforschung, Instytut Książki, Slovenski kulturni center Berlin 
in Centar za kulturno dekontaminaciju – Beograd). 

- Sodelovanje v mednarodni mreži več kot 70 mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN. 
 
 

8.2 Promocija knjižnice 

 
V letu 2022 bomo večjo pozornost namenili možnostim enostavnejšega dostopa do klasičnih 
in elektronskih storitev knjižnice ter promociji programa za različne ciljne skupine uporabnikov.  
 
Poudarek bo na promociji branja in bralne kulture, programih za starejše in mlade, aktivnostih 
na področju zdravega načina življenja in zagovorništvu, ki se bo vključevalo v različne 
programe knjižnic. Kot do sedaj se bomo tudi v prihodnje vključevali v skupne projekte MOL 
ter soustvarjali program knjižnice v sodelovanju z ljubljanskimi javnimi zavodi in na tak način 
pripomogli k živahnejšemu kulturnemu utripu mesta. Aktivno bomo sodelovali pri programih 
pisarne UNESCO Ljubljana: mesto literature in projektu ICORN (zatočišče preganjanih 
pisateljev). 
 
Pričeli bomo z rednim oglaševanjem knjižničnih dejavnosti in zbirke na novem družbenem 
omrežju TikTok, ki je prvenstveno namenjen mlajši publiki. Še naprej bomo izvajali načrtno 
promocijo z objavami na spletni strani MKL, družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube), ter v medijih, z oglaševanjem ter z uporabo različnih promocijskih gradiv.  
 
Povečali bomo lastno produkcijo videoposnetkov za uporabnike z namenom promocije 
knjižnice in zagovorništva. Posvetili se bomo promociji lastnih blagovnih znamk in proizvodov 
ter razvoju spletne in neposredne prodaje izdelkov knjižnice. 
 
Še naprej se bomo posvečali pripravi izobraževalnih in kulturnih dogodkov za krepitev vloge 
knjižnice kot prostora za vseživljenjsko učenje in druženje, digitalnih vsebin in kreativnic, ki jih 
bomo predvajali neposredno na naših spletnih kanalih ali jih izvajali v živo. 
 
Prepoznavnost MKL med potencialnimi uporabniki ter sodelovanje z različnimi partnerji bomo 
poglabljali s predstavitvami na različnih posvetovanjih, kongresih, delovnih obiskih, tako doma 
kot v tujini, in z objavami prispevkov v strokovnih publikacijah.  
 
Knjižnica bo izvajala program dela za leto 2022, opredeljen v tem programskem sklopu, glede 
na višino odobrenih sredstev in v skladu s prioritetami v okviru sklopa. 
 
 

9 SODELOVANJE ZAPOSLENIH V DOMAČIH IN MEDNARODNIH STROKOVNIH 
TELESIH 

 
Marijana Abe 
- članica Uredniškega sveta revije Knjižnica  
- članica Izvršnega odbora DBL 
 
Anton Brlan 
- član Sveta zavoda MKL 
 
Barbara Cesar 
- članica Nadzornega odbora ZBDS 
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- članica Izvršnega odbora DBL 
 

Rok Dežman 
- član Delovne skupine za prireditve pri Združenju splošnih knjižnic 
 
Neja Drevenšek 
- članica Izvršnega odbora Sekcije za potujoče knjižnice pri ZBDS 
- članica uredniškega odbora revije Potujoče novice 
 
Anja Frković Tršan 
- članica Častnega razsodišča DBL 
 
Matej Gazvoda 
- član Nadzornega odbora DBL 
 
Vanja Grabner 
- članica Skupščine izvajalcev referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 

Aleš Klemen 
- član Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo 
- član predsedstva NAPLE Forum-a 
- namestnik predsednice Komisije za bibliotekarski izpit pri Narodni in univerzitetni knjižnici  
- član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
- član Uredniškega odbora revije Knjižnica 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
- članica projektne strokovne skupine "Rastem s knjigo za OŠ in SŠ" pri JAK 
- članica Delovne skupine za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj bralne 

pismenosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS 
- članica Uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
- članica Delovne skupine območnih koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenosti 
- območna koordinatorica dejavnosti in sodelovanja MKL z nacionalno mrežo ustanov za 

spodbujanje pismenosti in bralne kulture v Sloveniji 
 
Mateja Lesar 
- predsednica Sekcije za izobraževanje in kadre pri ZBDS 
 
Polona Maček 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Erika Marolt 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Helena Marolt 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Tomaž Miško 
- član Izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
- član Nacionalnega odbora UNESCO za Spomin sveta 
 
Lili Ozim 
- predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Kristina Picco 
- koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL 
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- članica Strokovne komisije za knjigo in literarni festival (MOL, Oddelek za kulturo) 
- članica Upravnega odbora Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 
 
Tatjana Pristolič 
- članica Delovne skupine za pripravo posvetovanja ob sejmu Frankfurt 2023 pri Združenju 

splošnih knjižnic 
 
Anja Pušnik 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Prednik Plantev 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Veronika Rijavec Pobežin 
- članica Delovne skupine za pripravo nacionalnega razpisa Branju prijazna občina pri 

Združenju splošnih knjižnic 
- članica Delovne skupine za projekt Promocija splošnih knjižnic pri Združenju splošnih 

knjižnic 
 
Marijan Špoljar 
- član Skupščine izvajalcev referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
- predsednik Častnega razsodišča ZBDS 
- član ožje Delovne skupine splošnih knjižnic za COBISS pri Združenju splošnih knjižnic 
- član Strokovnega sveta zavoda MKL 
 
Tanja Tavzelj 
- članica Izvršnega odbora DBL in tajnica društva 
- delegatka DBL na zborih članov ZBDS 
 
Lavra Tinta 
- članica Izvršnega odbora Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS 
 
Vesna Trobec 
- članica PR kolegija MOL 
- članica Delovne skupine za promocijo slovenskih splošnih knjižnic pri Združenju splošnih 

knjižnic 
- članica uredništva Urban – interne revije JHL, javnih podjetij in MOL 
- članica Komisije za Čopove diplome in Čopova priznanja pri ZBDS 
 
Miro Tržan 
- predsednik Strokovnega sveta zavoda MKL 
 
Nika Viltužnik 
- predsednica Sveta delavcev MKL 
 
Veronika Vurnik Škrabec 
- regionalna urednica na portalu Dobreknjige.si za Osrednjeslovensko regijo  
 
Ana Zdravje 
- članica Delovne skupine za strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice pri 

Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost 
- predsednica DBL 
- predsednica Sveta zavoda MKL 
- članica odbora strokovne sekcije ENSULIB pri IFLA 
- članica Komisije za kompetenčne centre pri Združenju splošnih knjižnic 
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Boris Zgonc 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Teja Zorko 
- članica Nadzornega odbora portala Dobre knjige 
- predsednica Nadzornega odbora portala KAMRA 
- članica Upravnega odbora IZUM 
- članica Upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic 
 
Erika Žitko 
- članica Nadzornega odbora DBL 
 

 
 
 
 
 
 
         mag. Teja Zorko 

       Direktorica 
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PRILOGA 1: KADROVSKI NAČRT 2022 

 
 

Zaposleni, ki jih 

financira  

Mestna občina 

Ljubljana 

I.–IV. tarif. 

skup. 

V. tarif. 

skupina 

VI. tarif. 

skupina  

VII. tarif. 

skupina 

VIII. tarif. 

skupina 

IX. tarif. 

skupina 

Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2021 

5 41 23,5 127   196,5 

1. Št. zaposlenih na 

dan 1. 1. 2023 (a+b) 

5 41,5 - 17 133   196,5 

a) Št. zaposlenih za 

določen čas 

      0  

b) Št. zaposlenih za 

nedoločen čas 

5 41,5 - 17 133   196,5 

Leto 2022        

Št. zaposlenih s 

krajšim del. časom  

2 3  7   12 

Število napredovanj 

znotraj tarifne skupine 

2 18 4 80   104 

Število napredovanj v 

višjo tarifno skupino 

(navedite v tarifni 

skupini pred 

napredovanjem) 

      0 

Število premestitev       0 

Število upokojitev  1 4 5   10 

Število nadomestnih 

zaposlitev zaradi 

upokojitev 

 3  7   10 

Št. odpovedi pogodb o 

zaposlitvi zaradi 

poslovnega razloga 

      0 

 

2. Št. zaposlenih, ki 

so financirani iz 

drugih virov, na dan 

1. 1. 2023, navedite 

vir 

1 6 5 11,5   23,5 

• I. – IV. Tarifna skupina: 
Lastna sredstva: 1 
 

• V. tarifna skupina: 
Občina Brezovica: 1,5  
Občina Dobrova - Polhov Gradec: 0,5 
Občina Horjul: 0,5 
Občina Ig: 1 
Občina Velike Lašče: 0,5 
Občina Škofljica: 1 
Občina Vodice: 1 
 

• VI. tarifna skupina: 
Občina Dol pri Ljubljani: 1 
Občina Škofljica: 1 
Občina Velike Lašče: 1 
Lastna sredstva: 2 
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• VII. tarifna skupina: 
Občina Brezovica: 2 
Občina Dol pri Ljubljani: 1 
Občina Dobrova - Polhov Gradec: 1 
Občina Ig: 2 
Občina Škofljica: 1,5 
Občina Vodice: 1 
Ministrstvo za kulturo: 2  
Lastna sredstva: 1 

 

3. Skupaj št. 

zaposlenih  

1. 1. 2023 (1+2) 

6 47,5 22 144,5   220 

 
 
Pregled števila zaposlenih po letih: 

 

 
 
 
 
 
 
  

4. Zaposleni, ki jih 

financira  

Mestna občina 

Ljubljana 

I.–IV. tarif. 

skup. 

V. tarif. 

skupina 

VI. tarif. 

skupina  

VII. tarif. 

skupina 

VIII. tarif. 

skupina 

IX. tarif. 

skupina 

Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 

1. 1. 2019 

5 43 23,5 125             196,5 

Št. zaposlenih 

na dan 1. 1. 2020 

5 42  23,5 126             196,5 

Št. zaposlenih 

na dan 1. 1. 2021 

5 41 23,5 127             196,5 

Št. zaposlenih 

na dan 1. 1. 2022 

5 39,5 20 132   196,5 

Št. zaposlenih 

na dan 1. 1. 2023 

5 41,5 17 133   196,5 



91 
 

PRILOGA 2: PROGRAM IZVAJANJA POSEBNIH NALOG OSREDNJE OBMOČNE 
KNJIŽNICE V LETU 2022 

 

 

Neposredni poziv k predložitvi predloga programa dela in finančnega načrta za izvajanje posebnih 
nalog osrednje območne splošne knjižnice za leto 2022 (NP-OOK-2022) 

 

Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica Ljubljana  

Naslov (sedež): Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana  

Odgovorna oseba: mag. Teja Zorko  

Telefon: 01 308 50 00  

Elektronska pošta: info@mklj.si  
 

 

Predlog programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2022: 

 

 
  Program OOK za leto 2022 Viri financiranja  (v evrih)                                                        

 Izvajanje 27. člena ZKnj-1 MK  

(fiksni 

programski 

stroški)1 

MK 

(variabilni 

programski 

stroški)2 

Drugi viri Skupaj 

Opravljanje zakonsko opredeljenih 

posebnih nalog OOK za širše območje 

40.228,21 17.539,30 32.877,36 90.644,87 

Koordinacija dejavnosti splošnih 

knjižnic za knjižnični sistem ter 

projektov na nacionalni ravni 

      8.000,00       8.000,00 

Digitalizacija za širše območje 

pomembnega domoznanskega gradiva 

      18.000,00       18.000,00 

Brezplačna medknjižnična izposoja za 

končnega uporabnika 

      4.500,00       4.500,00 

Kompetenčne vsebine 21.638,68 9.920,00       31.558,68 

STROŠKI SKUPAJ 61.866,89 57.959,30 32.877,36 152.703,55 

 

 

Mestna knjižnica Ljubljana v okviru finančnega načrta za izvajanje posebnih nalog osrednje 

območne splošne knjižnice za leto 2022 načrtuje skupno 152.703,55 EUR celotnih stroškov. 

Od tega načrtuje 32.877,36 EUR fiksnih programskih stroškov iz lastnih sredstev.  

Za izvedbo programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2022 načrtuje 

119.826,19 EUR iz sredstev Ministrstva za kulturo. 

                                                 
1 Fiksni programski stroški so tisti upravičeni programski materialni stroški, ki nastanejo za izvajanje posebnih nalog osrednje 

območne knjižnice za širše območje. 
2 Variabilni programski materialni stroški so tisti upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju programskih vsebin v okviru posebnih 

nalog osrednje območne knjižnice za širše območje in so odvisni od obsega oziroma količine načrtovanih aktivnosti za izvajanje 
programskih vsebin. 
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Specifikacija predloga programa in specifikacija stroškov izvajanja posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice za leto 2022 

 

1. Opravljanje zakonsko opredeljenih posebnih nalog OOK za širše območje.  

Vpišite predvidene letne cilje, vsebinski okvir ter obseg dejavnosti knjižnice po zakonsko 

opredeljenih nalogah. Projekte digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 

gradiva podrobneje obrazložite v posebni prilogi. 

Vsebina:  

 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij   

• Omogočanje dostopa na daljavo do podatkovnih zbirk, za katere je razvidno, da je ob upoštevanju 
uporabe in vsebinskega področja njihovo ohranjanje pomembno. 

• Zagotavljanje brezplačne medknjižnične izposoje strokovnega in študijskega gradiva uporabnikom 
knjižnic območja. 

• Vodenje aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa do elektronskih vsebin, ter delovanja 
obstoječih in uvajanja novih storitev v digitalnem okolju knjižnic območja. 

• Sodelovanje pri konzorcijskih nakupih podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo za potrebe knjižnic 
območij in izobraževanju uporabnikov za uporabo e-virov: v letu 2022 bo ožja delovna skupina 
predstavnikov OOK (iz Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica in 
Mestne knjižnice Ljubljana) s predstavniki konzorcija COSEC uskladila podrobnejše pogoje in model 
za zagotavljanje vzdržnega dostopa do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC za potrebe vseh 
OOK. Po novem predlogu financiranje ne bi več potekalo na ravni posameznih OOK, pač pa iz ene 
točke preko konzorcija COSEC, s čemer naj bi zagotovili stabilnost, enakomernejši dostop na 
nacionalni ravni, nižje stroške nabave in ugodnejše pogoje uporabe e-virov. 

• Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva bomo OOK-ji v letu 2022 zagotavljali z obveznim 
izvodom, ki ga MKL prejema kot z Zakonom o obveznem izvodu določena depozitarna ustanova za 
obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega izvoda tistih publikacij, ki jih sofinancirajo 
javne ustanove iz proračunskih sredstev.  

• Uporabnikom knjižnic osrednjeslovenskega območja bomo zagotavljali brezplačno medknjižnično 
izposojo strokovnega in študijskega gradiva. V letu 2022 se izteče triletna konzorcijska pogodba s 
trenutnim ponudnikom storitve paketne dostave, sodelovali bomo pri pripravah za pripravo 
javnega razpisa za konzorcijsko pogodbo s ponudnikom paketnih storitev za prihodnje (predvidoma 
ponovno triletno) obdobje. Vse administrativne dejavnosti, povezane z zagotavljanjem brezplačne 
medknjižnične izposoje strokovnega in študijskega gradiva, bomo predvidoma izvajali v digitalni 
obliki. 

• Za potrebe spremljanja statistike uporabe kupljenih podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, bomo 
v sodelovanju z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami uporabljali namensko programsko 
opremo za izdelavo statistike Sawmill. Stroške vzdrževanja storitve dostopa na daljavo in letno 
licenčnino za programsko opremo Sawmill za potrebe vseh slovenskih OOK prijavlja koordinacija 
OOK pri NUK. 

 

Strokovna pomoč knjižnicam območja 

• Obisk vseh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja, seznanitev s problematikami 
posameznih knjižnic, seveda z upoštevanjem morebitnih omejitev in spremenjenih razmer, 
povezanih s koronavirusno boleznijo COVID-19. 

• Svetovanje knjižnicam območja na vseh področjih dejavnosti MKL, še zlasti pri načrtovanju lokalnih 
računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, ter zasnovi opremljanja knjižnic 
s sodobno tehnologijo za samostojno uporabo knjižnic in avtomatizacijo delovnih postopkov v 
skladu s Strateškimi usmeritvami na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019-2028. 

• Priprava izhodišč za presojo ustreznosti knjižničnih mrež posameznih splošnih knjižnic. 
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• Sodelovanje pri nabavi in obdelavi z Mestno knjižnico Grosuplje in sodelovanje pri skupnem razpisu 
za RFID nalepke in zaščitno folijo s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, Knjižnico Logatec, Knjižnico 
Domžale, Knjižnico Litija in Mestno knjižnico Grosuplje. 

• Izvajanje dejavnosti Učnega centra MKL za koordinatorje nalog območnosti za znanja, potrebna za 
izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice, ter izobraževanja za knjižničarje regije za 
nove naloge v knjižnicah po konceptu in programu Učnega centra MKL kot kompetenčnega centra 
(več o tem v prilogi 2a). 

• Pionirska – CMKK bo kot kompetenčni center skrbela za diseminacijo rezultatov strokovnega in 
raziskovalnega dela na področju mladinskega knjižničarstva in promocije branja, izmenjavo znanj in 
strokovnih pogledov mladinskega knjižničarstva z drugimi sorodnimi področji in skupen razvoj 
bibliopedagoških aktivnosti. (več o tem v prilogi 2b). 

• Priprava metodologije izvajanja prireditvene dejavnosti v splošnih knjižnicah območja, podprta tudi 
z namenskim izobraževalnim sklopom v okviru Učnega centra MKL. 

• Sodelovanje na področju spodbujanja bralne kulture za ciljne skupine uporabnikov, za otroke s 
projektom Poletavci ter s skupnim bralnim projektom za mladostnike – NajPoletavci, oba vodi 
Mestna knjižnica Ljubljana.  

• Za potrebe vodenja različnih sestankov in redno komunikacijo načrtujemo uporabo sodobnih 
načinov komunikacije – zakup licence za videokonferenčno orodje Zoom, ter za potrebe vseh OOK 
orodje Zoom Webinar ali Zoom Events; sestanki koordinatorjev in drugih delovnih skupin OOK bodo 
izmenično potekali v Mestni Knjižnici Ljubljana in preko spletne aplikacije Zoom. 

• Strokovno sodelovanje z Združenjem splošnih knjižnic, s posebnim poudarkom na delu nacionalne 
koordinacije posebnih nalog OOK, v okviru strokovnih delovnih skupin, in v Uredniškem odboru 
skupne spletne strani slovenskih splošnih knjižnic – Knjiznice.si, ter projektov na nacionalni ravni.  

• Delo območnega urednika portala Dobreknjige.si (koordinacija: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 
Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica) bo poleg nalog, navedenih v dokumentu 
Smernice za delo uredniškega odbora portala Dobreknjige.si, zajemalo še ocenjevanje zapisov v 
skladu z dokumentom Preverjanje bibliografskih zapisov na portalu Dobreknjige.si in sodelovanje 
pri organizaciji in izvedbi regijskega srečanja z vnašalci portala. 

• Delo članice delovne skupine območnih koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenosti 
(koordinacija: Mariborska knjižnica) bo potekalo v okviru petih načrtovanih srečanj. Za vsako 
srečanje bodo članice potrebovale pripravo in po vsakem srečanju bodo imele zadolžitve za izvedbo 
določenih dogovorov. Za vsako srečanje bo potrebna vsebinska priprava (pregled gradiva, 
pridobivanje informacij).  

• V okviru delovne skupine sistemskih administratorjev in informatikov OOK (koordinira: Mariborska 
knjižnica) načrtujemo dve obsežnejši nalogi: 

- koordinacijo popisa IKT opreme v splošnih knjižnicah osrednjeslovenskega območja, ki 

ga predvideva dokument Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah 2019 

– 2028. Aktivnosti bodo zajemale svetovanje knjižnicam pri izvedbi popisa na območju, 

priprava krajše analize za posamezno območje, priprava predlogov za posodobitev 

modela izračuna kadra in izdelava končne analize popisa opreme za vsa območja. 

- projekt priprave varnostne politike za splošne knjižnice. Naloga je prav tako predvidena 

v Strateških usmeritvah na področju IKT v splošnih knjižnicah 2019 – 2028, oblikovana 

bo delovna skupina, ki bo v letu 2023 pripravila dokument in ga usklajevala s celotno 

skupino sistemskih administratorjev in informatikov OOK. 

• Delo člana delovne skupine za izvedbo aktivnosti kompetenčnih vsebin za ciljne skupine senzorno 
oviranih uporabnikov in sodelovanje s Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne (koordinacija: 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto). 

• Vključevanje v mednarodne projekte (TECH.LIBRARY, G-BOOK 2). 

• Nadaljevanje izvajanja programa izmenjave knjižničnih delavcev med Mariborsko knjižnico in 
Mestno knjižnico Ljubljana in po potrebi izvajanje oblikovanega regijskega programa »Mentorstvo 
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v knjižnicah regije«, ki je namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici, za 
študente bibliotekarstva in za prostovoljce.  
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Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

• Vsebinska in uredniška podpora delovanju skupnim portalom slovenskih splošnih knjižnic (Kamra, 
Knjiznice.si, Dobreknjige.si, Obrazi slovenskih pokrajin); s poudarkom na izvajanju redakcije, 
organizacije in koordinacije dela na portalu Kamra za potrebe območja. V prvi polovici leta 2022 bo 
v ospredju predvsem usposabljanje vnašalcev vsebin za drugačne funkcionalnosti v letu 2021 
prenovljenega portala in nove CMS platforme portala. Regijska urednica načrtuje: 

- udeležbo na 2 sestankih regijskih urednikov (Zoom), 

- udeležbo na izobraževanju za vnos vsebin na prenovljenem portalu za regijske urednike, 
- sodelovanje pri izvedbi izobraževanja za vnos vsebin na prenovljenem portalu za vnašalce 

Osrednjeslovenskega območja, 

- koordinacija dodajanja vsebin na območju,  

- pregled nad regionalnimi vsebinami, redakcija in potrjevanje objave regijskih vsebin, 

- nadzor in dodeljevanje privilegijev za vnos vsebin, 

- pomoč zunanjim partnerjem pri kreiranju vsebin, 

- organizacijo regijskih izobraževanj za delo na portalu,  

- sodelovanje z glavnim uredništvom, 

- oblikovanje predlogov za izboljšanje oblike in vsebine portala, 

- izvajanje promocije vsebin Osrednjeslovenskega območja, objavljenih na portalu 

Kamra, 

- redne in ažurne objave vsebin na Twitter profilu portala Kamra. 
• Izvedba projekta »Moj kraj nekoč in danes« (priloga 3), v okviru katerega bomo skupaj s knjižnicami 

regije na portalu Kamra objavljali zanimive zgodbe, povezane z aktualnim lokalnim dogajanjem, 
lokalno zgodovino ter prebivalci posameznega kraja, ter nadaljevanje projektov digitalizacije v 
skladu s prejetimi sredstvi. 

• Priprava natečaja za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja za ciljno skupino starejših uporabnikov, ki 
bo potekal na regionalnem nivoju, najboljše zgodbe bomo opremili s fotografijami in objavili na 
portalu Kamra (priloga 4). 

• V sodelovanju z drugimi OOK načrtujemo pripravo pravil za obdelavo novodobnega rokopisnega 
gradiva, zapuščinskih fondov in tvorjenih zbirk v slovenskih knjižnicah  – obravnava na nivoju OOK, 
uskladitev izobraževanj in pričetek obdelave gradiva. 

• Sodelovanje pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega gradiva 
(digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižnice območja, ter postopkih za 
prilagoditev (lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjižnice območja na portalu Digitalne knjižnice 
Slovenije.  

• Sodelovanje v letu 2022 ustanovljeni delovni skupini predstavnikov slovenskih OOK, ki bo 
pregledala dosedanjo prakso glede dostopnosti in uporabe domoznanskega gradiva in oblikovala 
enotne smernice glede dostopnosti in uporabe domoznanskega gradiva, zlasti starejšega, katerih 
rezultat bo oblikovanje potrebnih dokumentov oz. obrazcev in posledično poenotenje prakse v 
knjižnicah.  

• Nadaljevanje aktivnosti za regionalizacijo portala Digitalne knjižnice Slovenije, v sodelovanju z NUK 
in ostalimi OOK. 

• V okviru Slovanske knjižnice – Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke bo 
potekala koordinacija obveščanja pristojnih služb nacionalne knjižnice o morebitnih zavezancih za 
obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi določili in kreiranje ter 
popravljanje domoznanskih normativnih zapisov v bazi CONOR. 

• Aktivna udeležba na festivalu Domfest, ki bo jeseni 2022 izveden v organizaciji Osrednje knjižnice 
Celje, Delovne skupine za domoznanstvo OOK in Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri 
ZBDS. 

• Izvedba projektov digitalizacije (podrobnejše obrazložitve v prilogah 1a, 1b, 1c in 6). 

• Sodelovanje v komisiji za podelitev Goropevškovih nagrad za leto 2022. 
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Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 

• V knjižnicah regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Dogovorile smo se o internem 
postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije.  

• Glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva z 
osrednjeslovenskega območja bomo tako izvajali v skladu z navodili, ki so bila sprejeta leta 2010 ter 
v skladu z Navodilom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 12.06.2012) in Navodilom za 
ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika (NUK, 20.12.2012), revidiranima v letu 2013.  

• V splošnih knjižnicah pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni 
knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. V kolikor knjižnice tovrstnih izvodov 
knjižnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih spodbujamo, da jih v koordinaciji z MKL posredujejo v 
NUK-ovo arhivsko zbirko obveznih izvodov, če jih tam še ni. 

 

Koordinacija dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični sistem ter projektov na nacionalni 

ravni 

V okviru koordinacije dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični sistem na nacionalni ravni so 

načrtovani stroški dela za načrtovane aktivnosti in izvedbo projektov.  

V okviru stroškov dela so predvidene aktivnosti za usklajeno načrtovanje, usmerjanje, 

koordinacijo, podporo in evalvacijo dejavnosti (vključene v programih osrednjih območnih 

knjižnic) ter povezovanje s programi in cilji, sprejetimi v okviru Združenja splošnih knjižnic. 

Vodenje in financiranje projektov bo potekalo v okviru Združenja splošnih knjižnic v 

sodelovanju z drugimi deležniki na področju dejavnosti splošnih knjižnic (MK, NUK, NSKD, 

ZBDS, COSEC in drugi) po prioritetah, kot nadaljevanje projektov, ki so že v teku, in novih, 

ki imajo podlago v Strategiji razvoja slovenskih splošnih knjižnic. Nov strateški dokument 

razvoja slovenskih splošnih knjižnic za obdobje 2022 – 2026 , ki izhaja iz njihovega poslanstva  

in vključuje usmeritve Agende 2030 ter vseh ključnih razvojnih dokumentov RS, bo 

predvidoma sprejet v začetku leta 2022. V letu 2022 bo v tesnem sodelovanju z deležniki 

pripravljen tudi akcijski načrt. Pomembna aktivnost koordinacije na nacionalni ravni bo 

podpora uvedbi kompetenčnih centrov in kompetenčnih vsebin, ki za slovenski knjižnični 

prostor predstavljajo nov razvojni pristop. 

 

Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

opravljanja zakonsko opredeljenih posebnih nalog OOK za širše 

območje3: 

znesek v EUR 

Prva naloga4 0,00 

Druga naloga5 40.228,21 

Tretja naloga6 32.877,36 

Četrta naloga7 0,00 

  

Specifikacija variabilnih programskih stroškov:  

Nakup domačih in tujih licenčnih elektronskih virov8 17.539,30 

Projekti digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 

gradiva9  

18.000,00 

                                                 
3 Do največ 30.000 EUR. 
4 Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij. 
5 Nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam svojega območja. 
6 Koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje območje. 
7 Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 
8 Do največ 10.000 EUR. 
9 Do največ 12.500 EUR. 
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Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega uporabnika10 4.500,00 

Koordinacija dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični sistem ter 

projektov na nacionalni ravni11 

8.000,00 

Programski stroški skupaj 121.144,87 

 

Podrobnejša obrazložitev načrtovanih programskih stroškov:  

 

Za izvedbo koordinacije dejavnosti osrednje območne knjižnice na območju je predviden 1 FTE 

bibliotekarja. Za izvedbo koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnicam na območju ter 

koordinacijo projekta Kamra (za naloge območne redakcije) je predviden 1 FTE bibliotekarja. 

 

Predvideni so potni stroški (delo na koordinaciji nalog OOK, predvsem preko elektronskih 

komunikacijskih poti - nakup licence videokonferenčnega orodja Zoom, obiski knjižnic 

območja): 500,00 EUR 

 

Stroški digitalizacije: 18.000,00 EUR  

- od tega stroški digitalizacije vsebin za portal Kamra: 3.000,00 EUR 

Podrobnejša specifikacija stroškov po prioritetah  je v prilogah 1a - 1c) 

 

Celotne stroške za upravljanje, vzdrževanje in gostovanje MKL na portalu Kamra za leto 2022 

prijavlja Osrednja knjižnica Celje v okviru kompetenčnih vsebin. 

 

Stroški nakupa elektronskih virov : 17.539,30 EUR 

‐ IUS‐INFO, FinD‐INFO | Tax-Fin-Lex: 10.039,30  EUR 

‐ PressReader: 7.500,00 EUR 

 

Drugi programski stroški: 4.500,00 EUR 

Stroški medknjižnične izposoje: pakiranje, poštnina, obdelava naročila: 4.500,00 EUR 

Upoštevan je strošek medknjižnične izposoje za končnega uporabnika do višine največ 500 

EUR za vseh osem osrednjih knjižnic in osrednjo območno knjižnico, ki posreduje knjižnicam 

območja večino gradiva. 

Celotne stroške za upravljanje, vzdrževanje licenčnino za programsko opremo za dostop na 

daljavo za leto 2022 za vse slovenske osrednje območne knjižnice prijavlja Narodna in 

univerzitetna knjižnica. 

 

Opredelitev variabilnih programskih stroškov za Koordinacija dejavnosti splošnih 

knjižnic za knjižnični sistem ter projektov na nacionalni ravni: 

- stroški dela nacionalnega koordinatorja 

- materialni stroški za delovanje nacionalne koordinacije in delo na terenu 

- stroški za projekte in druge vsebine koordinacije: 

o Nacionalna koordinacija območnih koordinatorjev, organizacija in izvedba izobraževanj 

na nacionalnem nivoju 

o Koordinacija tima OOK (direktorji in koordinatorji vseh OOK) ter usklajevanje in 

izvajanje  nacionalnih programov v skladu s delovnim načrtom in trenutnimi zahtevami 

stroke 

o povezovanje kompetenčnih vsebin na nacionalnem nivoju 

o povezovanje in usklajevanje skupnih nacionalnih knjižničnih portalov  

                                                 
10 Do največ 500 EUR na osrednjo knjižnico v mreži. 
11 Do največ 8.000 EUR. 
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o koordinacija delovnih skupin in komisij v okviru koordinacije OOK, ki delujejo na 

nacionalnem nivoju 

o koordinacija in izvedba nacionalnih projektov za promocijo knjižnic, knjige in branja  

o sodelovanje z mediji in drugimi javnostmi 

o izvajanje programov in projektov na podlagi Strategije razvoja splošnih knjižnic 2022-

2026 

 

2. Kompetenčne vsebine (projekti oziroma dejavnosti, ki omogočajo razvoj in 

optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na 

nacionalni ravni, npr. skupni spletni portali). 

Kompetenčne vsebine podrobneje obrazložite v posebni prilogi. 

 

Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki 

nastanejo kot posledica izvajanja kompetenčnih 

vsebin: 

znesek v EUR 

Stroški koordinacije nalog UC MKL kot KC 16.438,68 

Stroški koordinacije izvajanja Strokovnih sred 1.200,00 

Stroški koordinacije Priročnika 4.000,00 

  

Specifikacija variabilnih programskih stroškov  

Licenca Zoom Events/Webinar (500 

udeležencev) 

1.100,00 

Stroški programa izobraževanj Učnega centra 

MKL 

2.820,00 

materialni stroški Strokovne srede (pisarniški 

material, tisk simpozijskega gradiva) 

1.800,00 

materialni stroški Priročnik (pisarniški material, 

tisk priročnika, zgibanke, plakati, priznanja zlata 

hruška) 

4.200,00 

  

Programski stroški skupaj12 31.558,68 

 

Podrobnejša obrazložitev načrtovanih programskih stroškov v posebni prilogi. 

 

Program dejavnosti osrednje območne knjižnice za leto 2022 je bil usklajen s 

knjižnicami osrednjeslovenske regije dopisno med 16. 11. in 19. 11. 2021, ter ostalimi 

osrednjimi območnimi knjižnicami na 10. sestanku koordinatorjev območnih nalog v 

letu 2021, ki je bil dne 27. 9. 2021, 2. sestanku Tima OOK v letu 2021, ki je bil dne 2. 

11. 2021, ter 11. in 12. sestanku koordinatorjev OOK v letu 2021, ki sta bila 3. in 9. 11. 

2021. 

 

Pripravil(a): 

 

                                                 
12 Do največ 25.000 EUR. 
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mag. Ana Zdravje 

Anja Frković Tršan, območna koordinatorka domoznanske dejavnosti 

mag. Aleš Klemen, koordinator nalog območnosti 

 

 

Datum: 19. 11. 2021 žig Podpis odgovorne osebe: 

 mag. Teja Zorko 
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PRILOGA 1a: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega 

domoznanskega gradiva 

 

Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije13: 

Naziv Digitalizacija nemških domoznanskih monografij 

1800-1850 

Izvajalec Zunanji izvajalec 

Partner(ji) Narodna in univerzitetna knjižnica pri pripravi 

tehnične dokumentacije 

Utemeljitev potrebe po 

digitalizaciji 

V letih 2017-2018 smo v okviru izvajanja nalog 

območnosti izvedli digitalizacijo slovenskih knjig iz 

obdobja 1800-1850, nemških domoznanskih 

monografij iz obdobja 1851-1900 ter tematski izbor 

domoznanskih bibliografij s področja gospodarstva, 

industrije, verstva in šolstva. To bi sedaj radi nadgradili 

z digitalizacijo sklopa nemških domoznanskih 

monografij iz obdobja 1800-1850. Gre za redko 

pomembno gradivo, vezano na Osrednjeslovensko 

območje, ki bi ga želeli v e-obliki ponuditi na vpogled 

širši javnosti. 

Navedba prioritete I. prioriteta 

Pričakovani 

cilji  

Omogočiti javni dostop v e-obliki do zbirke redkih in 

pomembnih publikacij, ki jih hranimo v fondih 

Slovanske knjižnice; dopolnjevanje zbirke vsebin, ki se 

navezujejo na zgodovino ljubljanskega območja in 

širše krajine. 

Pričakovani rezultati Objava digitaliziranega gradiva na portalu dLib; dobra 

obiskanost digitaliziranega gradiva na portalu dLib, ki 

ga prispevamo knjižnice Osrednjeslovenskega 

območja; popularizacija gradiva, ki ga hranimo v 

zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega območja. 

Načrtovane aktivnosti v letu 

2022 

Aktivnosti, ki so nujne za realizacijo projekta: 
1. Izbor gradiva 
2. Pregled in priprava gradiva za digitalizacijo 
3. Priprava tehnične dokumentacije 
4. Izbor zunanjega izvajalca digitalizacije 
5. Digitalizacija gradiva 
6. Pregled rezultatov digitalizacije 
7. Objava na portalu Digitalne knjižnice Slovenije in v 

obliki posebnih zbirk na domoznanskem portalu 
Kamra in domoznanski podstrani knjižnice 

Načrtovano število 

digitaliziranih strani oziroma 

skenogramov 

24.500 strani 

Načrtovano število 

digitaliziranih predmetov 

(enot): 

82 enot 

Način izvedbe Digitalizacija z zunanjim izvajalcem 

                                                 
13 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 



101 
 

Terminski 

načrt 

januar – december 2022 

Nadzor nad kakovostjo 

izvedbe 

Priprava testnih kopij, pregled kvalitete digitaliziranih 

vsebin v NUK-u na Oddelku za digitalne vsebine v 

skladu s Smernicami za digitalizacijo ter Smernicami 

za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne 

dediščine v digitalni obliki. 

Način zagotovljene 

dolgotrajne hrambe 

Arhivske kopije hranimo sistemsko ter na zunanjih 

nosilcih (trdih diskih), ob vzpostavitvi repozitorija za 

trajno ohranjanje elektronskega gradiva (digitalnih in 

digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo 

knjižnice območje, pa bomo arhivske kopije hranili 

tudi na njem. 

Pričakovana dostopnost 

digitaliziranega gradiva 

uporabnikom 

Vsebine bodo v celotnem obsegu objavljene na portalu 

Digitalne knjižnice Slovenije in v obliki posebnih zbirk 

na domoznanskem portalu Kamra in domoznanski 

podstrani knjižnice. 

Pričakovani učinki  Izenačitev pogojev dostopnosti do pomembnega 

starejšega gradiva za vse prebivalce; popularizacija 

tovrstnega gradiva. 

Načrtovane oblike 

predstavitve rezultatov 

Predstavitev digitaliziranih vsebin v obliki posebnih 

zbirk na portalu Kamra ter fizičnih in/ali spletnih 

razstav. 

Načrtovana 

cena/skenogram (v EUR) 

0,50 EUR 

Ocena stroškov skupaj (v 

EUR) 

12.250 EUR 

 

Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp14):  

V letih 2017-2018 smo v okviru izvajanja nalog območnosti izvedli digitalizacijo slovenskih 

knjig iz obdobja 1800-1850, nemških domoznanskih monografij iz obdobja 1851-1900 ter 

tematski izbor domoznanskih bibliografij s področja gospodarstva, industrije, verstva in šolstva. 

Omenjeni nabor gradiva bi sedaj želeli nadgraditi z obširnejšo digitalizacijo sklopa nemških 

domoznanskih monografij iz obdobja 1800-1850 v skupnem obsegu cca. 24.500 strani. Gre za 

redkejše pomembno gradivo, vezano na Osrednjeslovensko območje, ki bi ga želeli v e-obliki 

ponuditi na vpogled širši javnosti. Vsebine bodo v celotnem obsegu objavljene na portalu 

Digitalne knjižnice Slovenije in v obliki posebnih zbirk na domoznanskem portalu Kamra in 

domoznanski podstrani knjižnice. Podrobni seznam gradiva je v prilogi 6. 

 

PRILOGA 1b: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega 

domoznanskega gradiva 

 

Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije15: 

Naziv Digitalizacija nemških časopisov 1800-1900 

Izvajalec Zunanji izvajalec 

Partner(ji) Narodna in univerzitetna knjižnica pri pripravi tehnične 

dokumentacije 

                                                 
14 Znaki brez presledkov. 
15 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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Utemeljitev potrebe po 

digitalizaciji 

V letih 2017-2018 smo v okviru izvajanja nalog 

območnosti izvedli digitalizacijo slovenskih knjig iz 

obdobja 1800-1850, nemških domoznanskih 

monografij iz obdobja 1851-1900 ter tematski izbor 

domoznanskih bibliografij s področja gospodarstva, 

industrije, verstva in šolstva. Vsebine bi sedaj radi 

dopolnili z digitalizacijo sklopa nemških časopisov iz 

obdobja 1800-1900. Gre za redko pomembno gradivo, 

vezano na Osrednjeslovensko območje, ki bi ga želeli 

v e-obliki ponuditi na vpogled širši javnosti. 

Navedba prioritete II. prioriteta 

Pričakovani cilji  Omogočiti javni dostop v e-obliki do zbirke redkih in 

pomembnih publikacij, ki jih hranimo v fondih 

Slovanske knjižnice; dopolnjevanje zbirke vsebin, ki se 

navezujejo na zgodovino ljubljanskega območja in 

širše krajine. 

Pričakovani rezultati Objava digitaliziranega gradiva na portalu dLib; dobra 

obiskanost digitaliziranega gradiva na portalu dLib, ki 

ga prispevamo knjižnice Osrednjeslovenskega 

območja; popularizacija gradiva, ki ga hranimo v 

zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega območja. 

Načrtovane aktivnosti v letu 

2022 

Izbrali bomo zunanjega izvajalca za izvedbo postopka 

digitalizacije. Za vse gradivo bomo v sodelovanju s 

strokovno službo pri NUK v skladu s strokovnimi 

smernicami pripravili tehnično dokumentacijo za 

potrebe izvedbe digitalizacije. Ko bo gradivo 

digitalizirano, ga bomo objavili na portalu dLib. 

Načrtovano število 

digitaliziranih strani oziroma 

skenogramov 

5.500 strani 

Načrtovano število 

digitaliziranih predmetov 

(enot): 

cca. 70 enot 

Način izvedbe Digitalizacija z zunanjim izvajalcem 

Terminski načrt januar – december 2022 

Nadzor nad kakovostjo 

izvedbe 

Priprava testnih kopij, pregled kvalitete digitaliziranih 

vsebin v NUK-u na Oddelku za digitalne vsebine v 

skladu s Smernicami za digitalizacijo ter Smernicami 

za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne 

dediščine v digitalni obliki. 

Način zagotovljene 

dolgotrajne hrambe 

Arhivske kopije hranimo sistemsko ter na zunanjih 

nosilcih (trdih diskih), ob vzpostavitvi repozitorija za 

trajno ohranjanje elektronskega gradiva (digitalnih in 

digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo 

knjižnice območje, pa bomo arhivske kopije hranili 

tudi na njem. 

Pričakovana dostopnost 

digitaliziranega gradiva 

uporabnikom 

Vsebine bodo v celotnem obsegu objavljene na portalu 

Digitalne knjižnice Slovenije in v obliki posebnih zbirk 

na domoznanskem portalu Kamra in domoznanski 

podstrani knjižnice. 
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Pričakovani učinki  Izenačitev pogojev dostopnosti do pomembnega 

starejšega gradiva za vse prebivalce; popularizacija 

tovrstnega gradiva. 

Načrtovane oblike 

predstavitve rezultatov 

Predstavitev digitaliziranih vsebin v obliki posebnih 

zbirk na portalu Kamra ter fizičnih in/ali spletnih 

razstav. 

Načrtovana 

cena/skenogram (v EUR) 

0,50 EUR 

Ocena stroškov skupaj (v 

EUR) 

2.750 EUR 

 

Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp16):  

V letih 2017-2018 smo v okviru izvajanja nalog območnosti izvedli digitalizacijo slovenskih 

knjig iz obdobja 1800-1850, nemških domoznanskih monografij iz obdobja 1851-1900 ter 

tematski izbor domoznanskih bibliografij s področja gospodarstva, industrije, verstva in šolstva. 

Vsebine bi sedaj radi dopolnili z digitalizacijo sklopa nemških časopisov iz obdobja 1800-1900 

v skupnem obsegu cca. 5.500 strani. Gre za redkejše pomembno gradivo, vezano na 

Osrednjeslovensko območje, ki bi ga želeli v e-obliki ponuditi na vpogled širši javnosti. 

Vsebine bodo v celotnem obsegu objavljene na portalu Digitalne knjižnice Slovenije in v obliki 

posebnih zbirk na domoznanskem portalu Kamra in domoznanski podstrani knjižnice. Podrobni 

seznam gradiva je v prilogi 6. 

PRILOGA 1c: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega 

domoznanskega gradiva 

 

Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije17: 

Naziv Digitalizacija vsebin za portal Kamra 

Izvajalec Mestna knjižnica Ljubljana in knjižnice 

Osrednjeslovenskega območja 

Partner(ji) Knjižnice Osrednjeslovenskega območja 

Utemeljitev potrebe po 

digitalizaciji 

Knjižnice Osrednjeslovenskega območja hranijo večje 

količine pomembnega domoznanskega gradiva, ki 

največkrat uporabnikom ni prosto dostopno. Z 

digitalizacijo tovrstnega gradiva lahko knjižnice širši 

javnosti omogočimo dostop do pomembnega lokalnega 

gradiva le z nekaj kliki. 

Navedba prioritete III. prioriteta 

Pričakovani cilji  Omogočiti javni dostop v e-obliki do vsebin lokalnega 

pomena, ki jih knjižnice Osrednjeslovenskega območja 

hranimo v svojih fondih; dopolnjevanje zbirk vsebin, ki 

se navezujejo na zgodovino Osrednjeslovenskega 

območja. 

Pričakovani rezultati Objava večjega števila digitalnih zbirk s strani knjižnic 

Osrednjeslovenskega območja; dobra obiskanost 

vsebin na portalu Kamra objavljenih s strani knjižnic 

OSR; popularizacija gradiva, ki ga hranimo v zbirkah 

knjižnic Osrednjeslovenskega območja. 

Načrtovane aktivnosti v letu 

2022 

Aktivnosti, ki so nujne za realizacijo projekta: 

1. Priprava načrta digitalnih zbirk za leto 2022; 

                                                 
16 Znaki brez presledkov. 
17 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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2. poziv knjižnicam Osrednjeslovenskega 

območja k sodelovanju pri projektu; 

3. sklenitev pogodb o financiranju projekta 

digitalizacije vsebin za portal Kamra; 

4. sprotna pomoč in svetovanje knjižnicam 

območja pri pripravi planiranih digitalnih zbirk; 

5. pregled in objava digitalnih zbirk na portalu 

Kamra; 

6. nakazilo pogodbenih sredstev po izpolnitvi 

členov pogodbe. 

Načrtovano število 

digitaliziranih strani oziroma 

skenogramov 

Pogodba o financiranju projekta digitalizacije vsebin za 

portal Kamra predvideva minimalne kriterije, ki jim 

mora vsaka od knjižnic – podpisnic pogodbe zadostiti: 

objaviti morajo 2 digitalni zbirki s po vsaj 5 

podzbirkami in 20 fotografijami ali 5 fotografijami in 

pol ure dolgim avdio/video posnetkom. 

Načrtovano število 

digitaliziranih predmetov 

(enot): 

Zaradi specifike projekta je nemogoče vnaprej določiti 

število digitaliziranih enot, lahko le določimo okvirni 

minimum, ki glede na pogodbo za predvidenih šest 

sodelujočih knjižnic območja znaša 240 enot. 

Način izvedbe Digitalizacijo vsebin izvajajo knjižnice same, lahko s 

pomočjo zunanjih izvajalcev. 

Terminski načrt januar – december 2022 

Nadzor nad kakovostjo 

izvedbe 

Nadzor nad kakovostjo izvedbe digitalizacije vsebin 

zagotavlja regijski urednik portala Kamra za 

Osrednjeslovensko območje. 

Način zagotovljene 

dolgotrajne hrambe 

Portal Kamra kot agregator domoznanskih vsebin 

zagotavlja dolgotrajno hrambo. Arhivske kopije 

knjižnice območja hranimo sistemsko ter na zunanjih 

nosilcih. 

Pričakovana dostopnost 

digitaliziranega gradiva 

uporabnikom 

Digitalizirane vsebine bodo v celoti objavljene na 

portalu Kamra. 

Pričakovani učinki  Zagotavljanje boljših pogojev dostopnosti do lokalno 

pomembnega gradiva; promocija domoznanskega 

gradiva. 

Načrtovane oblike 

predstavitve rezultatov 

Spletna predstavitev nabora digitalnih zbirk na spletni 

strani Mestne knjižnice Ljubljana in na družbenih 

omrežjih. 

Načrtovana 

cena/skenogram (v EUR) 

Zaradi specifike projekta ne načrtujemo cene na 

skenogram. Posamezna knjižnica za izpolnjene pogoje 

pogodbe prejme 500 evrov sredstev za digitalizacijo 

vsebin. 

Ocena stroškov skupaj (v 

EUR) 

3.000 EUR 

 

Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp18):  

                                                 
18 Znaki brez presledkov. 
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Mestna knjižnica Ljubljana se trudi knjižnicam Osrednjeslovenskega območja omogočiti 

digitalizacijo gradiva lokalnega pomena, ki ga same zaradi pomanjkanja sredstev ne morejo 

digitalizirati. V ta namen s knjižnicami območja podpišemo pogodbo o financiranju 

digitalizacije vsebin za portal Kamra za pripravo ter objavo vnaprej planiranih digitalnih zbirk. 

Pogodba predvideva objavo najmanj dveh digitalnih zbirk s po 5 podzbirkami in 20 

fotografijami ali pa 5 fotografijami in vsaj pol ure dolgim avdio/video posnetkom. Vsaka 

posamezna knjižnica, ki pogodbo podpiše, sama izvede digitalizacijo vsebin ter vnos digitalnih 

zbirk, regijska urednica pa pripravljene zbirke pregleda in objavi. Ko je pogojem pogodbe 

zadoščeno, knjižnici nakažemo sredstva določena s prej omenjeno pogodbo. 
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PRILOGA 2a: Kompetenčne vsebine (projekti oziroma dejavnosti, ki omogočajo razvoj in 

optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na 

nacionalni ravni, npr. skupni spletni portali). 

 

Podatki o načrtovani kompetenčni vsebini19: 

Naziv Kompetenčni center za izobraževanje knjižničarjev in 

strokovne javnosti 

Izvajalec  Učni center Mestne knjižnice Ljubljana 

Partner(ji) - Andragoški center Slovenije 

- Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana 

- Institut informacijskih znanosti 

- Narodna in univerzitetna knjižica, Oddelek za 

izobraževanje, razvoj in svetovanje (IRIS) 

- Slovenske knjižnice (OOK, splošne knjižnice, drugi 

tipi knjižnic) 

- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek 

za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo 

- Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta 

- Združenje splošnih knjižnic  

- Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

Pridobljen status 

kompetenčnega centra 

MKL je prijavo na Poziv knjižnicam za pridobitev 

statusa kompetenčnega centra posredovala Komisiji 

za kompetenčne centre pri Združenju splošnih 

knjižnic 8. 9. 2021.  

Komisija svoje odločitve do oddaje predloga 

programa izvajanja posebnih nalog OOK MKL za leto 

2022 še ni sporočila. 

Utemeljitev potrebe po 

kompetenčni vsebini 

Na nove izzive pri delovanju in razvoju lahko knjižnice 

odgovorijo samo z ustrezneje usposobljenimi 

zaposlenimi, ki se dodatno izobražujejo in nenazadnje 

z lastnim zgledom podpirajo procese vseživljenjskega 

učenja v družbi. Z novimi znanji in njihovim pretokom 

med zaposlenimi so knjižnice korak bliže modelu, ki 

omogoča rast tako na področju zadovoljevanja potreb 

uporabnikov kot tudi na področju doseganja 

zadovoljstva zaposlenih. 

Delovanje knjižnic v spremenjenih razmerah zahteva 

strateško upravljanje in zagotavljanje storitev, ki ju 

prek ustreznih programov strokovnega izobraževanja, 

izmenjave inovativnih praks in strokovnih srečanj 

izvaja usposobljeno knjižničarsko osebje. 

Učni center MKL bo kot kompetenčni center podpiral 

vlogo območnih knjižnic (OOK) pri nadaljnjem 

razvoju splošnih knjižnic, Učni center bo prioritetno 

pripravljal programe za zaposlene v OOK ter jih 

usklajeval in načrtoval z njimi. 

Učni center MKL se je že (ustanovljen 2014) v 

preteklosti s svojim konceptom in programom 

                                                 
19 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak(o) projekt/storitev posebej. 
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izobraževanj na nacionalni ravni uveljavil kot center za 

izobraževanje slovenskih (splošnih) knjižničarjev. 

Pripravljamo izobraževanja z različnih strokovnih 

področij, pomembnih za učinkovito in kakovostno delo 

v knjižnici ter spremljamo in usklajujemo potrebe po 

izobraževanjih na nacionalnem nivoju prek redne 

evalvacije izobraževanj. 

Opredelitev ciljne skupine 

uporabnikov na širšem 

območju 

Učni center MKL izvaja programe strokovnega 

izpopolnjevanja in izobraževanja za slovenske 

knjižničarje, študente bibliotekarstva in drugih 

študijskih smeri ter širšo strokovno javnost. 

Usklajenost načrtovane 

vsebine med knjižnicami20 

- Sestanki koordinatorjev območnosti. 

- Spletna uskladitev s knjižnicami območja. 

- Podpisan dogovor o sodelovanju med NUK in MKL 

za ureditev odnosov na področju izobraževanja 

knjižničarjev in druge strokovne javnosti (18. 10. 

2021), terminski načrt previdena vsakoletno 

uskladitev programov obeh institucij. 

Pričakovani splošni cilji   Učni center MKL bo v vlogi kompetenčnega centra za 

stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje 

knjižničarjev in strokovne javnosti predstavljal 

pomemben element njihovega kariernega razvoja. 

Deloval bo kot središče znanja in oblikovanja razvojnih 

smernic na svojem specializiranem strokovnem 

področju. Za učinkovito usposabljanje in izobraževanje 

knjižničarskega osebja je smiselna povezava vseh 

izvajalcev strokovnih izpopolnjevanj na področju 

knjižničarstva, ki bo na nacionalnem nivoju spremljala 

in usklajevala potrebe po izobraževanjih. 

Pričakovani izvedbeni cilji v 

letu 2022 

1. Izobraževalna dejavnost bo potekala v kombinaciji 

samostojnega učenja v spletnem okolju ter 

izobraževanja v obliki delavnic v fizičnem prostoru, 

v kolikor bodo javnozdravstvene razmere to 

dopuščale. 

2. Izvedba novih izobraževanj na področjih: 

- digitalne preobrazbe knjižničnega osebja, 

- dela s starejšimi uporabniki, 

- strateške organizacije prireditvenih dejavnosti v 

knjižnici, 

3. Nadaljevanje delavnic: 

- (ne)formalna biblioterapija, 

- uporaba e-virov in e-storitev, 

- izobraževanje mentorjev za bibliotekarski izpit, 

pridobivanja strokovnih nazivov in napredovanja v 

bibliotekarstvu, 

- knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v 

knjižnici, 

- strategije iskanja knjižnega in neknjižnega gradiva, 

                                                 
20 V primeru, da v načrtovani kompetenčni vsebini sodeluje več knjižnic, le-te sredstva načrtujejo v sorazmernih deležih. 
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- zdravje na delovnem mestu, 

- delo z mladimi v knjižnici, 

- zdravstvena pismenost, 

- uporaba programov za videokonference, 

- pridobivanje sponzorjev in donatorjev. 

4. Pripravili bomo izobraževalni dogodek April v 

MKL 2022, na katerem bomo predstavili novosti in 

dobre prakse, ki smo jih v MKL uvedli v letih od 

2019 do 2021. 

Načrtovane aktivnosti v letu 

2022 

Koordinatorjem iz slovenskih območnih knjižnic bomo 

ponudili izobraževalne vsebine, ki jim bodo v podporo 

pri uspešnejšem izvajanju posebnih nalog območnosti. 

Nadaljevali bomo tudi izobraževanja za knjižničarje 

regije za nove naloge v knjižnicah (podrobnejši nabor 

izobraževanj je v prilogi 5). 

Pričakovani rezultati - Celovita in sistematična ponudba izobraževalnih 

vsebin relevantnih za delo v knjižnicah. 

- Celostni strokovni razvoj zaposlenih v knjižnicah.  

- Bolj kakovostno delo slovenskih knjižničarjev. 

- Primerljiv obseg strokovnega znanja v splošnih 

knjižnicah. 

- Izboljšanje ravni pismenosti med knjižničarji in 

posledično med uporabniki. 

- Priprava in izvedba skupnih projektov.  

- Uveljavitev Učnega centra MKL kot ponudnika 

izobraževanj za delo v splošnih knjižnicah na 

nacionalni in mednarodni ravni. 

- Vzpostavljanje izobraževanja kot motivacijskega 

orodja za delo zaposlenih. 

- Nove oblike sodelovanja in partnerstev z drugimi 

organizacijami in posamezniki. 

Terminski načrt januar – december 2022 

Način izvedbe V sodelovanju z zunanjimi izvajalci bomo v okviru 

Učnega centra MKL pripravili izobraževalne sklope, 

posebej prilagojene slovenskim splošnim knjižnicam in 

omejitvam, s katerimi se srečujejo ob ukrepih za 

preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. Del 

izobraževanj, pri katerih vsebina in način dela to 

dopuščata, bomo organizirali v hibridni ali virtualni 

obliki in z vnaprej pripravljenimi posnetki. 

Nadzor nad kakovostjo 

izvedbe 

Kakovost izvedenih izobraževanj redno spremljamo s 

pomočjo evalvacijskih vprašalnikov, ki jih izpolnijo 

udeleženci.  

Po pričetku delovanja Učnega centra MKL kot 

kompetenčnega centra načrtujemo tudi izvajanje rednih 

analiz in zbiranj mnenj knjižničarjev z anketnimi 

vprašalniki, ter drugimi oblikami raziskovalnimi 

metodami, za pravočasno zaznavanje strokovnih 

trendov in potreb, pri tem pa se bomo usklajevali tudi z 
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drugimi deležniki na področju izobraževanja 

knjižničarjev in druge strokovne javnosti.  

Pričakovani pozitivni učinki 

na razvoj knjižnične 

dejavnosti na širšem 

območju 

Namen vzpostavitve kompetenčnega centra je 

uveljavitev Učnega centra MKL kot centra za potrebe 

izobraževanja slovenskih splošnih knjižničarjev. 

Pridobivanje novih in posodobitev obstoječih znanj 

izboljšuje kompetence vsakega posameznega 

knjižničarja in celotne knjižnice in s tem omogoča 

poglobljeno strokovno in učinkovito delovanje ter 

razvoj splošnih knjižnic, da bodo lahko služile svoji 

lokalni skupnosti in odgovarjale na vse vrste izzivov. 

Učni center MKL je v prvi vrsti namenjen 

izobraževanju in usposabljanju za delo v splošnih 

knjižnicah in s svojim delovanjem dopolnjuje 

izobraževalne programe NUK-a, IZUM-a in ZBDS. 

Pričakovano zmanjšanje 

razlik v razvoju knjižnične 

dejavnosti na širšem 

območju 

Knjižnice bodo odgovorile na nove izzive pri delovanju 

in razvoju z ustrezneje usposobljenimi zaposlenimi, ki 

se dodatno izobražujejo in z lastnim zgledom podpirajo 

procese vseživljenjskega učenja v družbi. Z novimi 

znanji in njihovim pretokom med zaposlenimi se bodo 

knjižnice razvijale na področju zadovoljevanja potreb 

uporabnikov kot tudi na področju doseganja 

zadovoljstva zaposlenih. 

Učni center MKL bo kot kompetenčni center podpiral 

vlogo območnih knjižnic (OOK) pri nadaljnjem 

razvoju splošnih knjižnic, Učni center bo poseben 

poudarek namenjal pripravi programov za zaposlene v 

OOK za nova znanja in kompetence, ter jih usklajeval 

in načrtoval z njimi. 

S svojim konceptom in programom izobraževanj na 

nacionalni ravni podpira izobraževanje in posledično 

učinkovito in kakovostno delo slovenskih (splošnih) 

knjižničarjev. Potrebe po izobraževanjih na 

nacionalnem nivoju spremljamo in usklajujemo prek 

redne evalvacije izobraževanj. 

Pričakovana dostopnost 

rezultatov za uporabnike na 

širšem območju 

Učni center ima javno objavljene smernice za svoje 

delovanje (https://www.mklj.si/wp-

content/uploads/2021/04/ 

Model_stalnega_strokovnega_ 

izpopolnjevanja_zaposlenih_v_MKL.pdf), 

Objava posnetkov izobraževanj in strokovnih 

dogodkov na YouTube profilu MKL 

(https://www.youtube.com/user/MestnaKnjiznicaLJ).  

Načrtovane oblike 

predstavitve rezultatov 

Diseminacijo rezultatov učnega centra MKL izvajamo 

na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, 

tako za strokovno javnost na področju bibliotekarstva 

kot tudi izobraževanja odraslih ter tudi za splošno 

zainteresirano javnost. 

Regionalna raven 

https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2021/04/%20Model_stalnega_strokovnega_%20izpopolnjevanja_zaposlenih_v_MKL.pdf
https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2021/04/%20Model_stalnega_strokovnega_%20izpopolnjevanja_zaposlenih_v_MKL.pdf
https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2021/04/%20Model_stalnega_strokovnega_%20izpopolnjevanja_zaposlenih_v_MKL.pdf
https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2021/04/%20Model_stalnega_strokovnega_%20izpopolnjevanja_zaposlenih_v_MKL.pdf
https://www.youtube.com/user/MestnaKnjiznicaLJ
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- Predstavitve na delovnih srečanjih splošnih knjižnic 
Osrednjeslovenske regije v okviru izvajanja posebnih 
nalog OOK, pisno obveščanje o aktivnostih Učnega 
centra MKL. 

- Neposredni pogovori in sodelovanja z zunanjimi 
sodelavci, s katerimi sodelujemo pri različnih projektih 
s področja izobraževanja (CDI Univerzum, Center za  
izobraževanje Ljubljana - Cene Štupar, Mestna občina 
Ljubljana, Oddelek za kulturo, Javna agencija za knjigo, 
različna društva ipd.). 

Nacionalna raven 
- Pisni prispevki v obliki člankov, poročil, predstavitev, 

vabil ipd. v naslednjih medijih: 
o revija Knjižnica, 
o Knjižničarske novice, 
o spletna stran slovenskih splošnih knjižnic, 

http://www.knjiznice.si, 
o spletna stran MKL, http://www.mklj.si, 
o družbena omrežja MKL (Facebook, Twitter, 

Pinterest), 
o EPALE: osrednja spletna platforma za področje 

izobraževanja odraslih v Evropi, 
https://epale.ec.europa.eu/sl, 

o e-Novičke Andragoškega centra Slovenije, 
https://www.acs.si/projekti/druge-
dejavnosti/enovicke-acs/. 

- Katalog izobraževanj Učnega centra MKL – objava na 
spletni strani, pošiljanje po mailu direktorjem 
slovenskih splošnih knjižnic, objava na družbenih 
omrežjih. 

- Organizacija bienalne predstavitve novosti na dogodku 
April v MKL: Mestna knjižnica inovativno za vas. 

- Objava posnetkov izobraževanj in strokovnih dogodkov 
na YouTube profilu MKL. 

- Prispevki zaposlenih na strokovnih srečanjih v Sloveniji. 
- Posredovanje rezultatov kulturnim in izobraževalnim 

organizacijam in preko članstva v različnih strokovnih 
telesih in združenjih vpliv na politike izobraževanja.  

- Predstavitve študentom bibliotekarstva in andragogike 
na študijski praksi. 

Mednarodna raven 
- Organizacija bienalnega mednarodnega posvetovanja 

Knjižnica, srce mesta. 
- Prispevki zaposlenih na strokovnih srečanjih v tujini. 
- Prispevki na spletni strani NAPLE Sister Libraries, 

https://www.naplesisterlibraries.org/.  
- Predstavitve partnerjem, s katerimi sodelujemo v 

mednarodnih projektih. 

Predstavitve v okviru mednarodnih študijskih obiskov 

in mobilnostih zaposlenih. 

http://www.knjiznice.si/
http://www.mklj.si/
https://epale.ec.europa.eu/sl
https://www.acs.si/projekti/druge-dejavnosti/enovicke-acs/
https://www.acs.si/projekti/druge-dejavnosti/enovicke-acs/
https://www.naplesisterlibraries.org/
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Nadaljnje razvojne možnosti 

načrtovane vsebine 

- Usklajevanje program dela in nabora izobraževanj z 
vsemi deležniki na področju strokovnega 
izpopolnjevanja knjižničarjev in druge strokovne 
javnosti (IZUM, Združenje splošnih knjižnic, ZBDS, NUK, 
FF UL idr.), ki bodo v skladu s strateškimi usmeritvami 
slovenskih splošnih knjižnic na nacionalnem nivoju 
spremljali in usklajevala potrebe po izobraževanjih. 

- Sodelovanje pri razvoju nacionalnega modela za razvoj 
strokovnih kompetenc.  

- Mednarodno povezovanje. 
- Izvajanje rednih (npr. 3 letnih) poglobljenih analiz in 

zbiranj mnenj knjižničarjev z anketnimi vprašalniki, ter 
drugimi instrumenti ustreznih raziskovalnih metod, za 
pravočasno zaznavanje strokovnih trendov in potreb.  

Ocena stroškov (v EUR) 20.358,68 

 

Kratka predstavitev načrtovane kompetenčne vsebine (500–1000 zbp21):  

Učni center MKL je v letu 2021 pridobil naziv kompetenčni center za izobraževanje 

knjižničarjev slovenskih splošnih knjižnic. Koordinatorjem iz ostalih slovenskih območnih 

knjižnic bomo ponudili izobraževalne vsebine, ki jim bodo v podporo pri uspešnejšem izvajanju 

posebnih nalog območnosti. Nadaljevali bomo tudi izobraževanja za knjižničarje regije za nove 

naloge v knjižnicah.  

V letu 2022 bomo dali poudarek vsebinam s področja dela z uporabniki, zdravstvene in finančne 

pismenosti, organizirali usposabljanja za OOK na teme mentorskega dela pri pisnih nalogah 

bibliotekarskih izpitov kandidatov iz splošnih knjižnic, uporabo CMS orodja WordPress  in WP 

predlog spletnih strani, dela z uporabniki s posebnimi potrebami in starejšimi, ter izvajanju 

prireditvene dejavnosti v knjižnicah.  

Nadaljevanje v letu 2021 zastavljenega cikla izobraževanj z zunanjim izvajalcem za pripravo 

izhodišč za delo z uporabniki s posebnimi potrebami v okviru Učnega centra MKL. 

V sklopu Učnega centra MKL načrtujemo pripravo in izvedbo tematskih sklopov tudi za 

naslednja vsebinska področja, izmed katerih posebno izpostavljamo: 
▪ strategije iskanja knjižničnega gradiva, 
▪ napotke za praktično izpolnjevanje obrazca za imenovanje v strokovne nazive, ter za 

napredovanja v plačne razrede, 
▪ krajša začetna in nadaljevalna izobraževanja za uporabo najpogosteje uporabljenih 

programskih orodij paketa Microsoft Office, 
▪ izobraževanja za nove tehnologije v knjižnicah (3D tiskanje, uporaba 3D pisal, uporaba e-

učilnice, delo informatorja na daljavo, spletna orodja za grafično oblikovanje, priprava ugank 
in kvizov v e-okolju, računalniška animacija). 

Jeseni 2021 sta Mestna knjižnica Ljubljana in Narodna in univerzitetna knjižnica podpisali 

dogovor o sodelovanju, s katerim sta formalizirali medsebojne odnose na področju 

izobraževanja knjižničarjev in druge strokovne javnosti.  

Mestna knjižnica Ljubljana ima izkušnje s prijavo in izvajanjem projektov v okviru programa 

Erasmus+, KA 1 in KA2. V letu 2021 smo oddali tudi prijavo na razpis za pridobitev Erasmus+ 

akreditacije, ki omogoča lažje prijave na sofinanciranje mobilnosti za obdobje 2022-2027. S 

knjižnicami regije lahko delimo izkušnje priprave prijave na posamezne razpise, svetujemo pri 

izboru partnerjev in z njimi delimo vsa pripadajoča gradiva (npr. izdelane certifikate, vzorce 

pogodb, vzorce programov, tabele za spremljanje izvedbe) in izkušnje glede diseminacije 

rezultatov. Koordinatorji oz. predstavniki iz MKL, Goriške knjižnice Franceta Bevka, Mestne 

                                                 
21 Znaki brez presledkov. 
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knjižnice Kranj in Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, skupaj z Oddelkom za izobraževanje, 

razvoj in svetovanje NUK proučili možnosti in pripravili prijavo koordinatorjev za razpis 

mobilnosti Erasmus+ KA1 v letu 2022 in 2023. 

 

Podrobnejši finančni načrt  

 

Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki 

nastanejo kot posledica izvajanja načrtovane 

kompetenčne vsebine 

znesek v EUR 

Stroški koordinacije nalog UC MKL kot KC 16.438,68 

  

Specifikacija variabilnih programskih stroškov  

Licenca Zoom Events/Webinar (500 udeležencev) 1.100,00 

Stroški programa izobraževanj Učnega centra 

MKL 

2.820,00 

  

Programski stroški skupaj 20.358,68 

 

Podrobna obrazložitev načrtovanih programskih stroškov:  

Stroški koordinacije nalog Učnega centra MKL kot kompetenčnega centra (celotna 

vrednost): 20.358,68 EUR 

- Prijavljeni stroški koordinacije nalog UC MKL v okviru izvajanja načrtovanih 

kompetenčnih vsebin:  16.438,68 EUR 

 

Strošek nakupa licence Zoom Events: 1.100,00 EUR 

Izvajanje izobraževalnih oblik zaradi spremenjenih razmer, povezanih s koronavirusno 

boleznijo COVID-19, v veliki meri načrtujemo preko tehnološko podprtih načinov 

komunikacije ali v hibridni obliki, predvsem s podporo spletnih orodij za izvedbo izobraževanj 

na daljavo in videokonferenčnih orodij. Načrtujemo nakup licence za spletno videokonferenčno 

orodje Zoom Events za potrebe vseh slovenskih OOK. Slednji omogoča enostavno vodenje 

velikih spletnih dogodkov z video, avdio in skupno rabo zaslona za boljše sodelovanje, ter 

načrtovanje in predstavitev spletnih seminarjev in izobraževanj z veliko zanesljivostjo za do 

500 aktivnih udeležencev za boljšo, bolj interaktivno izkušnjo. 

 

Stroški programa izobraževanj Učnega centra MKL kot kompetenčnega centra: 2.820,00 

EUR (podrobnejši program izobraževanj je dostopen v prilogi 5) 
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PRILOGA 2b: Kompetenčne vsebine (projekti oziroma dejavnosti, ki omogočajo razvoj in 

optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na 

nacionalni ravni, npr. skupni spletni portali). 

 

Podatki o načrtovani kompetenčni vsebini22: 

Naziv Kompetenčni center za področje mladinskega 

knjižničarstva 

Izvajalec  Pionirska – Center za mladinsko književnost in 

knjižničarstvo (CMKK) 

Partner(ji) Pri svojem delu, zlasti pa v zvezi s Priročnikom za branje 

kakovostnih mladinskih knjig, Pionirska – CMKK, 

sodeluje in se povezuje z različnimi partnerskimi 

ustanovami, pa tudi posamezniki: 
- Vključevanje zunanjih sodelavcev, prepoznavnih 

strokovnjakov s področja mladinske književnosti, 
knjižničarstva in promocije branja, v delo strokovnega 
odbora Priročnika za branje kakovostnih knjig in drugih 
strokovnjakov za pregled posameznih knjižnih področij, 
npr. oblikovanje, ilustracije, prevodi in druga strokovna 
področja; 

- v letu 2021 je vzpostavljena povezava z Zvezo 
bibliotekarskih društev (ZBDS) in podpis sporazuma o 
skupnem vsakoletnem podeljevanju priznanja zlata 
hruška; 

- sodelovanje s šolskimi in splošnimi knjižnicami, vrtci, 
šolami po Sloveniji in v tujini pri širjenju promocije 
kakovostne mladinske knjige, zlatih hrušk; 

- sodelovanje v bralno-spodbujevalnih akcijah s Slovensko 
sekcijo IBBY in drugimi akterji s področja promocije branja 
in bralne kulture; 

- medresorsko sodelovanje (Ministrstvo za kulturo, MIZŠ, z 
drugimi ministrstvi), Kulturni bazar; 

- sodelovanje z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS 
(priporočilni seznami, izobraževanja); 

- s Cankarjevim domom (Slovenski knjižni sejem, Kulturni 
bazar); 

- z RTV Slovenija – ob programih za mlade, Male sive celice 
(Prebrane zlate hruške); 

- s knjižnimi založniki in knjigotržci pri GZS ter 
Organizacijskim odborom slovenskega knjižnega sejma; 

- sodelovanje s Knjigarno Konzorcij ob tradicionalni razstavi 
zlatih hrušk v izložbi knjigarne, ki jo vsako leto pripravi 
prepoznaven slovenski ilustrator.in pri dogodkih v 
knjigarni Konzorcij v mesecu januarju (Mesec zlatih hrušk) 
ter prodajni razstavi Bologna po Bologni.; 

- Bralno društvo Slovenije (sodelovanje pri Simpoziju); 
- Javna agencija za knjigo RS (projekt Rastem s knjigo, 

priprava gradiv za nacionalno raven); 
- Kinodvor Ljubljana (sodelovanje pri Priročniku, Strokovnih 

sredah, Kinodvor priporoča); 

                                                 
22 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak(o) projekt/storitev posebej. 
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- sodelovanje z zlatimi založniki, prejemniki znaka in/ali 
priznanja zlata hruška; 

- MOL, Oddelek za kulturo (sodelovanje v projektu Ljubljana 
bere); 

- Redni prispevki v revijah:  Bukla, Otrok in knjiga ter v 
revijah  Ciciban in Cicido; 

- Skupnost muzejev Slovenije (sodelovanje pri posameznih 
ciklih MEGA kviza z muzeji in galerijami). 

Pridobljen status 

kompetenčnega centra 

MKL je prijavo na Poziv knjižnicam za pridobitev 

statusa kompetenčnega centra posredovala Komisiji za 

kompetenčne centre pri Združenju splošnih knjižnic 8. 9. 

2021.  

Komisija svoje odločitve do oddaje predloga programa 

izvajanja posebnih nalog OOK MKL za leto 2022 še ni 

sporočila. 

Utemeljitev 

potrebe po 

kompetenčni 

vsebini 

Pionirska – CMKK je s svojim strokovnim delom 

dokazala, da je sposobna izvajati vse naloge, ki izhajajo iz 

statusa kompetenčnega centra. Leta 1963 je od NUK 

dobila naloge republiške matične službe za javne 

pionirske in šolske knjižnice. To funkcijo je opravljala do 

leta 1985, ko je prišlo do upravnih sprememb, ki so 

vplivale tudi na formalno delitev nalog v knjižničarstvu. 

Kljub temu je Pionirska – CMKK nadaljevala s tovrstnim 

delom in ga nadgradila. 

Danes se Pionirska – CMKK, povezuje domala z vsemi 

ustanovami s področja bralne kulture in bralne pismenosti 

na Slovenskem, pa tudi z drugimi kulturnimi ustanovami, 

s katerimi sodeluje pri različnih projektih, kjer se srečujejo 

otroci in knjige. 

Pionirska – CMKK, edina v Sloveniji in ena redkih v 

Evropi in svetu, izvaja celoletno vrednotenje mladinske 

poučne in leposlovne knjige za mladino, rezultate svojega 

dela pa javnosti vsako leto predstavi v podrobnem 

pregledu, ki ga objavi v Priročniku za branje kakovostnih 

mladinskih knjig. Redno pripravlja izobraževanja 

(Strokovne srede) in simpozije za strokovno in laično 

javnost za področje mladinskega knjižničarstva in 

mladinske literature. 

Aktivnosti Pionirske – CMKK, ki jih uporabljajo 

slovenske splošne in šolske knjižnice: 

Od leta 2010 dalje Pionirska – CMMK vsako leto zaključi 

vrednotenje mladinskih knjig s Praznikom zlatih hrušk na 

Slovenskem knjižnem sejmu, kjer podeli znake za 

kakovost (zlata hruška) in priznanja zlata hruška v štirih 

kategorijah najboljšim slovenskim založnikom. 

https://www.mklj.si/Pionirska/zlate-hruske/ 

https://www.mklj.si/Pionirska/zlate-hruske/praznik-

zlatih-hrusk/ 

 

https://www.mklj.si/pionirska/zlate-hruske/
https://www.mklj.si/pionirska/zlate-hruske/praznik-zlatih-hrusk/
https://www.mklj.si/pionirska/zlate-hruske/praznik-zlatih-hrusk/
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Od leta 2012 dalje na spletni strani Mestne knjižnice 

Ljubljana omogoča pregled sprotnega vrednotenja novo 

izdanih knjig z iskalnikom Knjigometer. 

https://www.mklj.si/Pionirska/knjigometer/ 

 

Je pobudnica iskanja novih praktičnih rešitev in 

teoretičnih razmišljanj o vlogi postavitve leposlovnega 

gradiva, ki jo je, po bralnih perspektivah, realizirala leta 

2010.. Z njo je preusmerila vlogo postavitve knjižničnega 

gradiva iz namembnosti za določeno starostno obdobje v 

sporočilnost. 

https://www.mklj.si/wp-

content/uploads/2021/04/Pionirska-shema-postavitve.pdf 

 

Ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, že več 

let pripravlja bralno-spodbujevalne akcije skupaj s 

Slovensko sekcijo IBBY, ki je hkrati tudi promocija zlatih 

hrušk oziroma kakovostnega branja. 

https://www.mklj.si/novice/bralnospodbujevalna-akcija-

2021/ 

 

Prispeva številne tematske sezname in e-gradiva v 

medresorskih sodelovanjih (Ministrstvo za kulturo in 

druga ministrstva), predstavljenih na Kulturnem bazarju, 

ki so hkrati tudi promocija kakovostnega branja, zlatih 

hrušk. 

https://kulturnibazar.si/wp-

content/uploads/2020/10/Izbor_kakovostne-

literature_otroci_mladina_-hrana_prehrana_2021-1.pdf 

https://kulturnibazar.si/wp-

content/uploads/2021/06/Trajnostni-

razvoj_literatura_2021.pdf 

https://kulturnibazar.si/wp-

content/uploads/2020/10/ET%C5%A0_2020_-

%C5%A1port-in-gibanje_-izbor-literature_2020_za-

objavo.pdf 

https://www.dobertekslovenija.si/wp-

content/uploads/2019/02/Skozi-umetnost-o-zdravju.pdf 

 

Vrednotenju neknjižnega gradiva v knjižnicah, in sicer 

igranih, risanih, dokumentarnih filmov za otroke in mlade, 

se je Pionirski – CMKK, pridružil tudi Kinodvor, s 

sloganom: Kinodvor priporoča. 

https://www.kinodvor.org/kinobalon-seznam-

priporocenih-dvdjev/ 

https://kulturnibazar.si/wp-

content/uploads/2020/10/Enaki-v-razli%C4%8Dnosti-

_strokovna-literatura_kon%C4%8Dna.pdf 

 

https://www.mklj.si/pionirska/knjigometer/
https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2021/04/pionirska-shema-postavitve.pdf
https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2021/04/pionirska-shema-postavitve.pdf
https://www.mklj.si/novice/bralnospodbujevalna-akcija-2021/
https://www.mklj.si/novice/bralnospodbujevalna-akcija-2021/
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/Izbor_kakovostne-literature_otroci_mladina_-hrana_prehrana_2021-1.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/Izbor_kakovostne-literature_otroci_mladina_-hrana_prehrana_2021-1.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/Izbor_kakovostne-literature_otroci_mladina_-hrana_prehrana_2021-1.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2021/06/Trajnostni-razvoj_literatura_2021.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2021/06/Trajnostni-razvoj_literatura_2021.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2021/06/Trajnostni-razvoj_literatura_2021.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/ET%C5%A0_2020_-%C5%A1port-in-gibanje_-izbor-literature_2020_za-objavo.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/ET%C5%A0_2020_-%C5%A1port-in-gibanje_-izbor-literature_2020_za-objavo.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/ET%C5%A0_2020_-%C5%A1port-in-gibanje_-izbor-literature_2020_za-objavo.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/ET%C5%A0_2020_-%C5%A1port-in-gibanje_-izbor-literature_2020_za-objavo.pdf
https://www.dobertekslovenija.si/wp-content/uploads/2019/02/Skozi-umetnost-o-zdravju.pdf
https://www.dobertekslovenija.si/wp-content/uploads/2019/02/Skozi-umetnost-o-zdravju.pdf
https://www.kinodvor.org/kinobalon-seznam-priporocenih-dvdjev/
https://www.kinodvor.org/kinobalon-seznam-priporocenih-dvdjev/
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/Enaki-v-razli%C4%8Dnosti-_strokovna-literatura_kon%C4%8Dna.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/Enaki-v-razli%C4%8Dnosti-_strokovna-literatura_kon%C4%8Dna.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/Enaki-v-razli%C4%8Dnosti-_strokovna-literatura_kon%C4%8Dna.pdf
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Opredelitev 

ciljne skupine 

uporabnikov 

na širšem 

območju 

Pionirska – CMKK izvaja svojo dejavnost za: 
- mladinske in šolske knjižničarje, 
- vzgojitelje, učitelje, mentorje, študente, 
- strokovnjake s področja mladinske književnosti in drugih 

sorodnih področij, 
- avtorje, 
- založnike, 
- urednike, 
- knjigotržce, 
- različne ustanove in posameznike, ki svoje delo 

profesionalno povezujejo s področjem knjige, bralno 
kulturo in pismenostjo, 

- starše. 

Usklajenost 

načrtovane 

vsebine med 

knjižnicami23 

- Sestanek koordinatorjev območnosti 

- Spletna uskladitev s knjižnicami območja 

 

Pričakovani 

splošni cilji   

Pionirska – CMKK je uveljavljen kulturno-informacijski 

člen, ki povezuje mladinske oddelke splošnih knjižnic, 

šolske knjižnice, avtorje, založnike, urednike, knjigotržce 

ter različne ustanove in posameznike, ki svoje delo 

profesionalno povezujejo s področjem knjige, bralno 

kulturo in pismenostjo. Laični in strokovni javnosti 

posreduje celostne informacije o mladinski literaturi in 

mladinskem knjižničarstvu in ob tem izpostavlja vidik 

vrednotenja in promoviranja kakovostne knjige za otroke 

in mlade. 

Pričakovani 

izvedbeni cilji 

v letu 2022 

Dopolnjevanje Knjigometra, seznama naslovov iz tekoče 

knjižne produkcije leta, ki jih priporočamo za umestitev v 

knjižnično zbirko. Posodabljamo ga dvakrat na mesec. S 

Knjigometrom knjižnicam pomagamo pri odločitvah o 

nabavi knjig za svojo zbirko, širša javnost pa pridobi 

informacije o najnovejšem kakovostnem branju. 

Dostopen je na spletni strani knjižnice. 

Načrtovane 

aktivnosti v 

letu 2022 

Koledar Strokovnih sred v letu 2022: 
12. januar Mesec zlatih hrušk, pogovor s prejemniki 

priznanj zlata hruška 2021. 
6. april 70. obletnica knjižne zbirke Knjižnica 

Sinjega galeba (povezovanje z založbo 
Mladinska knjiga in drugimi). 

11. maj Predstavitev novejše knjižne produkcije s 
slovenskega knjižnega trga. 

14. september Začetek nove bralne sezone 
(predstavitev z ustanovami in društvi s 
področja bralne kulture in razvijanja 
bralne kulture). 

12. oktober Predstavitev nacionalnega projekta JAK 
Rastem s knjigo za OŠ in SŠ. 

9. november Predstavitev Priročnika za branje 
kakovostnih mladinskih knjig 2022. 

 

                                                 
23 V primeru, da v načrtovani kompetenčni vsebini sodeluje več knjižnic, le-te sredstva načrtujejo v sorazmernih deležih. 
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V novembru načrtujemo izid Priročnika za branje kakovostnih 
mladinskih knjig 2022 (pregled produkcije iz leta 2021). 
Priprava Priročnika bo temeljila na rednem delu strokovnega 
odbora in posvetovanjih z vabljenimi strokovnjaki. 
 
Zlate hruške so knjižničarsko vrednotenje knjig za otroke in 
mlade. Z znakom za kakovost označujemo izbor odličnih knjig 
za promocijo dobrega branja. S priznanji zlata hruška, ki jih 
podeljujemo v štirih kategorijah pa nagrajujemo in spodbujamo 
odličnost založniškega dela. Pri podelitvi priznanj zlata hruška 
bomo partnersko sodelovali z Zvezo bibliotekarskih društev 
Slovenije. Zlate hruške, ki imajo v skladu s sprejeto nacionalno 
strategijo razvijanja bralne pismenosti velik potencial, bomo 
promovirali na spletni strani MKL. Prizadevali si bomo, da bi še 
v večji meri dosegle starše (Starši beremo zlate hruške), 
strokovnjake, vzgojitelje in učitelje, da bi z otroki in mladimi 
prebirali knjige, dobitnice znaka zlata hruška. 
V katalog COBISS bomo v podpolje 334 (podatki o nagradah in 
nominacijah) vnašali geslo znak za kakovost zlata hruška oz. 
priznanje zlata hruška ter nadaljevali  s prilagojeno obliko 
promocije - Videohruške.  
Praznik zlatih hrušk načrtujemo novembra 2022, na 38. 
Slovenskem knjižnem sejmu, v Cankarjevem domu, s 
predstavitvijo založb in knjig, ki so prejele znak za kakovost 
zlata hruška, ter s podelitvijo priznanj zlata hruška. Javnost 
bomo o zlatih hruškah informirali s promocijskim gradivom 
(plakati, zgibanke, nalepke). V januarju 2022 načrtujemo že 
utečeno sodelovanje s Knjigarno Konzorcij, z razstavo knjig, 
prejemnic znaka in priznanj zlata hruška (izložba knjigarne, 
delo ilustratorja Petra Škerla) in s prireditvami v Mesecu zlatih 
hrušk za: otroke, mladostnike in odrasle, tudi z januarsko 
Strokovno sredo, na kateri bomo predstavili dobitnike priznanj 
zlata hruška 2021. 
Ob 2. aprilu bomo s Slovensko sekcijo IBBY in z drugimi 
partnerji pripravili bralno-spodbujevalno akcijo za promocijo 
branja kakovostnih knjig, zlatih hrušk, glede na tematiko, ob 
poslanici za 2. april. 
 
Zaključili  bomo 15. cikel Slovenskega knjižnično-muzejskega 
MEGA kviza S knjigo v svet: ob 60. obletnici Bralne značke. 
 
Priprava 29. Bologne po Bologni, razstave kakovostnih knjig za 
otroke, v sodelovanju Knjigarno Konzorcij in Slovensko sekcijo 
IBBY. 
 
Sodelovali bomo: nacionalni mesec skupnega branja, EU teden 
mobilnosti, EU teden športa, Kulturni bazar..  
 
Pripravili bomo spremno gradivo za nacionalni projekt Rastem 
s knjigo za OŠ in SŠ v šolskem letu 2022/23 ter tematske 
sezname za: Festival Bobri, RTV Slovenija (Kriškraš, Male sive 
celice), Lutkovno gledališče Ljubljana in muzeje. 
 
Dopolnjevanje arhiva slovenske mladinske produkcije za 
študijske namene in razvoj promocije branja, bralne kulture in 
informacijske pismenosti pri mladih v Pionirski – CMKK. 

Pričakovani 

rezultati 

- Z diseminacijo rezultatov strokovnega in raziskovalnega 
dela na področju mladinskega knjižničarstva in promocije 
branja (bralna pismenost, bralna kultura, družinska 



118 

 

pismenost) doseči vse slovenske splošne in šolske 
knjižnice. 

- Uveljavitev strokovnih priporočil na področju branja v 
vzgojnih in izobraževalnih ustanovah (učitelji, vzgojitelji, 
mentorji). 

- Uveljavitev zlatih hrušk kot kriterija za kvalitetno branje na 
nacionalnem nivoju. 

- Povečanje vpliva na založniško produkcijo knjig za otroke 
in mladino. 

- Vzpostavitev novih oblik sodelovanja in partnerstev s 
knjižnicami in drugimi deležniki na področju knjige in 
branja. 

- Vključitev Pionirske – CMKK, kot kompetenčnega centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo v nacionalne in 
mednarodne projekte ter diseminacija rezultatov projektov 
v slovenskem prostoru. 

- Priprava projektov pridobivanja in vzgoje novih bralcev za 
splošne in šolske knjižnice na nacionalnem nivoju. 

- Izvedba programov izobraževanja za splošne in šolske 
knjižničarje, učitelje, vzgojitelje, mentorje in drugo 
zainteresirano javnost. 

- Raziskovalno delo na področju mladinskega knjižničarstva 
vključno s pripravo anket in drugih merjenj ter izdelavo 
strokovnih smernic. 

Terminski 

načrt 

Januar – december 2022 

Način izvedbe V sodelovanju z zunanjimi izvajalci bomo pripravili 

izobraževalne sklope, posebej prilagojene slovenskim 

splošnim knjižnicam. 

Strokovne srede bomo v primeru spremenjenih 

javnozdravstvenih razmer organizirali v hibridni ali 

virtualni obliki in z vnaprej pripravljenimi posnetki. 

Vodenje delovnih skupin in aktivnosti s strokovnim 

povezovanjem različnih akterjev, ki delujejo na relaciji 

otrok in knjiga. Osnova za strokovno delo sta še arhiv 

slovenske in v slovenščino prevedene mladinske literature 

in arhiv slovenske mladinske periodike ter interna zbirka 

katalogov in referenc in zbirka strokovne literature s 

področja mladinske književnosti in knjižničarstva. 

Nadzor nad 

kakovostjo 

izvedbe 

Kakovost izvedenih izobraževanj redno spremljamo s 

pomočjo evalvacijskih vprašalnikov, ki jih izpolnijo 

udeleženci. 

Pionirska – CMKK, pripravlja ankete na nacionalni ravni, 

ki služijo kot izhodišča za razvoj stroke (npr. status 

bibliopedagogov, status mladinskega knjižničarja, 

mladinsko knjižničarstvo in sodobna informacijska 

tehnologija, rezultati vrednotenja mladinskih knjig za 

zlate hruške v knjižnicah, poučna knjiga na mladinskih 

oddelkih splošnih knjižnic, založniški standardi ...).  

Pričakovani 

pozitivni 

učinki na 

razvoj 

knjižnične 

Pionirska – CMKK, si bo v vlogi kompetenčnega centra 

prizadevala za izmenjavo znanj in strokovnih pogledov 

mladinskega knjižničarstva z drugimi sorodnimi področji, 

doma in v tujini, s svojim delovanjem bo prispevala k 
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dejavnosti na 

širšem 

območju 

razvoju bibliotekarske stroke, bralne kulture in 

pismenosti, pa tudi kulturne vzgoje na Slovenskem. 
 

Pričakovano 

zmanjšanje 

razlik v 

razvoju 

knjižnične 

dejavnosti na 

širšem 

območju 

S Pionirsko – CMKK v vlogi kompetenčnega centra bomo 

skrbeli za diseminacijo rezultatov strokovnega in 

raziskovalnega dela na področju mladinskega 

knjižničarstva in promocije branja, izmenjavo znanj in 

strokovnih pogledov mladinskega knjižničarstva z 

drugimi sorodnimi področji in skupen razvoj 

bibliopedagoških aktivnosti. 

Pričakovana 

dostopnost 

rezultatov za 

uporabnike na 

širšem 

območju 

Uporabnikom na širšem območju omogočamo: 
- Specializirano knjižnično zbirko z arhivom, ki vsebuje 

mladinske knjige v slovenskem jeziku, (izvirne slovenske 
mladinske knjige in prevodi), slovensko mladinsko 
periodiko, slovenske mladinske knjige, prevedene v tuje 
jezike, najboljše slikanice v različnih tujih jezikih in raznolike 
primere starejših nekakovostnih priredb (likovnih in 
literarnih) znanih literarnih tekstov 

- spletni arhiv Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih 
knjig: https://www.mklj.si/pionirska/prirocnik/   

- spletni arhiv zlatih hrušk z iskalnikom kakovostnih 
mladinskih knjig: https://www.mklj.si/Pionirska/zlate-
hruske/ 

- spletni pregled sprotnega vrednotenja novo izdanih knjig z 
iskalnikom Knjigometer: 
https://www.mklj.si/Pionirska/knjigometer/ 

Načrtovane 

oblike 

predstavitve 

rezultatov 

Največja promocija Pionirske –CMKK, je raznoliko in 

obsežno strokovno delo in sodelovanje z različnimi 

ustanovami s področja bralne kulture in bralne pismenosti, 

pa tudi z drugimi kulturnimi ustanovami, povezanimi z 

otroki in knjigami, ter z ustanovami z drugih področij 

znanosti, s katerimi se povezuje na področju poučnih knjig 

za otroke in mlade. 

S svojo dejavnostjo se navezuje in približuje ciljem 

slovenske nacionalne strategije razvijanja bralne kulture 

in bralne pismenosti. 

Vse dejavnosti Pionirske – CMKK, zlasti Priročnik za 

branje kakovostnih mladinskih knjig, Strokovne srede ter 

MEGA kviz, bralno-spodbujevalne akcije, promocija 

zlatih hrušk, tematski seznami v medresorskem 

povezovanju – so medijsko odmevni in podprti. O njih 

informiramo javnost na spletni strani MKL (podstran 

Pionirska – CMKK https://www.mklj.si/Pionirska/), v 

arhivu Strokovnih sred hranimo gradiva, slike in povzetke 

predavanj. Javnost informiramo o svojem delu (Priročnik, 

Strokovne srede), v strokovnih glasilih (Otrok in knjiga, 

Knjižnica, Šolska knjižnica, Knjižničarske novice), na 

Zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev  GZS ter v 

Društvu slovenskih založnikov. 

https://www.mklj.si/pionirska/prirocnik/
https://www.mklj.si/pionirska/zlate-hruske/
https://www.mklj.si/pionirska/zlate-hruske/
https://www.mklj.si/Pionirska/knjigometer/
https://www.mklj.si/pionirska/
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Na program dejavnosti opozarja Pionirska – CMKK na 

različnih strokovnih srečanjih doma in v tujini: na 

Kulturnem bazarju, na Slovenskem knjižnem sejmu, na 

Kongresu Društva slovenskih založnikov, na simpoziju 

Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Dnevu 

slovenskih splošnih knjižnic, kongresu ZBDS, Združenju 

splošnih knjižnic, Sekciji za splošne knjižnice pri ZBDS, 

Slavističnem društvu Slovenije  ter v medijih (Bukla, v 

kulturnih oddajah RTV, Delo, Dnevnik, Večer, 

Sodobnost, spletni strani STA, spletni strani Kulturnega 

bazarja). 

Vsako jesen Pionirska – CMKK slovenske šolske in 

splošne knjižnice ter javnost obvesti o programu svojega 

izobraževanja Strokovnih sred z elektronsko pošto.  

Poleg tiskane izdaje Priročnika natisnemo tudi plakate 

zlata hruška ter zgibanko Seznam odličnih mladinskih 

knjig (zlatih hrušk) in drugo promocijsko gradivo za 

bralno-spodbujevalne akcije, kot je letošnja ob 110-letnici 

rojstva Kristine Brenkove ter plakate MEGA kviza. 

Zgibanke delimo šolskim in splošnim knjižnicam in ob 

pomembnejših dogodkih. 

O svojem delu Pionirska obvešča tudi lokalno skupnost, 

ustanovitelje in financerje (Ministrstvo za kulturo, Javna 

agencija za knjigo, Mestna občina Ljubljana. 

 

Nadaljnje 

razvojne 

možnosti 

načrtovane 

vsebine 

- Vključevanje v mednarodne projekte, ki podpirajo 
delovanje kompetenčnega centra;  Pionirska – CMKK je 
trenutno nosilka projekta G-BOOK 2 – European teens as 
readers and creators in gender–positive narratives, v okviru 
programa EU Ustvarjalna Evropa (2020–2022).  

- Razvoj projektov in dejavnosti, ki se navezujejo in 
približujejo ciljem slovenske nacionalne strategije razvijanja 
bralne kulture in bralne pismenosti. 

- Kakovostno slovensko mladinsko knjigo (zlato hruško) si 
bomo prizadevali predstaviti tudi v mednarodnem prostoru 
in razvijati strokovne poglede v dialogu z mednarodnimi 
ustanovami s področja vrednotenja literature za mladino, 
bralne kulture in bralne pismenosti. Eden izmed korakov v 
to smer bo priprava na mednarodni simpozij v Bologni leta 
2024. 

Ocena stroškov (v EUR) 11.200,00 

 

Kratka predstavitev načrtovane kompetenčne vsebine (500–1000 zbp24):  

Organizacija in izvedba 50. sezone Strokovnih sred, rednih izobraževanj mladinskih in šolskih 

knjižničarjev, ki se bo, poleg rednih tem (Ustanove in društva za dobro knjigo, MEGA kviz, 

Priročnik, Pogovor z dobitniki priznanj zlata hruška), v izobraževalnem delu posvetila  temam, 

povezanim z obeležitvijo 10. obletnice podelitve priznanj zlata hruška (januarski teden zlatih 

hrušk – razstava in prireditve Knjigarne Konzorcij; pehar zlatih hrušk – prakse branja zlatih 

hrušk v različnih bralnih skupinah; sodelovanje s Slovensko sekcijo IBBY v bralno-

                                                 
24 Znaki brez presledkov. 
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spodbujevalni akciji) ter se bo zaključila z osrednjim aprilskim simpozijem, ki je bil prestavljen 

iz leta 2020. 

Izid Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2022, s pregledom produkcije iz leta 

2021. 

Priprava, vodenje postopkov in podelitev znaka zlata hruška v sodelovanju z Zvezo 

bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS). 

Dopolnjevanje arhiva slovenske mladinske produkcije za študijske namene in razvoj promocije 

branja, bralne kulture in informacijske pismenosti pri mladih v Pionirski – CMKK. 

 

Podrobnejši finančni načrt  

 

Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki 

nastanejo kot posledica izvajanja načrtovane 

kompetenčne vsebine 

znesek v EUR 

stroški koordinacije izvajanja Strokovnih sred 1.200,00 

stroški koordinacije Priročnika 4.000,00 

            

Specifikacija variabilnih programskih stroškov  

materialni stroški Strokovne srede (pisarniški 

material, tisk simpozijskega gradiva) 

1.800,00 

materialni stroški Priročnik (pisarniški material, 

tisk priročnika, zgibanke, plakati, priznanja zlata 

hruška) 

4.200,00 

            

Programski stroški skupaj 11.200,00 

 

Podrobna obrazložitev načrtovanih programskih stroškov: 11.200,00 EUR 

Stroški organizacije Strokovnih sred 2022 (celotna vrednost): 4.500,00 EUR 

- Prijavljeni stroški v okviru izvajanja načrtovanih kompetenčnih vsebin: 3.000,00 EUR 

Stroški Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2022 (celotna vrednost): 13.200,00 

EUR 

- Prijavljeni stroški v okviru izvajanja načrtovanih kompetenčnih vsebin: 8.200,00 EUR 
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PRILOGA 3: Projekt »Moj kraj nekoč in danes« 

 
Regijski projekt Moj kraj nekoč in danes bo deloma vsebinsko nasledil dosedanji projekt Bilo je nekoč v 
našem kraju, ki smo ga v 2018 zasnovali za potrebe portala Kamra. Razširjen bo namreč z aktualnimi 
domoznanskimi vsebinami, za katere je javnomnenjska raziskava ZBDS med člani, uporabniki in 
neuporabniki splošnih knjižnic iz leta 2020 pokazala, da anketirance zanimajo v enaki meri, kot tiste o 
lokalni zgodovini.  
S projektom želimo čim bolj učinkovito spodbuditi sodelovanje splošnih knjižnic z lokalnim okoljem ter 
sorodnimi ustanovami. Skupaj s knjižnicami regije bomo zbirali zgodbe povezane z lokalno zgodovino 
in kulturno dediščino, pri osvetljevanju le-teh pa bomo sodelovali tudi z drugimi kulturnimi ustanovami.  
V letu 2022 bomo znotraj omenjenega projekta dali poudarek temam povezanim z ribištvom in 
ribogojstvom (v skladu z razglasitvijo OZN leta 2022 za mednarodno leto obrtnega ribištva in ribogojstva) 
ter obletnicam rojstva in smrti znamenitih osebnosti. Zgodbe bomo v obliki digitalnih zbirk objavili na 
portalu Kamra.  

 
Cilji:  
- pridobivanje novih vsebin s področja lokalne kulturne dediščine ter dajanje na voljo javnosti; 
- spodbujanje tesnega sodelovanja MKL s knjižnicami regije ter hkrati sodelovanja knjižnic z lokalnim 

okoljem. 
 
Ciljna skupina: prebivalci Ljubljane in osrednjeslovenske regije 
 
Sodelovanje/partnerstvo: knjižnice regije, kulturne ustanove 
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PRILOGA 4: Natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja za ciljno skupino starejših 

uporabnikov 

 

Pripravili bomo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, ki bo potekal na regionalnem 

nivoju v sodelovanju s knjižnicami regije. Natečaj je namenjen starejšim odraslim. Na ta način 

jih želimo aktivno vključiti v proces ohranjanja kulturne dediščine ter spodbuditi k 

ustvarjalnosti. Hkrati želimo zajeti spomine starejših na življenje v svojem lokalnem okolju ter 

tako obogatiti našo domoznansko zbirko z vsebinami s področja vsakdanjega življenja. 

Komisija bo zbrane zgodbe prebrala in ocenila. Najboljše zgodbe bodo nagrajene in objavljene 

na portalu KAMRA. 

 

Cilji: 
- povezovanje knjižnic z lokalno skupnostjo,  
- spodbujanje starejših k ustvarjalnosti,  
- zbiranje spominov na vsakdanje življenje,  
- promocija pomembnosti kulturne dediščine. 

 

Ciljna skupina: starejši 

 

Sodelovanje/partnerstvo: knjižnice regije 
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PRILOGA 5: Program izobraževanj Učnega centra MKL za koordinatorje OOK 

 

Načrtujemo trinajst namenskih usposabljanj za koordinatorje izvajanja posebnih nalog osrednje 

območne knjižnice iz slovenskih OOK: 

1. Izobraževanje za mentorje kandidatov za bibliotekarski izpit  
2. Prireditvena dejavnost 
3. Uporaba in nadgradnja predlog spletnih strani slovenskih splošnih knjižnic CMS orodja 

WordPress  
4. Delo z uporabniki s posebnimi potrebami 
5. Zoom za organizatorje e-dogodkov 
6. Delo s starejšimi  

7. Zdravstveno opismenjevanje v splošni knjižnici 

8. Delovne skupine, delo v timu in projektni menedžment – poti do sodobne knjižnice  

9. Kako pripraviti razstavo (galerijska dejavnost) 

10. Promocija Zdravja na delovnem mestu 
11. Uporaba aplikacije za digitalni repozitorij za trajno hranjenje digitaliziranih in izvorno 

digitalnih domoznanskih vsebin 
12. Zelene knjižnice in Cilji trajnostnega razvoja  
13. Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe  

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA OOK V LETU 2022 

 
1. Izobraževanje za mentorje kandidatov za bibliotekarski izpit 

CENA: 100 EUR 

TRAJANJE: 1 dan, 6 ur  

KRAJ IZVEDBE:  

• Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. 

nadstropje) ali Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7 

• Izvedba je možna tudi v spletni obliki 

TERMIN: marec in oktober 2022 

UDELEŽENCI: koordinatorji OOK 

VSEBINA: 

1. del (Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK) 

Udeleženci izobraževanja se najprej na kratko seznanijo z novim sistemom bibliotekarskih 

izpitov, ki je bil uveden z letom 2017, ter določili, na katera morajo biti kot mentorji še posebej 

pozorni. V nadaljevanju predstavimo vlogo in naloge mentorja v času strokovnega 

usposabljanja kandidata za bibliotekarski izpit. Posebej opozorimo na njegovo vlogo pri 

usmerjanju kandidata za bibliotekarski izpit za bibliotekarja pri zasnovi ter izdelavi pisne 

naloge. Udeležence izobraževanja seznanimo tudi z najpogostejšimi slabostmi pisnih nalog, ki 

so jih do zdaj zabeležili člani Komisije za bibliotekarski izpit. V okviru predavanj bo določen 

čas namenjen tudi vprašanjem in predlogom udeležencem izobraževanja. 

2. del (Špoljar)  

Knjižnica se srečuje z različnimi oblikami praks in uvajanja v delo, kar zahteva ustrezno 

pripravljene kadre, ki so primerni in sposobni prenašati znanje, veščine in izkušnje novim in 

potencialnim sodelavcem. Predstavitev povzema osnovno dinamiko mentorstva, ki v prvi vrsti 

zadeva mentorja kot osebo med ustanovo, mentorirancem in lastnimi izkušnjami. Predstavljene 

bodo vloge in naloge mentorja s poudarkom na dobri in jasni komunikaciji.  

3. del (Špoljar) 

Udeleženci predavanja se bodo seznanili z osnovnimi vrstami pisnih strokovnih in znanstvenih 

del, ki se pojavljajo v knjižničarski stroki, ter njihovimi temeljnimi razlikami. Predstavljene 
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bodo posamezne faze raziskovanja. Postopek izbire najprimernejše teme, vsebinske opredelitve 

problema, skupaj z razvojem raziskovalnih vprašanj oz. hipotez, pisanje dispozicije in pravilno 

oblikovanje naslova raziskovalnega dela. Spoznali bodo, kako se pravilno lotiti opredelitve za 

posamezno raziskavo relevantnih raziskovalnih metod in kakšna je njihova pravilna uporaba. 

Predstavljene bodo raziskovalne metode, ki se najpogosteje uporabljajo v bibliotekarstvu, 

informacijski znanosti in knjigarstvu, kakor tudi, kako uporabiti znanstveni aparat 

(prevzemanje, dokumentiranje in raba opomb), s poudarkom na standardu APA. Seznanili se 

bodo z elementi ključne dokumentacijske informacije, vključno s posebnostmi povzetkov in 

izvlečkov. Poseben poudarek bo na UMRD strukturi pisanja. V okviru predavanja bo 

izpostavljena tudi pomembnost pravilnega navajanja virov in literature. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJAJO:  

• dr. Melita Ambrožič, pomočnica ravnatelja, Narodna in univerzitetna knjižnica 

• Polona Marinšek, koordinatorica izobraževalne dejavnosti, Narodna in univerzitetna 

knjižnica 

• mag. Marijan Špoljar, bibliotekar analitik, Mestna knjižnica Ljubljana 

 

2. Prireditvena dejavnost 

CENA: 500 EUR 

TRAJANJE: 2 dneva, 16 ur 

KRAJ IZVEDBE:  

• Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. 

nadstropje) 

• Izvedba je možna tudi v spletni obliki 

TERMIN: september 2022 

UDELEŽENCI:  

knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

MKL ponuja širok in pester nabor prireditev za uporabnike. V svojem desetletnem delovanju 

je postala prepoznavna po tem, da se v knjižnici ves čas vrstijo zanimivi in kakovostni dogodki. 

Ob združitvi petih ljubljanskih splošnih knjižnic in ene specialne v skupni zavod leta 2008 je 

MKL vzpostavila skupno službo za prireditve za odrasle, ki je pripravila koncept svojega 

delovanja, z oblikovanjem smernic pa je začrtana pot za razvoj prireditvene dejavnosti. 

Smernice so lahko koristen pripomoček pri razvoju prireditvene dejavnosti slovenskih splošnih 

knjižnic. 

V MKL z letom 2022, v okviru novega strateškega obdobja 2022-2026, na podlagi pregleda in 

analize uveljavljamo nov način spremljanja dogodkov (prireditev in izobraževanj) z drugačnim, 

bolj usklajenim in vsebinsko opredeljenim naborom dogodkov, ki bo podprt tudi z namensko 

spletno aplikacijo za spremljanje dogodkov v MKL. 

Sledila bo delavnica priprave letnega načrta dogodkov z upoštevanjem okolja, ciljnih skupin in 

strateškega načrta. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJAJO:  

• Barbara Marinčič, vodja knjižnice mestnega območja, Mestna knjižnica Ljubljana 

• Erika Žitko, organizatorka kulturnih programov, Mestna knjižnica Ljubljana 

• mag. Ana Zdravje,  bibliotekarka specialistka, Mestna knjižnica Ljubljana 

 

3. Uporaba in nadgradnja predlog spletnih strani slovenskih splošnih knjižnic CMS 

orodja WordPress  

CENA: brezplačno 

TRAJANJE: 1 dan, 8 ur (možnost večih ponovitev) 

KRAJ IZVEDBE:  
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• Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, računalniška 

učilnica (1. nadstropje)  

• Izvedba je možna tudi v spletni obliki 

TERMIN: pomlad/maj 2021 

UDELEŽENCI:  

knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Podroben opis bo del kataloga Učnega centra oz. usklajenega programa na podlagi odločbe o 

višini sredstev za financiranje izvajanja knjižnične dejavnosti za izvedbo posebnih nalog 

osrednje območne knjižnice za leto 2022.  

IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  

• Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper  

 

4. Delo z uporabniki s posebnimi potrebami 

CENA: 500 EUR 

TRAJANJE: 2 dneva, 8 ur 

KRAJ IZVEDBE:  

• Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. 

nadstropje) 

• Izvedba je možna tudi v spletni obliki 

TERMIN: september 2022 

UDELEŽENCI:  

knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Slovenskim splošnim knjižnicam bomo ponudili cikel izobraževanj na temo dela z ranljivimi 

skupinami uporabnikov, ki se je pričel v letu 2021 in se bo nadaljeval v letu 2023.  

V letu 2022 bo izvedeno predavanje o delu z gibalno oviranimi osebami. podroben opis vsebine 

bo del kataloga Učnega centra oz. usklajenega programa na podlagi odločbe o višini sredstev 

za financiranje izvajanja knjižnične dejavnosti za izvedbo posebnih nalog osrednje območne 

knjižnice za leto 2022. 

 Obravnavali bomo tudi ciljno skupino gibalno oviranih in gluhih in naglušnih z mag. Dušanom 

Dvorščakom, predavateljem na srednji šoli Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, sicer pa tudi 

piscem o kulturi gluhih, načrtovano že v letu 2021, a zaradi epidemioloških razlogov 

prestavljeno na leto 2022. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJATA:  

• mag. Dušan Dvoršak, predavatelj, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

• Izvajalec izobraževanja o gibalno oviranih osebah bo naveden v katalogu izobraževanj 

Učnega centra 2022. 

 

5. Zoom za organizatorje e-dogodkov 

CENA: 120 EUR 

TRAJANJE: 1 dan, 3 ure  

KRAJ IZVEDBE:  

Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, računalniška učilnica 

(1. nadstropje)  

TERMIN: maj 2022 

UDELEŽENCI:  

Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 
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Udeleženci se bodo naučili postopkov, povezanih z uporabo videokonferenčnega orodja Zoom, 

seznanitev z okoljem, organizacijo prireditev in izobraževanj,  uporabo naprednih nastavitev. 

Namenjeno je predvsem tistim zaposlenim, ki bodo sami izvajali izobraževanja za strokovno in  

splošno javnost, ali pa bodo v tehnično in vsebinsko podporo spletnim izvedbam storitvam in 

dejavnostim njihove knjižnice ali splošnih knjižnic na območju njihove OOK. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  

• Rudi Majerle, strokovni sodelavec za izobraževanje, Mestna knjižnica Ljubljana 

 

6. Delo s starejšimi  

CENA: 120 EUR 

TRAJANJE: 1 dan, 2 uri  

KRAJ IZVEDBE:  

Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. nadstropje)  

TERMIN: april 2021 

UDELEŽENCI:  

Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Staranje kot naravni proces (spoznati naravno staranje in značilnosti starostnika), najpogostejša 

bolezenska stanja v starosti (spoznati demenco in možgansko kap: znake, specifiko in način 

pristopa v komunikaciji), prilagoditve in pripomočki (spoznati pripomočke in prilagoditve, ki 

omogočajo starostnikom lažji dostop do knjižnic glede mobilnosti, ter spoznati pripomočke, ki 

omogočajo lažje branje), skupinske biblioterapevtske aktivnosti (tudi skupinske aktivnosti, ki 

se nanašajo na biblioterapevtske aktivnosti).  

Izobraževanje je bilo načrtovano že v letu 2021, a zaradi epidemioloških razlogov prestavljeno 

na leto 2022. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  

• Izvajalec bo naveden v katalogu izobraževanj Učnega centra 2022. 

 

7. Zdravstveno opismenjevanje v splošni knjižnici  

CENA: 40 EUR 

TRAJANJE: 1 dan, 3 ure + 2 uri 

KRAJ IZVEDBE:  

• Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. 

nadstropje) 

• Izvedba je možna tudi v spletni obliki 

TERMIN: november 2022 

UDELEŽENCI:  

Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Splošna knjižnica lahko k razvijanju zdravstvene pismenosti uporabnikov prispeva na različne 

načine. Na dogodku bomo predstavili neknjižno in knjižno gradivo, vire in dejavnosti za 

razvijanje zdravstvene pismenosti, ki jih nudimo v MKL: strokovno, leposlovno in mediatečno 

gradivo, prireditve in izobraževanja, projekt Borza zdravja, elektronske vire in servise dostopne 

na daljavo. Izbor bo pripravljen glede na posamezne zdravstvene tematike, glede na 

priljubljenost gradiva ter tematske priporočilne sezname. Zdravstveno opismenjevanje je prav 

tako kot za uporabnike, pomembno tudi za zaposlene v splošnih knjižnicah. Vprašanja skrbi za 

zdravje in varnost zaposlenih, se v MKL na bolj ali manj strukturiran način lotevamo na 

različnih nivojih in z različnimi aktivnostmi: v okvirih zakonsko določenega izobraževanja 

varstvo pri delu, delovanja delovne skupine za zdravje na delovnem mestu, organizacije 

športnih aktivnosti za zaposlene, vključevanje vsebin o zdravi prehrani in zdravem življenjskem 



128 

 

slogu v program izobraževanja zaposlenih ipd. Predstavili bomo nekatere primere dobrih praks 

in izzivov, s katerimi se soočamo pri tem delu. Dogodek bo namenjen tudi izmenjavi mnenj in 

izkušenj o knjižničnem gradivu ter prireditvah in dogodkih s področja zdravja za uporabnike in 

zaposlene v knjižnicah. 

Izobraževanje je bilo načrtovano že v letu 2021, a zaradi epidemioloških razlogov prestavljeno 

na leto 2022. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJAJO:  

• informatorji iz strokovnih, leposlovnih oddelkov in mediatek ter voditelji bralnih skupin, 

zaposleni v MKL 

 

8. Delovne skupine, delo v timu in projektni menedžment – poti do sodobne knjižnice 

CENA: 350 EUR 

TRAJANJE: 1 dan, 7 ur  

KRAJ IZVEDBE:  

• Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. 

nadstropje) ali Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7 Izvedba je možna tudi v spletni obliki 

TERMIN: april 2022 

UDELEŽENCI:  

Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Za dosego strateških ciljev knjižnica uporablja različna orodja in metode. Med njimi so gotovo 

delovanje delovnih skupin, delo v timu in projektni menedžment. Večino časa na delovnem 

mestu preživimo v medsebojni interakciji: v formalnih ali neformalnih pogovorih, na sestankih, 

posvetih, v projektnih in delovnih timih in skupinah. S sodelovanjem v delovnih skupinah (DS) 

zaposleni v knjižnicah spoznavamo drug drugega, zmanjšuje se zaprtost v posamezne 

organizacijske enote in povečuje se timsko delo. Prek dela v DS poskušamo najti načine 

aktivnega vključevanja vseh zaposlenih v neposreden proces dela, v odločanje, izvajanje dela 

in inovativno dejavnost. DS oblikujemo zaradi učinkovitega izvrševanja delovnih nalog, 

reševanja problemov in sprejemanja sprememb in izzivov.   

Projekt je časovno omejena aktivnost z jasnim začetkom in koncem, z namenom doseči 

zastavljeni cilj. Vsak projekt ima projektni cikel, ki poteka od identifikacije projektne ideje do 

evalvacije rezultatov izvedenega projekta. Uspešen projekt lahko uporabimo za zagovorništvo, 

za dvig statusa knjižnice in za možnost vzpostavitve novih partnerstev. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  

• Simona Resman, do leta 2022 pomočnica direktorice za strokovno delo in vodja Službe za 

razvoj in območnost Mestne knjižnice Ljubljana 

 

9. Kako pripraviti razstavo (galerijska dejavnost) 

CENA: 640 EUR 

TRAJANJE: 1 dan, 7 ur  

KRAJ IZVEDBE:  

• Točna lokacija bo objavljena v katalogu Učnega centra 2022 

TERMIN: oktober 2021 

UDELEŽENCI:  

Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic, ki pripravljajo razstave 

VSEBINA: 

Na delavnici se bomo zares podali v praktično smer in poskušali v teoriji predstavljene prijeme 

prejšnjih delavnic prenesti v resničnost. Skušali bomo odgovoriti na vprašanja in izzive, s 

katerimi se soočamo, ko želimo svoje ideje, vsebino in koncept implementirati na obiskovalcu 

čim dostopnejši način. Na prejšnjih delavnicah smo se srečevali v knjižnici, tokrat pa se bomo 
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odpravili v galerijo, kjer bomo lahko videli čisto praktične trike, ki jih v knjižnici nismo mogli 

izvesti. Iskali bomo tehnične rešitve postavitve, osvetlitve, uporabe AV-opreme, okvirjev, 

vitrin, se odločali za najprimernejše načine predstavitve raznolikega gradiva, optimizirali 

stroške in usklajevali vidike estetike, vsebine in dostopnosti pri oblikovanju končne podobe 

razstave. Udeležence delavnice vabimo, da s seboj prinesejo čim konkretnejše primere in izzive, 

s katerimi se srečujejo, in izkoristijo priložnost, da skozi diskusijo in uporabne preizkušene 

metode poiščemo rešitve za uspešno pripravo razstav v prihodnosti. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  

• Marija Skočir, kustosinja, vodja Galerije Jakopič in Galerije Vžigalica, Muzej in galerije 

mesta Ljubljane 

 

10. Izkušnja promocije zdravja na delovnem mestu 

CENA: 350 EUR 

TRAJANJE: 1 dan, 7 ur  

KRAJ IZVEDBE:  

• Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. 

nadstropje) ali Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7  

• Izvedba je možna tudi v spletni obliki 

TERMIN: april 2022 

UDELEŽENCI:  

Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Delodajalec je dolžan načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. V MKL se 

tega področja loteva delovna skupina, ki skrbi za pripravo načrta in bolj sistematično izvajanje 

promocije zdravja na delovnem mestu. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJAJO:  

• Članice delovne skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu. 

 

11. Uporaba aplikacije za digitalni repozitorij za trajno hranjenje digitaliziranih in 

izvorno digitalnih domoznanskih vsebin 

CENA: brezplačno 

TRAJANJE: 1 dan, 7 ur  

KRAJ IZVEDBE:  

• Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, računalniška 

učilnica (1. nadstropje)  

• Izvedba je možna tudi v spletni obliki 

TERMIN: april 2022 

UDELEŽENCI:  

Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Podroben opis vsebine bo del kataloga Učnega centra oz. usklajenega programa na podlagi 

odločbe o višini sredstev za financiranje izvajanja knjižnične dejavnosti za izvedbo posebnih 

nalog osrednje območne knjižnice za leto 2022. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  

• Izvajalec bo naveden v katalogu izobraževanj Učnega centra 2022. 

 
12. Zelene knjižnice in Cilji trajnostnega razvoja 

CENA: 100 EUR 

TRAJANJE: 1 dan, 2 uri  

KRAJ IZVEDBE:  
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• Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. 

nadstropje)  

• Izvedba je možna tudi v spletni obliki 

TERMIN: marec 2022 

UDELEŽENCI:  

Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Namen predstavitve je seznanitev z Agendo 2030 in Cilji trajnostnega razvoja. Predstavljeni 

bodo tudi primeri dobrih praks na področju zelenih knjižnic. Pregledali bomo strokovno 

literaturo in uporabne vire o zelenih knjižnicah. Praktični del: razmisleki o pripravi, izdelavi 

načrta za zeleno knjižnico; pregled elementov za samostojno pripravo projekta in nato redne 

dejavnosti v knjižnici glede na lokalno okolje. Izobraževanje obsega predstavitev, samostojno 

delo udeležencev, pregled in vrednotenje izbranih primerov zelenih knjižnic ter diskusijo v 

skupini.  

IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  
• mag. Ana Zdravje, MKL, vodja krajevne knjižnice, Mestna knjižnica Ljubljana 

 
13. Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe 

CENA: brezplačno 

TRAJANJE: 1 dan, 3 ure  

KRAJ IZVEDBE:  

• Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, dvorana (3. 

nadstropje)  

• Izvedba je možna tudi v spletni obliki 

TERMIN: Točen datum bo objavljen v katalogu Učnega centra 2022. 

UDELEŽENCI:  

Koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic 

VSEBINA: 

Podroben opis vsebine bo del kataloga Učnega centra oz. usklajenega programa na podlagi 

odločbe o višini sredstev za financiranje izvajanja knjižnične dejavnosti za izvedbo posebnih 

nalog osrednje območne knjižnice za leto 2022. 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJA:  
• Izvajalec bo naveden v katalogu izobraževanj Učnega centra 2022. 

 

Predvideni stroški za izvedbo dejavnosti na področju koordinacije OOK 

dejavnost stroški Prihodki MK 

stroški usposabljanj za OOK  2.820 EUR 2.820 EUR 
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PRILOGA 6: Seznami gradiva za projekte digitalizacije za širše območje pomembnega 

domoznanskega gradiva 

 

DIGITALIZACIJA NEMŠKIH DOMOZNANSKIH MONOGRAFIJ 1800–1850 (I. 

prioriteta) 
 
ORTSCHAFTS-Ausweis des Laibacher-Gubernial-Gebiethes : in Provinzen, Kreise, Sektionen, 
Bezirks-Obrigkeiten, Hauptgemeinden, Untergemeinden und Ortschaften, nebst Häuser- und 
Seelenanzahl im Jahre 1817. - Laibach : [S.n.], 1817-1819 (Laibach : L. Egerisch). - 5 zv. ; 37 cm 
Vsebina:  
Haupt-Ausweis über die Eintheilung des Laibacher Gouvernementsgebiethes in Provinzen, Kreise, 
Sektionen, Bezirks-Obrigkeiten, Hauptgemeinden, Untergemeinden und Ortschaften, nebst Häuser- 
und Seelenanzahl im Jahre 1817. -1817. - [LXXXXVI] str. ; (96 str.) 
Alphabetische Tabelle aller Ortschaften des Neustädtler Kreises / Königreich Illyrien. Gouvernemnt 
Laibach. Land Krain. - 1819. - [LXXIV] str. ; (74 str.) 
Alphabetische Tabelle aller Ortschaften des Adelsberger Kreises / Königreich Illyrien. Gouvernemnt 
Laibach. Land Krain. - 1819. - [XX] str. ; (20 str.) 
Alphabetische Tabelle aller Ortschaften des Villacher Kreises / Königreich Illyrien. Gouvernemnt 
Laibach. Land Krain. - 1819. - [XLVIII] str. ; (48 str.) 
Alphabetische Tabelle aller Ortschaften des Laibacher Kreises / Königreich Illyrien. Gouvernemnt 
Laibach. Land Krain. - 1818. - [XLVI] str. (46 str.) 
1817-1819, 5 zv.; Slovanska K RA F 36 (Novo mesto, Postojna, Ljubljana, prebivalstvo, novomeški 
okraj,  statistika, krajevna imena, beljaški okraj, ljubljanski okraj, Beljak)  
COBISS.SI-ID 1096408926 

 
PFLICHTEN der Unterthanen gegen ihren Monarchen : zum Gebrauche der deutschen Schulen. - 
Laibach : bey Georg Licht, Buchändler ..., 1822. - 38 str. ; 8° (17 cm) Gotica.  
1822; 38 str.; Slovanska K RA B 244 (pravo, podložniki, vladarji, priročniki) 
COBISS.SI-ID 1102104414 

 
FRANK, profesor 
    Der Grosse Brand des Dorfes Schischka bey Laibach : in der nacht vom 17. auf den 18. April 1825, 
in welchem 150 Wohn- und Wirthschafts- Gebäude ein Raub der Flammen wurden / der gefühlvollen 
Menscheit in einem Gedichte vorgestellt von Professor Frank. - Laibach : L. Eger, [1825]. - [VIII] str. ; 
23 cm 
Got. - Zapis na notranji ov. strani: "podaril Mestni knjižnici gospod Štefan Tausig, 1. maja 1944": SLK 
1825; [VIII] str.; SlovanskaK RA C 239 (Štefan Tausig, bibliofil—antikvar, Šiška, požari, poezija) 
COBISS.SI-ID 1096824414 

 
HAYDN, Joseph, 1732-1809 
    Die sieben Worte des Heilandes am Kreuze : groses Oratorium : aufgeführt zu Laibach in der St. 
Jacobs Kirche am 1. April 1825 um 6 Uhr Abends / von Wailand Joseph Haydn. - Laibach : Gedruckt 
bey Joseph Sassenberg, 1825. - 17 cm, 9 str. Ovojni naslov. 
1825; 9 str.; Slovanska K RA B 1 (poezija, šentjakobska cerkev, Ljubljana, oratorij, koncerti) 
COBISS.SI-ID 83154944 

 
WOLF, Anton Alojzij 
    Predigt vorgetragen vom Anton Aloys Wolf, Fürstbischofe von Laibach in der Stadtpfarrkirche St. 
Jacob zu Laibach am 30. April 1826 bey dem feyerlichen Bittgange, womit das Jubiläum für die 
Provinzialhauptstadt Laibach, und für die ganze Diözes dieses Nahmens eröffnet wurde. - Laibach : 
gedruckt bey Joseph Sassenberg, 1826. - 31 str. ; 8° (18 cm) 
Got. - Ov. nasl. 
1826; 31 str.; Slovanska K RA B 141 (katoliška cerkev, pridige) 
COBISS.SI-ID 88247808 

 
DANKGEFÜHLE im Dome zu Laibach am 18. März 1826, als des Frenherrn von Stift Tags-Bericht vom 
15 März 1826, über die glückliche Beendigung der Sr. Majestät einlangte / von Franz Ritter v. Tacomini 
Holzapfel-Waasen. - [s. n.] : [s. a.], [1826?] (Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr). - [2] str. ; 25 cm 
1826; 2 str.; Slovanska KMD 667 (zahvalne molitve, Ljubljana, 19. stol., stolnica) 
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COBISS.SI-ID 5567347 

 
ANLEITUNG zur Kenntnis der Vorschriften über die allgemeine Manipulation der Gerichtstellen in den 
k. k. österreichischen Ländern mit Ausnahme der galizischen, hungarischen und sibenbürgischen / 
sammt einem Anhange von Beyspielen von Ferdinand Ofner. - Olmüz : [s.n], 1830. - XVI, 540 str. ; 21 
cm.  
Got. - Lastniški žigi: "Magistrat der k.k. Hauptstadt Laibach"; "Arhiv in knjižnica na ljubljanskem 
magistratu"; "Mestna knjižnica v Ljubljani": MKL 
1830; XVI, 540 str.; Slovanska S Z C 1057/1 (predpisi, sodstvo, avstrijske dežele, 19. stol.) 
COBISS.SI-ID 4960883 

 
RAFFELSPERGER, Franz 
    Poststrassenbuch oder Wegweiser durch Europa mit besonderer Berücksichtigung auf den 
österreichischen Kaiserstaat : Ein Hülfsbuch für jeden Reisenden, Postmeister, Postbeamten, Kauf- und 
Geschäftsmann... / verfasst und herausgegeben von Franz Raffelsperger. - Wien : F. Raffelsperger, 
1831 (Wien : J.P. Sollinger). - XIV, 476 str., [1]f. prill. : zvd. ; 19 cm 
Ov. nasl. : Wegweiser durch Europa mit besonderer berücksichtigung auf den österreichischen 
Kaiserstaat. - Abecedno kazalo str. 451-477. - Na naslovnici žiga "Magistrat Laibach" in "Arhiv in 
knjižnica na ljubljanskem magistratu": SLK 
1831; XIV, 476 str.; Slovanska S M C 27778 (vodnik po poštnih postajah v Avstro-ogrski)  
COBISS.SI-ID 7720307 

 
POTOČNIK, Blaž, 1799-1872 
    Die Cholera : ein Noth- und Hülfsbüchel für den Bauer, damit er sich und die Seinigen vor der 
fürchterlichen Krankheit verwahren kann : in Fragen und Antworten. - Laibach : gedruckt bei Rosalia 
Eger, 1831. - 55 str. ; 8° (18 cm).  
Ov. nasl. - Got. - Podatek o tiskarju na ov. za podatkom o letu izida 
1831; 55 str.; Slovanska K RA B 238 (medicina, kolera, nasveti) 
COBISS.SI-ID 1101310814 

 
HÉROLD, Louis Joseph Ferdinand, 1791-1833 
    Zampa oder Die Marmorbraut. Grosse romantische Oper in 3 Aufzügen, nach dem Französischen, 
von Kupelwieser. Musik von Herold. garderobe und Dekoration neu : zum ersten Male aufgeführt im 
städischen Theater zu laibach am 18. September 1832 unter der Leitung des C. Neufeld und H. 
Börnstein / [Hérold, Ferdinand] ; [libreto Anne Honore Joseph Mélesville]. - Laibach : Gedr. Bei Joseph 
Blasnik, 1832. - 12° (14 cm), 60 str. 
Got. - Prevod dela: Zampa ou La Fiancée de marbre. - Nastopajo: Zampa - hr. Pollak, Alfonso - hr. 
Kugler, Camilla - Dlle. Podleski, Daniel - hr. Bartholemy., Ritta - Mad. Neufeld (Mad. Börnstein), Dandolo 
- hr. Mick. 
1832; 60 str.; Slovanska K RA B 27 (libreto komične opere)  
COBISS.SI-ID 84235776 

 
DAGARIN, Jožef 
    Exhortation an die akademischen Jünglinge, gehalten in der Kirche des deutschen Ritter-Ordens 
am Schlusse des Schuljahres 1833 / von Joseph Dagarin. - Laibach : Ignaz Aloys v. Kleinmayr, 1833. - 
12 str. ; 8°(21 cm) 
1833; 12 str.; Slovanska K RA E 30 (moralna teologija, mladi, križniška cerkev v Ljubljani) 
COBISS.SI-ID 82033152 

 
SCHWARZTHAL, Hugo von (Ps.) 
    Lirische und romantische Dichtungen / Hugo's vom Schwarzthale. - Laibach : A. Kleimayr, 1833. 
- IV, 318 str. ; 20 cm.  
1833; 4 + 318 str.; Slovanska K RA C 317 (nemška književnost, poezija, v gotici) 
COBISS.SI-ID 86849792 

 
FRIEDRICH, Thomas 
    Predigten. 1. Theil : Sonntagspredigten : nach seinem Tode herausgegeben / gehalten von Thomas 
Friedrich. - Laibach : Adam Heinrich Zohn, 1833. - 20 cm, 436, IV str. 
1833; 436 + 4 str.; Slovanska S Z C 3504/1 (teologija, pridige) 
COBISS.SI-ID 101446144 
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SONETT bei Gelegenheit, als das Bildniss des Herrn Herrn Johann Nep. Hradeczky, Bürgermeister der 
k. k. Provinzial-Hauptstadt Laibach ... auf dieser in Gegenwart sämmtl. Mitglieder der 
Schützengesellschaft, am 4. Mai 1834, aufgestellt wurde. - [S. l. : s. n., 1834?]. - [2] str. ; 25 cm 
1834; 2 str.; Slovanska K RA D 6 (hvalilne pesmi, ljubljanski župani, Janez Nepomuk Hradeczky, 
strelsko društvo) 
COBISS.SI-ID 104835328 

 
GRÜNDUNG der kaufmännischen Lehr-Anstalt in Laibach, und derselben feierliche Eröffnung am 19. 
Okt. 1834, zur Gedächtnissfeier des allerhöchsten Kamensfestes Sr. Majestät unseres vielgeliebten 
Landesvaters, in dem hiezu geschmüchten Saale der Instituts-Wohnung am St. Jakobs-Platze im Baron 
Rastern'schen Gebäude Nro. 139. - Laibach : Joseph Blasnik, 1834. - 20 str. ; 22 cm. Gotica. 
1834; 20 str.; Slovanska KMC 6642 (trgovstvo, trg sv. Jakoba, izobraževanje,  šentjakobski trg, trgovske 
šole,  ustanovitev 
COBISS.SI-ID 90661888 

 
GESCHICHTE der Erbauung der Domkirche St. Nikolaus zu Laibach, und Aufforderung zu Beiträgen 
für den Ausbau der Kirchenkuppel. - Zu Laibach : Domkirchen-Vorstehung, 1836. - 8 str. ; 25 cm 
Čelni nasl. - Got.  
1836; 8 str.; Slovanska K RA D 48 (cerkvena arhitektura, stolna cerkev, cerkvena zgodovina, Ljubljana) 
COBISS.SI-ID 1295405 

 
BARAGA, Friedrich 
    Geschichte, Character, Sitten und Gebräuche der nord-amerikanischen Indier / Friedrich Baraga. - 
Laibach : Blaznik, 1837. - 195 str. ; 17 cm 
1837; 195 str.; Slovanska K RA B 68 (narodopisje, Indijanci, Friderik Irenej Baraga) 
COBISS.SI-ID 5049864 

 
HOHENWART, Franc Jožef Hanibal, 1771-1844 
    Sigmund Graf... / [Fr. Graf v. Hochenwart]. - [Laibach : S.n.], [1839]. - 8 str. ; 22 cm 
Got. - Čelni nasl. 
1839; 8 str.; Slovanska K RA C 201 (kemiki, biografije) 
COBISS.SI-ID 7441267 

 
PLETZ, Joseph 
    Stand der kroatisch - krainerischen Franziskaner - Ordensprovinz des H. Kreuzes / aus der 
theologischen Beitschrift des Joseph Pletzl. - Laibach : Gedruckt bei Joseph Blasnik, 1839. - 8° (18 cm), 
27 str. 
Ovojni naslov. - Got. 
1839; 27 str.; Slovanska K RA B 67 (zgodovina, frančiškani, redovne province, Kranjska, Hrvaška) 
COBISS.SI-ID 85808128 

 
EIN Wort zur Abwehr : (provocirt durch Ausfälle in der "liberalen" Presse und im krainischen Landtage) 
: beilage zu "Novice" Nr. 24. - [Laibach] : [Blasnik], [184?]. - 8 str. ; 4°(29 cm) 
Got. 
184?; 8 str.; Slovanska K RA E 40 (Kranjska, liberalci, 19. stoletje, tisk) 
COBISS.SI-ID 6714739 

 
DAGARIN, Jožef 
    Exhortation an die akademischen Jünglinge, "über den jugendlichen Frohsinn," gehalten in der 
Kirche des deutschen Ritterordens in Laibach, am zweiten Sonntage nach Ostern 1840 / von Joseph 
Dagarin. - Laibach : gedruckt bei Joseph Blasnik, 1840. - 7 str. ; 2°(28 cm) 
1840; 7 str.; Slovanska K RA E 31 (moralna teologija, pridige, kreposti, mladi) 
COBISS.SI-ID 82032896 

 
DAGARIN, Jožef 
    Exhortation an die akademischen Jünglinge, "über das größte Geboth des Christenthums," gehalten 
in der Kirche des deutschen Ritter-Ordens, am siebenten Sonntage nach Pfingsten, zum Schlusse des 
Schuljahres 1841 / von Joseph Dagarin. - Laibach : gedruckt bei Joseph Blasnik, 1841. - 10 str. ; 2° (28 
cm).  
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1841; 10 str.; Slovanska K RA E 32 (moralna teologija, pridige, krščanstvo, božje zapovedi, mladi) 
COBISS.SI-ID 1905779 

 
DAGARIN, Jožef 
    Exhortation an die akademischen Jünglinge, "über den Verein der Herzensveredlung mit der 
Verstandesbildung," gehalten in der Kirche des deutschen Ritter-Ordens, am neunten Sonntage nach 
Pfingsten, zum Schlusse des Schuljahres 1842 / von Joseph Dagarin. - Laibach : gedruckt bei Joseph 
Blasnik, 1842. - 8 str. ; 2° (27 cm) 
Ov. nasl. - Got. 
1842; 8 str.; Slovanska K RA E 33 (moralna teologija, pridige, modrost, mladi) 
COBISS.SI-ID 1906547 

 
POGAČAR, Janez Krizostom 
    Exhortation an die akademischen Jünglinge, gehalten in der Kirche des deutschen Ritter-Ordens, 
zum Schlusse des Schuljahres 1843 / von Johann Chrysostomus Pogazhar. - Laibach : Druck bei J. 
Blasnik, 1843. - 7 str. ; 8° (24 cm) 
Ov. nasl. - Got. in boh. 
1843; 7 str.; Slovanska K RA E 34 (Moralna teologija, mladi) 
COBISS.SI-ID 1906803 

 
SAMMLUNG der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher 
Kreis Kärnthens im Känigreiche Illyrien .... - Laibach : [s.n.], 1823-1857 (L. Eger'sche Gubernial 
Buchdruckerey). - 20 cm, 31 zv. : pril. 
Od zv. 7 se nadaljuje kot "Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher 
Gouvernement-Gebieth im Königreiche Illyrien". - Abecedni register. –  
Vsebina:  
Bd. 1: 1819 [Neu ergänzte Aufl.]. - 1849. - XXXVI, 827 str. (36 + 827) 
Bd. 2: 1820.- 1823. - XXIV, 510 str. ; (24 + 510) 
Bd. 3:1821. - 1824. - XXVI, 504 str. ; (26 + 504) 
Bd. 4: 1822. - 1824. - XXIII, 523 str. ; (23 + 503) 
Bd. 5: 1823. - 1825. - XXVIII, 506 str. ; (28 + 506) 
Bd. 6: 1824. - 1826. - XXXII, 586 str. ; (32 + 586) 
Bd. 7: 1825. - 1828. - XXX,432 str. ; (30 + 432) 
Bd. 8: 1826. - 1830. - XXVIII, 375 str. ; (28 + 375) 
Bd. 9: 1827. - 1830. - XXXVII,454 str. ; (37 + 454) 
Bd. 10: 1828. - 1830. - XXVII,471 str. ; (27 + 471) 
Bd. 11: 1829. - 1831. - XXIX, 767 str. ; (29 + 767) 
Bd. 12: 1830. - 1831. - XXIX, 661 str. ; (29 + 661) 
Bd. 13: 1831. - 1832. - XXIII, 427 str. ; (23 + 427) 
Bd. 14: 1832. - 1833. - XXIV, 365 str. ; (24 + 365) 
Bd. 15: 1833. - 1834. - XX, 374 str. ; (20 + 374) 
Bd.16: 1834. - 1835. - XXIII, 455 str. ; (23 + 455) 
Bd. 17: 1835. - 1838. - XXVIII, 807 str. ; (28 + 807) 
Bd. 18: 1836. - 1839. - XXII, 850 str. ; (22 + 850) 
Bd. 19: 1837. -1839. - XVIII, 194 str. ; (18 + 194) 
Bd. 20: 1838. - 1839. -XX, 440 str. ; (20 + 440) 
Bd. 21: 1839. - 1841. -XVIII, 642 str. ; (18 + 642) 
Bd. 22: 1840. - 1842. - XX, 591 str. ; (20 + 591) 
Bd. 23: 1841. - 1843. - XXIV, 398 str. ; (24 + 398) 
Bd. 24; 1842. - 1844. - XXIV, 381 str. ; (24 + 381) 
Bd. 25: 1843. - 1845. - XXIV, 398 str. ; (24 + 398) 
Bd. 26: 1844. - 1846. - XXVI, 450 str. ; (26 + 450) 
Bd. 27: 1845. - 1848. - XXXI, 650 str. ; (31 + 650) 
Bd. 28: 1846. - 1850. - XXVIII, 559 str. ; (28 + 559) 
Bd. 29: 1847. - 1852. - XXIV, 447 str. ; (24 + 447) 
Bd. 30: 1848. - 1855. - XXXVI, 722 str. ; (36 + 722) 
Bd. 31: 1849. - 1857. - XXXII, 899 str. –  
Na nasl. str. pečat "Arhiv in knjižnica na ljubljanskem magistratu": SLK 
1823-1857; Slovanska K RA C 194/1-31 (Avstrija, Kranjska, Ilirske province, zakonodaja, odloki) 
COBISS.SI-ID 94556160 
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SCHEMATISMUS für das Laibacher Gouvernement=Gebieth im Königreich Illyrien : Jahr ... - 1828-
184?. - Laibach = Ljubljana : Leopold Eger, [1829]-184?. - 18 cm 
Letnik. - "Je nadaljevanje: "Schematismus von Krain und Kärnten. - "Nadaljuje se kot: "Provinzial 
handbuch des laibacher Gouvernements=Gebietes im Königreiche Illyrien.  
1. Dodat. nasl. 2. Eger, Janez Leopold, 1773-1829 [tiskar] [založnik] 
1828-1843; Slovanska K RA B 206 (shematizmi, Ilirske province, letopis, Ljubljana) 
COBISS.SI-ID 5134707 

 
ERGÄNZUNGS - Sammlung der politischen, Cameral- und Justiz- Gesetze und Verordnungen, welche 
für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illirien von dem Zeitpunkte 
der Wiederbesitznahme bis einschliessig des Jahres 1818 erlassen worden sind / herausgegeben unter 
Aufsicht des k.k. illirischen Landes-Guberniums. - Laibach : Im Verlage der Eger'schen Gubernial-
Buchdruckerei, 1835-1847. - 7 zv. : tabele ; 8° (21 cm) 
Nadaljuje se kot "Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das laibacher 
Gouvernement-Gebiet im Königreich Illyrien ... Ergänzungs-Band. –  
Vsebina:  
Erste Theiles 1te Abtheilung: enthält die Gesetze und Verordnungen vom 17. October bis Ende 
December 1814.-1835.-XX,328 str. ; (20 + 328 str.) 
Ersten Theiles 2te Abtheilung: Enthält die Gesetze und Verordnungen vom 1. Juni bis Ende Juli 1814.-
1836.-XVI,631 str. ; (16 + 631 str.) 
Ersten Theiles 3te Abtheilung: Enthält die Gesetze und Verordnungen vom 1. August bis Ende 
December 1814.-1836.-XX,448 str. ; (20 + 448 str.) 
II. Ergänzungs Band: Enthält die Gesetze und Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten December 1815.-
1844.-XXIV,920 str. ; (24 + 920 str.) 
III. Ergänzungs Band: Enthält die Gesetze und Verordnungen vom 1. Jänner bis letzte December 1816.-
1845.-XX,868 str. ; (20 + 868 str.) 
IV. Ergänzungs Band: Enthält die gesetze und Verordnun gen vom 1. Jänner bis letzten December 
1817.-1846.-XXIV,546 str. ; (24 + 546 str.) 
V. Ergänzungs band: Enthält die gesetze und verordnungen vom 1. Jänner bis letzten December 1818.-
1847.-XXXII,792 str. – (32 + 792 str.) 
Na naslovnici pečat: "Arhiv in knjižnica na ljubljanskem magistratu": SLK 
1835-1847; Slovanska K RA C 196/1-5 (zakoni, Koroška, Kranjska, Ilirske province) 
COBISS.SI-ID 24201728 

 
VERZEICHNISS der zur dritten, bei Gelegenheit der hochbeglückenden Anwesenheit Allerhöchst Ihrer 
Majestäten des Kaisers und der Kaiserin in Laibach, am 4. September 1844 eröffneten, von der 
Direction des Vereins zur Beförderung und Unterstützung der Industrie und Gewerbe in Innerösterreich, 
dem Lande ob der Enns und Salzburg veranstalteten Gewerbs-Producten-Austellung eingesedeten 
Expositions-Gegenstände, nebst den Namen der Austeller und der Bezeichnung der verkäuflichen 
Artikel. - Laibach : [Direction des Vereins], 1844 (Laibach : J. Blasnik). - 30 str. ; 22 cm.  
1844; 30 str.; Slovanska KMC 27999 (Ljubljana, razstave, obrt, industrija, katalog, Reduta) 
COBISS.SI-ID 1096515166 

 
KAISER von Trauenstern, Karl 
    Kurzgefasste Darstellung des Strafgesetztes über Gefällsübertretungen in Verbindung mit seinem 
Amtsunterrichte, seinen Erläuterungen und Nachträgen / Karl Kaiser von Trauenstern. - Laibach : J. 
Blasnik, 1845. - 158 str. ; 22 cm. Gotica.  
1845; 158 str.; Slovanska K RA C 247 (kazenski zakonik) 
COBISS.SI-ID 1097473118 

 
GERMONIK, Ludwig 
    Die Josefskapelle : poetische Erzählung von L. Germonik. - 2. Aufl. - Laibach : J. Giontini's 
Verlagshandlung, [med 1846 in 1954 (s. l.] : Josef Blasnik). - 13 str. ; 19 cm 
Got. - Na nasl. str.: Das Erträgniss ist als Beitrag für Freskomalereien in der Kirche zu Igg bestimmt 
1846-1854; 13 str.; Slovanska KMC 6753 (poezija, Sv. Jožef, kapele, Ljubljana, Ig) 
COBISS.SI-ID 1098113374 

 
WAGNER, Johann Friedrich 
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    Warum uns unsere evangelische Kirche werth und theuer seyn müsse / predigt zur Feier des ersten 
Gottesdienstes für die Augsburgischen Confessions-Verwandten in und um Laibach, in Folge 
allerhöchster Bewilligung, am 26. April 1846 gehalten von Johann Friedrich Wagner. - Laibach : gedruckt 
in der Eger'schen Gubernial-Buchdruckerei, 1847. - 16 str. ; 8° (18 cm) 
Got. - Ov. nasl. 
1847; 16 str.; Slovanska K RA B 230 (evangeličanska cerkev, evangeličani,  luteranci,  protestanti, 
pridige) 
COBISS.SI-ID 3964531 

 
DISTRICT Commission (Laibach) 
    Instruction für die zur Durchführung der Frundentlastung im Kronlande Krain / aufgestellten Districts-
Commissionen. - Laibach : District commission, 1850 (Laibach : A. Kleinmayr). - 138 str. ; 22 cm. Got. 
1850; 138 str.; Slovanska SMC 27826 (zemljiška odveza, Kranjska, 19. st., navodila) 
COBISS.SI-ID 1095914590 

 
VOIGT, Christ. Aug. 

    Vorschlag zu einer Eisenbahn : welche Triest und Fiume direkt untereiander und beide 

wieder mit Laibach auf dem möglicht kurzen Wege verbindet : mit eine litographirten Karte / 

Christ. Aug. Voigt. - Wien : [s.n.], 1850 (Wien : L. Sommer). - 24 str. : 2 zvd. ; 20 cm.  

Got. 
1850; 24 str.; Slovanska SMC 28000 (železniške proge, načrti, Trst – Ljubljana – Reka) 

COBISS.SI-ID 1096514654 

 

Skupaj digitalizacija nemških domoznanskih monografij 1800–1850: 24.425 strani 

 

 
DIGITALIZACIJA NEMŠKIH ČASOPISOV 1800–1870 (II. prioriteta) 
 
SCHEMATISMUS für Krain, Görz und Gradiska auf das Jahr .... - 180?-1807. - Laibach = Ljubljana 
: [S.n.], 180?-[1808] (Gedruckt bey Leopold Eger). - 17 cm  
Letnik. - "Je nadaljevanje: "Instanz Schematismus für das Herzogthums Krain. - "Nadaljuje se kot: 
"Schematismus für Krain und Görz 
1. Eger, Janez Leopold, 1773-1829 [tiskar] 
1807; Slovanska K RA B 202; 332 str. (šematizmi, institucije, Goriška, Gradiška, letopis, Kranjska) 
COBISS.SI-ID 5160307 

 
SCHEMATISMUS für Krain und Görz auf das Jahr .... - 1808-18??. - Laibach = Ljubljana : [S.n.], 
[1809]-18?? (Gedruckt bey Leopold Eger). - 17 cm (K RA B 203, le za leto 1808) 
Letnik. - "Je nadaljevanje: "Schematismus für Krain, Görz und Gradiska. - "Nadaljuje se kot: 
"Schematismus des laibacher Gouvernements=Gebieths 
1. Eger, Janez Leopold, 1773-1829 [tiskar] 
1808; Slovanska K RA B 203; 304 str. (šematizmi, Goriška, Kranjska, letopis, institucije) 
COBISS.SI-ID 5160563 

 
VERZEICHNISS der vom historischen Provinzial-Verein für Krain im Laufe des Jahres 1847 
erworbenen Gegenstände. - Laibach : [Historischen Provinzial Verein], [1844-18??] (druck von I. A. 
v.Kleinmayr). - 2° (37 cm) 
občasno. - Got. - Redigirt von Dr. C. A. Ullepitsc 
1. Ullepitsch, Karel Aleksander Adam [urednik] 
1847; Slovanska K RA G 34; 15 str. (seznami, katalogi) 
COBISS.SI-ID 6572659 

 
LAIBACHER Kirchenzeitung. - No. 1(6. Juli 1848)-no. 26(28. Dez. 1848). - [Laibach : Johann 
Pogazhar, 1848 (Laibach : J. Blasnik]). - 29 cm (K RA G 76/1848) 
Got. - "Nadaljuje se kot: "Theologische Zeitschrift 
1848; Slovanska K RA G 76; 208 str. (Pogačar, Janez Zlatoust, 1811-1884, urednik, Ljubljana, škofija)  
COBISS.SI-ID 1102441310 
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ELISABETH-KInder-Spital zu Laibach (Ljubljana)   
    ... Jahresbericht des unter dem Allerhöchsten Protectorate Ihrer kaiserl. Königl. Majestät der 
Allerdurchl. grossmächtigsten Kaiserin und Königin Elisabeth stehenden Elisabeth-Kinder-Spitals zu 
Laibach : für die Jahre... - 186?-191?. - Laibach = Ljubljana : Vewrlag des Elisabeth-Kinderspitals, 186?-
191? (Druck von Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg). - 25 cm   
Letnik. - Popis po l. 1883-1884 
1883-1884; Slovanska K ČS D 532; 34 str. (Ljubljana, otroška bolnišnica, pediatrična klinika, 19. stol.) 
COBISS.SI-ID 3357811 

 
LANDESMUSEUM im Herzogthume Krain : [jahresbericht]. - 1836-1838. - Laibach : [S.n.], 1838-1839 
(Gedruckt bei Ignaz Alois Edlen von Kleinmayr). - 21 cm  
Letnik. - V drugem letniku podoba barona Vege 
Op.: Digitalizirali bi leto 1838. Za leto 1836-37 že na spletu (books.google.com).  
1838; Slovanska K RA C 138; 91 str. (Ljubljana, Deželni muzej, muzeji) 
COBISS.SI-ID 5909363 

 
STIMMEN aus Innerösterreich : beiträge zur Durchführung der nationalen, religiösen und politischen 
Gleichberechtung / Redacteur Andreas Einspieler. - Klagenfurt : Andreas Einspieler, 1861-1863. - 23 
cm  
Mesečnik. - Od marca 1863 dnevnik 
1. Einspieler, Andrej, 1813-1888 [založnik] 
Op.: V prvem zvezku str. 322-384, v drugem zvezku ok. 764 str., nekatere strani vmes manjkajo)!  
1861, 1862; Slovanska K RA G 84; skupaj ok. 790 str. (Notranja Avstrija, notranje zadeve, verske 
zadeve) 
COBISS.SI-ID 4084595 

 
KATOLIŠKO-rokodelsko društvo (Ljubljana)    Rechenschaftsbericht über den Katholischen 
Gesellen-Verein in Laibach : in der ... Jahres-Versammlung am ... - Laibach : Katholischer Gesellen-
Verein, [185-]-[18--]. - 19 cm 
Letnik. - Ov. nasl. - Nasl. se delno spreminja. - Podnasl. se spreminja. - Got. 
1867, 1870, 1876; Slovanska K RA G 72; 37 str. (Katoliško-rokodelsko društvo (Ljubljana)--Letna 
poročila) 
COBISS.SI-ID 512145205 

 
JAHRESHEFT des vereines des krainischen Landes-Museums / Vereines des krainischen Landes-
Museums ; Redigirt von Carl Deschmann. - Let. 1(1856)-let. 3(1862). - Laibach : [Vereines des 
krainischen Landes-Museums], 1856-1862 (Druck von Ignatz v. Kleinmayr & Fedor baumberg). - 22 cm  
Letno. - Got. 
1. Dežman, Karel, 1821-1889 [urednik] 
Op.: Na spletu že za leti 1856 in 1862.  
1858; Slovanska S ČS D 66; 175 str. = (IV) + 171 str. (letna poročila, Deželni muzej, Kranjska, Ljubljana) 
COBISS.SI-ID 557683 

 
VERHANDLUNG und Mittheilungen der juristischen Gesellschaft in Laibach / Redigirt von Dr. 
Ethbin Heinrich Costa. - Band 1, heft 1(1861-1862)-band 3, heft 8(1866). - Laibach = Ljubljana : 
Juristische Gesellschaft, 1863-1868 (Druck von Kleinmayr u. Bamberg). - 22 cm 
Letnik 
1. Costa, Etbin Henrik, 1832-1875 [urednik] 2. Juristische Gesellschaft in Laibach (Ljubljana) 
1861-1862, 1863-1865, 1866-1868; Slovanska K ČS D 338; 1141 str. (Ljubljana, pravo, revije, družbe, 
Etbin Henrik Costa) 
COBISS.SI-ID 3735155 

 
ANNALEN der kaiserl. königl. Landwirtschafts-Gesellschaft in Laibach. - 1822-18??. - Laibach : 
[Landwirtschaft-Gesellschaft], 1830-18?? (Gedruckt bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr). - 23 cm 
Letnik. - "Nadaljuje se kot: "Naznanila=Mittheilungen 
1. Landwirtschaft Gesellschaft (Laibach) 2. Kaiserl. königl. Landwirtschaft Gesellschaft (Laibach) 
1822-1849; Slovanska K ČS D 568; (ni vseh letnikov); 927 str. (kmetijstvo) 
COBISS.SI-ID 3723379 

 
KRANJSKA hranilnica (Ljubljana) 
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    Rechnungs-Abschluss der Krainischen Sparkasse des mit derselben verenigten Pfandamtes und 
Creditvereines am Schlusse des Jahres ... - Laibach : Krainische Sparskasse, [182-]-[193-] ([Laibach] : 
Militz). - 28 cm 
Letno. - Got. 
1882-1937; Slovanska SZE 164; okoli 740 str. (Strani niso označene) (Kranjska hranilnica (Ljubljana),  
Hranilnica dravske banovine (Ljubljana), Krainische Sparkasse, hranilnice, zaključni računi) 
COBISS.SI-ID 1097501534 

 
EVANGELIČANSKA cerkvena občina (Ljubljana)    Jahresbericht der evangelischen 

Gemeinde in Laibach für das jahr... - 1852- . - Laibach = Ljubljana : [Evang. gemeinde], 1853- 

(Druck von Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg). - 23 cm 

Letnik. - Od l. 1877 "Jahresbericht der evangelischen Gemeinde Laibach und ihrer 

Filialgemeinde Cilli". - Od l. 1919 s prilogo "Flugblatt", ki ima svoje štetje. - Podatek o prvi 

izdaji v LZg 1853, nr. 20. - "Ima suplement ali prilogo: "Flugblatt 

Slovanska K ČS D 585, posamezni letniki med 1855 in 1928, skupaj 25), ocenjeno na skupno 

656 str. 

COBISS.SI-ID 4323699 

 

Skupaj digitalizacija nemških časopisov 1800–1870: cca. 5.450 strani 
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PRILOGA 3: PROGRAM TRUBARJEVE HIŠE LITERATURE ZA LETO 2022 

 
 
 

 
Programski načrt za leto 2022 

 
Trubarjeva hiša literature (THL) je usmerjena v ustvarjanje odprtega, pluralnega in dinamičnega 
prostora, ki pripadnikom različnih literarnih, intelektualnih in nazorskih skupin omogoča 
izmenjavo mnenj o vseh kulturnih in družbenih vprašanjih, ki zaznamujejo današnji čas. Tudi v 
letu 2022 bomo sledili novim tokovom in spodbujali pristope, ki povezujejo literaturo z 
glasbenimi, likovnimi in drugimi umetniškimi izrazi ter s tem aktivno udejanjali trajnostni razvoj 
mesta Ljubljana. Lastno produkcijo literarnih oziroma z literaturo povezanih dogodkov bo THL 
dopolnjevala s programi partnerskih organizacij in posameznikov. Pri selekciji programskih 
vsebin bo še naprej vzdrževala tesne stike s številnimi ustanovami, organizacijami in 
posamezniki, ki delujejo na področjih knjige, bralne kulture in literarnega ustvarjanja: 
založbami, festivali, časopisi, revijami, sejmi in stanovskimi društvi. Izbor programskih vsebin 
bo v prvi vrsti namenjen pisani besedi v najširšem pomenu, kar pomeni, da bodo k nastajanju 
programa vabljeni vsi udeleženci knjižne produkcijske verige – avtorji, prevajalci, uredniki, 
založniki, kritiki, lektorji in vsi akterji, ki na širši ravni sprejemajo odločitve, ki imajo vpliv na 
domačo literarno ponudbo in splošno kulturno blaginjo.  
 
Programsko ponudbo THL bodo v letu 2022 sestavljali uveljavljeni družbeni in problemski 
večeri, ko bodo v ospredje stopile okrogle mize, strokovna predavanja in javne razprave. Del 
programa bo namenjen literarnim dogodkom, ki se vežejo na literarna branja in pogovore z 
avtoricami in avtorji. Priložnostno in ob koncu tedna pa bo THL ponudila sproščen program, ki 
bo vezan na serije gledaliških in glasbenih dogodkov. Ob ponedeljkih, ko je hiša za naključne 
obiskovalce zaprta, bomo prostor namenili zaključenim pogovornim skupinam, izobraževalnim 
delavnicam in ustvarjalcem, ki jim zaradi dolgoročnejšega programskega načrtovanja ne 
moremo zagotoviti drugih terminov. Zavedamo se namreč, da ustrezne programske širine ni 
moč zagotavljati brez sprotnih vsebin, ki se porajajo in prihajajo v odvisnosti od trenutnega 
dogajanja na kulturni sceni in v družbenem življenju. 
 
THL se uveljavlja kot prepoznavni prostor za mlade ustvarjalce na področju literature, saj jim 
daje priložnost za izražanje, kreativnost in ustvarjanje. Zaradi tega se pri načrtovanju 
prireditvenih vsebin dodatno nagovarja in vključuje dijaško in študentsko generacijo (mladih), 
ki ima veliko energije, ne pa vedno pravih priložnosti za dokazovanje in ustreznega 
razpoložljivega prostora. Zato bomo krepili stike z Univerzo v Ljubljani in študentskimi 
organizacijami. V sodelovanju s študentskimi skupinami, ki se oblikujejo predvsem na Oddelku 
za slovenistiko in Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, pa bomo organizirali 
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popoldanske bralne krožke, večerna predavanja in razprave ter študentske literarne večere. S 
tem bomo omogočili (so)ustvarjanje vsebin, za katere v okviru univerzitetnih programov 
študenti nimajo pravih možnosti. Poleg mlajše generacije bomo vključevali tudi starejšo 
populacijo, društva in organizacije starejših občanov. Pri tem THL že uspešno sodeluje zlasti z 
ljubljansko območno enoto JSKD. 
 
THL se bo aktivno povezovala s širokim krogom programskih partnerjev in naslovnike za 
programske aktivnosti iskala med reprezentativnimi založbami slovenskega ter tujega 
jezikovnega področja. Vzpostavljali bomo sodelovanja s sorodnimi organizacijami in se 
programsko povezovali z Muzeji in galerijami mesta Ljubljane (MGML), Cukrarno, Centrom za 
poezijo Tomaža Šalamuna in Vodnikovo domačijo. Tesen stik bomo spletali s stanovskimi 
društvi, kot so Društvo slovenskih pisateljev, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Društvo 
slovenskih literarnih kritikov, Pedagoški inštitut, Slovensko protestantsko društvo Primož 
Trubar, Slovensko sociološko društvo in Slovensko filozofsko društvo. Občasno bomo gostili 
vsebine, vezane na tehtnejše časopise in revije, kot so Ekran, Literatura, Sodobnost, Kino in 
Mladina. Razširilo se bo sodelovanje s festivali, ki nastajajo pod okriljem JAK ali MOL, kot na 
primer Zlati čoln, Vilenica, Pranger, Fabula in Bobri. Pri načrtovanju omenjenih programskih 
vsebin se bomo tesno povezovali s tvorci ustvarjalne kulture in kritične misli, kakršne so 
Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Pedagoška fakulteta; obema 
najpomembnejšima slovenskima knjižnima sejmoma na Kongresnem trgu in v Cankarjevem 
domu; kulturnimi javnimi zavodi iz MOL. Aktivno bomo sodelovali v programu Ljubljana: mesto 
literature, s pisarno Unescovega mesta literature ter z javnimi zavodi in nevladnimi 
organizacijami v Ljubljani.  
 
V letu 2022 bomo izvajanje programa zagotovili s pomočjo ene redno zaposlene osebe in 
občasne pomoči v obliki študentskega dela. Nadaljevala se bo praksa, da se bo THL v 
dopoldanskem času ponudila drugim uporabnikom (ustanovam na področju kulture in šolstva, 
nevladnim organizacijam) za izvajanje njihovega programa, v popoldanskem in večernem času 
pa se bo izvajal redni program THL za leto 2022. 
 
Programska dejavnosti THL bo sledila Strateškemu načrtu (SN) Mestne knjižnice Ljubljana 
2022–2026 in tako dopolnjevala uresničevanje kulturne, informacijske, izobraževalne in 
socialne vloge lokalnega okolja, v katerem deluje. V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno 
skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi načeli bo MKL (THL) razvijala informacijske 
storitve, ki bodo relevantne za vse skupine prebivalcev in jih bodo ti potrebovali pri delu, 
učenju, raziskovanju, medgeneracijskem sodelovanju ali v prostem času kot navdih za lastno 
ustvarjalnost, ter jim omogočala enostavno in prijetno uporabo prostora. S številnimi 
prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države bomo (MKL in THL kot referenčni 
prostor za književnost in knjigo) uresničevali cilje Unescovega naziva Ljubljana: mesto 
literature. THL se v svojih vsebinah navezuje na uresničevanje prvega in drugega področja 
(Mesto bere, gleda in posluša: upravljanje knjižnične zbirke in razvoj bralne kulture; Knjižnica 
za vse: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta) SN 2022–2026 MKL. Pri vsaki seriji 
dogodkov sta za pregledno povezljivost s SN 2022–2026 navedena ustrezna strateško področje 
in cilj.  
 
THL se bo v letu 2022 vključila v dejavnosti mednarodnega sodelovanja MKL in si pod njenim 
okriljem prizadevala za svoje mednarodno in medpredmetno povezovanje ter izgrajevala 
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partnerske stike s tujimi kulturnimi institucijami, hišami literature in literarnimi inštituti. Z 
vzpostavitvijo mreženja in dotokom mednarodnih vsebin si bosta MKL in THL zagotovili širše 
gledišče za ustvarjanje programskih ciljev THL ter lažje sooblikovanje raznovrstnega programa. 
 
Intenzivneje bomo prepoznavali potrebe okolja in izzive, ki jih prinašata prihodnost in razvoj. 
Nadaljevali bomo z že začeto digitalizacijo programskih vsebin in njihovo pretakanje na splet 
vključili v redno dejavnost THL. To nam bo vzpostavilo zadosten poligon praktičnih 
multimedijskih izkušenj za dodatno digitalizacijo knjižničnih vsebin. Program THL se bo v letu 
2022 načrtno usmerjal v organizacijo različnih oblik dela in sprejemanja vsebin ter s tem postal 
gradnik koncepta spletnih dogodkov za celotno mrežo MKL. THL bo z usmerjanjem v 
zagotavljanje dostopnosti programskih vsebin naslovnikom, ki zaradi specifičnih razlogov ne 
morejo aktivno prisostvovati programu, vzpostavila most do uporabnikov, ki bivajo in živijo 
zunaj dosega tradicionalne izvedbe programa (gibalno ovirane osebe, ki imajo onemogočen 
dostop v THL; uporabniki, ki živijo izven MOL oziroma živijo v tujini). 
 
Literatura in literarni dogodki: V okviru literarno-umetniških programov se bodo v Trubarjevi 
hiši literature odvijale literarne prireditve, festivali, branja, predstavitve knjig, ustvarjalne 
delavnice, gostovanja pisateljev ter pesnikov in drugi dogodki, povezani s knjigo, literaturo in 
branjem. Ciljnim skupinam oziroma širši javnosti želimo v prvi hiši literature v Sloveniji 
predstaviti izbrane literarne dogodke in prireditve, povezane s knjigo. Poleg tradicionalnih 
načinov predstavitve literature spodbujamo tudi inovativne pristope, ki povezujejo literaturo z 
drugimi polji umetniškega ustvarjanja. Nosilne dogodkovne serije leta 2022 bodo: 

• Pesniški tandem (literarno-pesniške pogovorne dogodke vodi Petra Koršič) – SP A.1, 
cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Nova knjiga skozi kritiko (literarne pogovorne dogodke vodi Petra Koršič) – SP A.1, cilj 
2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Refleksije z Leonoro Flis (pogovorni dogodki o angažiranem pisanju) – SP A.1, cilj 2: 
Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 2: Od doma, 

• Estetika v literaturi (literarni pogovorni dogodki v izvedbi KUD KDO?) – SP A.1, cilj 2: 
Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Avantgarde v literaturi (literarni pogovorni dogodki v izvedbi KUD KDO?) – SP A.1, cilj 
2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Literatura in popularna kultura (pogovorne dogodke o prepletu literature in 
popularne kulture vodi Sara Špelec) – SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 
2: Od doma, 

• Zadnja plat (literarne pogovorne dogodke na temo stripa vodi Pia Nikolić) – SP A.1, cilj 
2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Cikel literarnih dogodkov NODI (niz mesečnih dogodkov, ki jih v THL pripravlja Društvo 
ljubljanskih gimnazijcev Novi dijak) – – SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, 
cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Bralna skupina za poezijo (cikel vodenih branj in pogovorov o poeziji v izvedbi literarne 
revije Novi zvon) – – SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri 
uporabnikov. 

 
Kulturna in družbena tematika: Kritična refleksija kulturnega in družbenega življenja je še 
posebej potrebna v času, ko javno življenje in medijski prostor tudi na področju kulture 
zaznamujejo naraščajoča komercializacija, tabloidizacija in površinske obravnave tekočega 
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dogajanja. THL želi še naprej aktivno spodbujati in širiti »prostor javne besede«, ki omogoča 
teoretikom, kritikom in izobražencem izraziti svoje poglede na aktualno družbeno 
problematiko. Redni dogodki tega sklopa so dogodki v THL, ki jih bomo pripravili v sodelovanju 
s Slovenskim sociološkim društvom, Pedagoškim inštitutom, Slovenskim protestantskim 
društvom Primož Trubar, Mirovnim inštitutom, Filozofsko fakulteto UL in drugimi sorodnimi 
izvajalci. 
Nosilne dogodkovne serije leta 2022 bodo: 

• Misliti odgovornost (Slovenski etnografski muzej in Slovensko etnološko in 
antropološko združenje) – SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri 
uporabnikov, 

• Cikel pogovorov o socioloških knjigah (Slovensko sociološko društvo) – SP A.1, cilj 2: 
Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Cikel pogovorov o filozofskih knjigah (Slovensko filozofsko društvo) – SP A.1, cilj 2: 
Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Pi pogovori (Pedagoški inštitut) – SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: 
Po meri uporabnikov, 

• Večeri Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar (SPD Primož Trubar) – SP 
A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Feminizem danes (Založba Aristej in KUD Anarhiv) – SP A.1, cilj 2: Branje vedno in 
povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov. 

 
Kreativne in izobraževalne delavnice oz. tečaji: Ustvarjalno-kreativno-izobraževalne delavnice 
so delavnice, povezane z ustvarjanjem na izraznem, likovnem, jezikovnem, literarnem in 
nasploh umetniškem področju. Cilj je, da se vzpostavi niz delavnic, v okviru katerih se odpira 
nov prostor za sodelovanja različnih ustvarjalcev oziroma mentorjev, ki bi se z udeleženci lotili 
uprizarjanja besedil. Udeleženci kreativnih delavnic se bodo srečali z različnimi načini priprave 
in razvoja javnih nastopov, raziskovali nove načine in možnosti interpretacije oziroma 
uprizarjanja besedil in/ali poezije.  
Nosilne dogodkovne serije leta 2022 bodo: 

• Dramska platforma (eksperimentalna delavnica dramskega pisanja vodi Simona 
Semenič) – SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Tečaj kreativnega pisanja s Suzano Tratnik – SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Kreativni pesniški tečaj (tečaj kreativnega pisanja poezije z Matejo Mahnič) – SP A.2, 
cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Žanrski literarni tečaj za starejše (tedenski tečaj kreativnega pisanja z Matejo Mahnič) 
– SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Tečaj govora in retorike s Pio Jenič – SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Tečaj klavirja z Majo Matić – SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov. 
 
Film, gledališče, glasba in literatura: V seriji mesečnih srečanj, ki jo načrtujemo, se predstavijo 
ustvarjalci, ki delujejo na področju literature, gledališča, glasbe in/ali filma. Namen tega ciklusa 
je ustvariti zanimive, dinamične pogovore in spodbuditi refleksijo o pomenu filma, gledališča, 
glasbe in literature kot kompleksnih umetniških izrazov. Za aktivno sodelovanje pri pripravi serij 
se bomo povezali s Kinodvorom, Slovensko kinoteko, AGRFT, Mestnim gledališčem ljubljanskim 
in KUD Transformator. 
Nosilne dogodkovne serije leta 2022 bodo: 

• Improvokacija (improvizacijsko gledališče vodi Gregor Kamnikar) – SP A.2, cilj 1: Po 
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meri uporabnikov, 

• Free-Forms eksperimentalni glasbeni dogodki (dvomesečni koncertni dogodki 
festivala Free Forms) – SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov. 

 
Razstavni program: Trubarjeva hiša literature pripravlja razstave, povezane s knjigo, literaturo 
in ilustracijo ter sodobnimi likovnimi umetniškimi izrazi. Tudi v letu 2022 bomo gostili razstave 
stripov (Strip in animacija 2022 – Stripburger in Festival stripa Tinta) in s tem nadaljevali 
spodbujanje razvoja tovrstne likovne kulture. V sodelovanju z Oddelkom za kulturo pri MOL in 
v produkciji s partnerji bomo pripravili od šest do osem razstav, ki bodo na ogled v povprečju 
po en mesec. Za sodelovanje pri izvedbi razstavnega programa se bomo naslonili na Mestno 
knjižnico Ljubljana in projekte, ki potekajo v njenem okviru, zlasti na Slovansko knjižnico, na 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, področna društva in organizacije, Visoko šolo za umetnost, 
Visoko šolo za design, Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, ilustratorje in ilustratorke 
ter umetnike posameznike. 
 
Konference, mednarodna srečanja in festivali bodo potekali v sodelovanju in načrtovanju s 
stanovskimi organizacijami ter društvi. V letu 2022 načrtujemo sodelovanje pri izvedbi dveh 
mednarodnih konferenc s področja literature in literarnega ustvarjanja – mednarodna 
konferenca študentov primerjalne književnosti Prva stran in mednarodni literarnokritiški 
simpozij, ki poteka v organizaciji LUD Literatura. Gostili bomo tudi izvedbo literarnokritiškega 
posveta »Prepišno uredništvo«, ki poteka v organizaciji LUD Literatura. Göethe inštitut in 
Avstrijski kulturni forum bosta tudi v nadaljevanju organizirala srečevanja mladih nemško 
govorečih literarnih ustvarjalcev. Pod pokroviteljstvom THL pa se bo izvedel tudi večdnevni 
cikel dogodkov za mlade in mlade po srcu, ki ga bo že šestič organiziralo Društvo ljubljanskih 
gimnazijcev Novi dijak. – SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri 
uporabnikov. 
 
Program za otroke bo doprinesel k dopoldanskemu programu THL in spodbujal aktivno 
participacijo mlajše populacije.  

 
Sodelovanje s šolami in pedagoško delo: Bibliopedagoško delo je usmerjeno v 
načrtovanje obiska s strani vzgojno-izobraževalnih institucij. Poleg klasičnega 
bibliopedagoškega dela bomo tovrstno delo obogatili s spoznavanjem Trubarja in njegove 
dediščine. 

• S Primožem Trubarjem v Trubarjevo hišo literature (program Kulturnovzgojne 
ponudbe MKL se dopolni s programom THL za VVZ in 1. triado OŠ – cilji: 
spodbujanje stika z literaturo, ozaveščanje o nacionalni kulturni dediščini in 
seznanjanje s pomembnostjo Primoža Trubarja) – SP A.1, cilj 2: Branje vedno in 
povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Šolske počitnice v THL (programsko sodelovanje z društvom Slon in zavodom 
Dagiba, ki na MOL prijavljata projekte počitniškega varstva osnovnošolskih otrok. 
THL bo v letu 2022 partnersko sodelovala pri izvedbi petih počitniških dejavnosti – 
februar, april, julij (2x) in oktober) – SP A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, 
cilj 1: Po meri uporabnikov. 

 
Mestna knjižnica Ljubljana in Trubarjeva hiša literature na festivalu Bobri: Trubarjeva 
hiše literature je ena izmed lokacij Mestne knjižnice Ljubljana, ki sodeluje pri izvedbi 
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programa festivala Bobri. Festivalski program MKL nastaja in se izvaja pod okriljem THL. 
 
Program za mlade je namenjen starostni skupini med 15 in 25 let. Predstavlja organizirana 
srečanja dijaških in študentskih društev. Nadaljevali bomo s spodbujanjem tega, da se 
Trubarjevo hišo literature prepozna tudi kot prostor, ki je namenjen druženju in ustvarjanju 
mladih. Tudi v prihodnje bomo sodelovali z Društvom ljubljanskih gimnazijcev, Študentskim 
društvom Iskra, Društvom študentov primerjalne književnosti, Društvom študentov 
psihologije, Društvom študentov sociologije ter drugimi, ki v Trubarjevi hiši literature 
načrtujejo tako formalna kot neformalna srečanja dijakov in študentov. – SP A.2, cilj 1: Po meri 
uporabnikov. 

• Oddaj na natečaj v MKL (dejavnost združuje štiri samostojne literarne natečaje za 
mlade v MKL: metaFORA – natečaj kratke zgodbe, poHAIKUj – natečaj haiku poezije, 
preDRAMI se – natečaj dramskega pisanja in S3P – natečaj stripa) – SP A.1, cilj 2: Branje 
vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Medijska pismenost za mlade (redna dejavnost THL za ozaveščanje mladih o 
pomembnosti medijske pismenosti in spodbujanje njenega razvoja) – SP A.1, cilj 2: 
Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov. 

 
Program za starejše je namenjen najstarejši skupini obiskovalcev Trubarjeve hiše literature. 
Predstavlja srečanja študijskih skupin, društev in krožkov za tretje življenjsko obdobje. 
Nadaljevali bomo sodelovanje z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
(JSKD) in Univerzo za tretje življenjsko obdobje Ljubljana. – SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov. 

• Bralna skupina Koprivarjevih čarovnic (mesečna dejavnost v izvedbi članic kluba) – SP 
A.1, cilj 2: Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov, 

• Žanrski literarni tečaj za starejše (tedenski tečaj kreativnega pisanja z Matejo Mahnič) 
– SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov. 

 
Izpostavljene dejavnosti v letu 2022 
 

Dejavnosti Učnega centra MKL in Borze dela v THL: MKL bo del svojih programskih 
dejavnosti 2022 prostorsko umestila v THL. Gre predvsem za gostovanja izobraževalnih 
dejavnosti v delavniških oblikah izvedbe. Dejavnosti Učnega centra MKL bodo potekale v 
dopoldanskem programu in bodo s tem dopolnjevale dopoldansko dejavnost THL. Vsebine 
Borze dela (BD) pa se bodo razporedile v zgodnjepopoldanskem in večernem terminu. 
Dejavnosti BD bodo osredotočene na delavniški program, predstavitve knjig s področja 
dela in zaposlovanja ter diskusije o aktualnih problemih z delom in zaposlovanjem v kulturi 
in umetnosti.  
 
Pripni poezijo: Namen projekta je oblikovati več različnih oblik dela, s katerimi bomo 
promovirali poezijo, njeno spoznavanje in aktivirali uporabo knjižničnega gradiva. V letu 
2022 bomo strnili niz literarnih dogodkov (pesniški pogovori, branja poezije, predstavitve 
knjig), bralno skupino za poezijo, natečaj za poezijo in kreativni pesniški tečaj. Projekt bo 
izvajala THL, ciljna skupina bodo uporabniki in uporabnice storitev MKL. – SP A.1, cilj 2: 
Branje vedno in povsod; SP A.2, cilj 1: Po meri uporabnikov. 

• Natečaj Haiku poezije (»Oddaj na natečaj v MKL«), 

• Kreativni pesniški tečaj (tečaj kreativnega pisanja poezije z Matejo Mahnič), 

• Bralna skupina za poezijo (cikel vodenih branj in pogovorov o poeziji, v izvedbi 
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literarne revije Novi zvon),  

• Pesniški projekt – Sodeluj! (organizirano zbiranje pesniških prispevkov in njihova 
objava na spletni strani THL – v letu 2022 bomo poziv za zbiranje prispevkov 
usmerili na temo izraza humorja v poeziji). 

 
Dejavnost Hiša mlade literature uvaja mesečna srečanja, na katerih avtorji in ilustratorji 
predstavijo publiko svojim novim knjigam. Program, ki bo potekal v dopoldanskem času, 
se bo odvijal po vnaprejšnjem dogovoru in bo namenjen organiziranemu obisku VVZ in 
šol. Dejavnost je lahko idejno zasnovana kot dopolnilna programska vsebina, ki jo MKL 
ponudi v okviru projekta Rastem s knjigo. 
 
Povezovanje s krogom programskih partnerjev bomo udejanjili z vsebinskim 
sodelovanjem THL in Galerije Kresija. Na podlagi letnega programa razstav v Galeriji 
Kresija bomo izbrali dve razstavi, ki bosta vsebinsko komplementarni s programsko 
usmeritvijo THL in bosta s tem iztočnica za oblikovanje skupnega programa dejavnosti. 
Galerija Kresija bo poskrbela za voden ogled razstave, soustvarila spremljevalni program 
razstave in dodatno promovirala dejavnosti, ki bodo v THL potekale kot del 
spremljevalnega programa razstave – predavanje in pogovorni večer z ustvarjalci 
razstave. 
 

 
Rok Dežman                                                                                                                   mag. Teja Zorko 
programski vodja THL                                                                                                   direktorica MKL 
 
Ljubljana, 7. 10. 2021 
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