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0 UVOD  
 
 

Za leto 2021 lahko ugotovimo, da smo v Mestni knjižnici Ljubljana zastavljene cilje dosegali v okviru 
danih možnosti delovanja ustanove v še vedno ne povsem normaliziranih razmerah in v splošnih 
okoliščinah, ki so bile pretežno v znamenju boja proti epidemiji. Ob možnosti cepljenja proti covid-19 se 
je uveljavila doktrina prebolevniki, cepljeni, testirani (PCT) in dovoljevala vstop v prostore le tistim, ki so 
te pogoje izpolnjevali, kar je še vedno močno vplivalo na uporabo knjižnice in omejevalo tudi izvajanje 
dogodkov za obiskovalce v fizični obliki. Pravila in omejitve so bili povezani z nacionalnimi zdravstvenimi 
predpisi in priporočili, s trenutno zdravstveno situacijo v državi ter odvisni od velikosti in prostorske 
organiziranosti posamezne knjižnice v mreži MKL. MKL je delovala v spremenjenih razmerah z 
različnimi omejitvami (od popolne zaprtosti do delne dostopnosti posameznih storitev) v celotnem letu 
2021. 

Po letu 2020, ki je potekalo v znamenju fizično nedostopnih prostorov knjižnice za nezanemarljiv del 
leta in izkazovalo temu primerne padce statističnih kazalnikov, so se ti v letu 2021 začeli ponovno 
postopno približevati stanju pred nastopom epidemije.  

Beležimo torej pozitivne premike pri novovpisanih članih (10,7 %), izposojenemu gradivu (11,31 %), 
medknjižnični izposoji in splošnih transakcijah (8 in 9 %), izvedbi dogodkov v virtualnem okolju (52 %), 
če omenim le nekatere. Obisk zaradi izposoje gradiva na dom je sicer porastel za 5 %, a je gledano 
skupno z obiskom drugih naših storitev manjši za 3 %. Obiski naših storitev in dejavnosti v virtualnem 
okolju so se glede na leto 2020, ko smo beležili izrazite poskoke teh aktivnosti, v letu 2021 precej umirili, 
obenem pa smo jih tudi začeli beležiti z drugačno metodologijo. V vsakem primeru pa je MKL intenzivno 
prilagajala storitve v fizičnem okolju in razvijala nove storitve v virtualnem okolju. 

Čas delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah smo tudi v letu 2021 izrabili za bolj poglobljeno 
strokovno delo (strokovna izhodišča, smernice), inventuro gradiva in istočasno opremo gradiva z RFID 
v sedmih knjižnicah, v Knjižnici Polje smo vzpostavili tudi prvi vračalnik v mreži MKL in tako 24-urni 
dostop do vračanja gradiva. V naši mreži sedaj deluje 21 knjigomatov in v celoti, razen v dveh občinskih 
knjižnicah (Vodice in Ig), delujemo na sistemu RFID, ki pomembno olajšuje naše delo. Uvedli smo 
storitev samostojnega prevzema rezerviranega gradiva bodisi pri pultih, bodisi v 24/7 dostopnih zunanjih 
paketomatih, ki si jih uporabnik odpre s telefonom – storitev uporabljamo v Knjižnici Bežigrad in jo v letu 
2022 razširjamo na vse glavne knjižnice v mreži. 
 
Naše delovanje smo v letu 2021 podprli s pripravo dveh pomembnih dokumentov: Strateškega načrta 
Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje 2022–2026, ki je koncem leta pridobil soglasje Mestnega sveta 
MOL, ter Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici Ljubljana, ki je 
bil od leta 2009 nujno potreben prenove. V tem letu smo tudi povsem prenovili in vsebinsko posodobili 
spletno stran MKL, obnovili smo tudi spletno stran Trubarjeve hiše literature. 
 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2021 izvedla posvetovanje Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica, 
na kateri je sodelovalo lepo število strokovnjakov z različnih področij iz Slovenije in tujine – 
posvetovanje, ki bi sicer moralo potekati že v letu 2020, smo izvedli na videkonferenčni način, izdali smo 
tudi spremljevalni zbornik. V tem letu je MKL pridobila javno formalno priznani status za izvajanje nalog 
dveh nacionalnih kompetenčnih centrov: Pionirske knjižnice in Učnega centra. Učni center Mestne 
knjižnice Ljubljana je pridobil naziv kompetenčni center za stalno strokovno izobraževanje in 
usposabljanje knjižničarjev in strokovne javnosti. Pionirska – Center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo kot kompetenčni center skrbi 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. 
 

Tudi v letu 2021 smo intenzivno delovali navzven in našteli 798 različnih oblik sodelovanj z različnimi 
organizacijami, društvi in posamezniki. Delavci MKL s svojim strokovnim znanjem sodelujejo v številnih 
nacionalnih strokovnih delovnih skupinah v IZUM, Združenju slovenskih splošnih knjižnic, Ministrstvu za 
kulturo, NUK in Andragoškem centru Slovenije. V letu 2021 bibliografija objavljenih strokovnih in 
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informativnih člankov, neobjavljenih referatov in predstavitev ter drugih publicističnih prispevkov 
zaposlenih v MKL šteje 115 vpisov, objavili smo 6 publikacij. 

Poleg številnih sodelovanj na lokalnem in nacionalnem nivoju še naprej vzpostavljamo in negujemo širok 
nabor vključevanj, sodelovanj in izmenjav s tujino; sodelovanje z IBBY prek Slovenske sekcije IBBY 
(Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo tudi sodeluje skupaj s Slovensko sekcijo 
IBBY pri pripravi kandidatur slovenskih avtorjev s področja mladinske književnosti za mednarodne 
nagrade: Andersenova nagrada, ALMA, Častna lista IBBY), sodelovanje z IJB München, sodelovanje z 
Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko, sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri 
pripravi strokovnega srečanja za napotene in nenapotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v 
tujini (MEGA kviz), sodelovanje z učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (Nemčija, Bosna in 
Hercegovina ter Italija) pri izvedbi projekta Poletavci in NajPoletavci, poteka sodelovanje MKL v 
mednarodnih projektih TECH.LIBRARY s še šestimi partnerji iz petih evropskih držav (Regionalna 
narodna biblioteka Petko P. Slaveykov – Bolgarija, Gradska knjižnica Rijeka – Hrvaška, Mazsalaca 
Municipality – Latvija, Biblioteca nationala a Romaniei – Romunija in Argo di Donda Andrea e C. snc in 
Unione della Romagna Faentina – Italija) in G-BOOK 2 s petimi evropskimi partnerji (University of 
Bologna – Forli Campus; University Library “Livres au Trésor” and the Research Centre “Pléiade” of the 
University Sorbonne Paris Nord; Research Centre Anilij of the University of Vigo; School of English – 
Dublin City University; Regional Public Library “Petko Rachev Slaveikov), povezujemo se s tujimi 
predstavništvi v Sloveniji (sodelovanje z ambasado Indije, Cikel češkega in slovaškega filma), 
Slovanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi 
(Slovanska knihovna), sodelovanje z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo (Cikel ruskega 
filma), sodelovanje v projektu Dublin Literary Award z vsakoletnim predlogom v angleščino prevedenega 
slovenskega romana za nagrado. MKL je nacionalna predstavnica v NAPLE Forum (National Authorities 
on Public Libraries in Europe), sodeluje v programu sestrskih knjižnic NAPLE Sister Libraries z Regijsko 
knjižnico iz Kaunasa (Litva) in Regijsko knjižnico iz Krakova (Poljska), MKL je članica IFLA (International 
Federation of Library Associations) in je ena izmed aktivnih podpornic v letu 2020 ustanovljene IFLA 
sekcije za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section – 
ENSULIB), v njeno delovanje se aktivno vključujemo preko odbora sekcije, poleg tega je MKL tudi 
članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Miniature book society, San Diego, California, ZDA, in 
Sammlerkreis miniaturbuch e.V. Stuttgart, Nemčija. 

Kljub spremenjenim razmeram so potekali obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev 
in strokovnjakov z drugih področij. V letu 2021 smo pridobili Erasmus+ akreditacijo za izvajanje 
mobilnosti naših zaposlenih do leta 2027, izvedli smo štiridnevno mobilnost Erasmus+ za zaposleno iz 
knjižnice v Łodzu ter za zaposleni v Mestni knjižnici v Pragi in enodnevni študijski obisk skupine 25 
knjižničarjev iz Nizozemske, ki so jo sestavljali direktorji splošnih knjižnic in strokovnjaki za področje 
socialne vključenosti (v sodelovanju z Oddelkom za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK). 
 

Za vsa morebitna vprašanja ali pripombe smo na voljo na info@mklj.si.  

 
 
 
 
 
          mag. Teja Zorko 
               direktorica 
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1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Delovanje in razvoj Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) temeljita na določilih Zakona o knjižničarstvu in 
podzakonskih aktov, ki jih ta zakon predpisuje, ter Strokovnih priporočil in standardov za splošne 
knjižnice (za obdobje 2018–2028), Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021–2028, 
Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2021 in Strateškega načrta MKL za obdobje 2017–
2021. 
 
 
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. 2021  
2. Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 z dopolnitvami 
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL z dne 12. 10. 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 
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 
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14. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter 
za odpravo njegovih posledic, 2010 s spremembami in dopolnitvami 

15. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 s spremembami in dopolnitvami 
16. Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika, 2018 
17. Pravilnik o podelitvi priznanja zlata hruška, 2019 
18. Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, 2011 
19. Sklepi sej sveta MKL 
20. Sklepi sej strokovnega sveta MKL 
21. Sklepi sej strokovnega kolegija MKL 

 
Na delovanje knjižnice vplivajo tudi različne strategije, npr.: 

1. Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2021  
2. Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020–2023, z usmeritvami do leta 2027 
3. Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025  
4. Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od leta 2021 do 2027 
5. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 
6. IFLA Global Vision Report 2018 in IFLA Strategy 2021–2024 
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. SIST 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). 
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2 FUNKCIJE 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 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: 48 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. 
- Izvaja naloge kompetenčnih centrov: Učni center Mestne knjižnice Ljubljana je pridobil naziv 

kompetenčni center za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje knjižničarjev in strokovne 
javnosti; Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pa kot kompetenčni center 
skrbi 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. 
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3 DOLGOROČNI CILJI MKL 
 
 
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 2017–2021).  
 
»POVSOD V MESTU« 
Povzetek strateškega načrta Mestne knjižnice Ljubljana 
 
Mestna knjižnica Ljubljana bo v naslednjem strateškem obdobju 2017–2021 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 usklajevanjem domoznanske dejavnosti na območni ravni (portal Kamra, 
digitalizacija gradiva). 
 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva ter notranjo organiziranostjo bo knjižnica 
vzdrževala in načrtovala uravnoteženo mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč in 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.  
 
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).  
 
S skrbno nabavo gradiva si bo MKL prizadevala oblikovati obsežno, pestro in aktualno knjižnično zbirko 
za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja. Na podlagi kakovostne bibliografske 
obdelave gradiva v vzajemnem bibliografskem sistemu COBISS, pregledne postavitve, odličnega dela 
bibliotekarjev informatorjev in izposojevalcev ter spletnega priporočanja bo nudila širok vir informacij o 
zbirki in omogočila njeno učinkovito uporabo v vseh svojih knjižnicah, z izposojo e-knjig in informacijami 
iz podatkovnih zbirk na daljavo pa bo omogočala večjo dostopnost gradiva, ki ni več vezano na fizično 
lokacijo. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi načeli bo 
MKL 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 knjižnice. 
 
Kot virtualna knjižnica bo omogočala dostop do določenih storitev kadarkoli in od koderkoli – storitve na 
daljavo bomo razvijali tako z nakupom podatkovnih zbirk kot v sistemu COBISS in na drugih, večinoma 
javno dostopnih platformah ter za vse sodobne informacijske nosilce. Spletna stran knjižnice se bo še 
naprej razvijala kot osrednja informacijska točka MKL za dostop do e-vsebin. Gradila bo podatkovne 
zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za promocijo lokalne zgodovine. 
 
Za lažje vključevanje v družbo bo oblikovala posebne zbirke gradiva in informacij ter razvijala storitve in 
programe za ciljne skupine uporabnikov (osebe s posebnimi potrebami, osebe z različnimi oblikami 
zasvojenosti, različne etnične skupnosti, brezdomci, imigranti). V obdobju 2017–2021 bo posebno 
pozornost namenjala mladim med 15. in 20. letom starosti ter starejšim. 
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mlade bo spodbujala bralno kulturo. 
Z bralnimi skupinami kot eno najstarejših in najbolj priljubljenih oblik medsebojnega in 
medgeneracijskega sodelovanja pri spodbujanju branja bomo skrbeli za kvalitetne vsebine ter širili 
bralne skupine v vsako knjižnico in lokalno okolje z namenom povezovanja in skupnega branja v 
skupnosti. 
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Unescov naziv Ljubljana – mesto literature bo dolgoročno zaznamoval storitve knjižnice za uporabnike 
na področju literature in branja. 
 
S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države bo MKL eden od aktivnih 
nosilcev kulturnega življenja v mestu, tudi s programom THL kot referenčnega prostora za književnost 
in knjigo. 
 
Knjižnica bo nadgradila učinkovito poslovanje z uporabniki z enotno vstopno info točko, storitvami za 
samostojno uporabo knjižnice ter uvajanjem novih tehnologij za avtomatizacijo procesov in enostavno 
komunikacijo z uporabniki. 
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala gradivo in informacije o svoji lokalni skupnosti 
in s tem ohranjala lokalno dediščino. Za promocijo lokalne zgodovine bomo oblikovali digitalne 
podatkovne zbirke na različnih platformah (Kamra, dLib.si) ter z digitalizacijo zaščitili in ohranjali 
pomembno knjižnično gradivo iz naše zbirke.  
 
Knjižnica se bo v naslednjem strateškem obdobju intenzivno vključevala v procese vseživljenjskega 
učenja z izvajanjem programov neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov, še 
posebej z vsebinami za vsakdanje življenje. Ob podpori napredne informacijsko-komunikacijske 
tehnologije bo razvijala različne oblike znanja za vse starostne in socialne skupine prebivalcev.  
 
Prek svojih storitev bo knjižnica omogočala enakopravno vključevanje vseh generacij v evropsko 
digitalno družbo in podpirala uporabo različnih javnih e-storitev. S tem namenom bo izobraževala 
uporabnike za boljšo digitalno pismenost, uporabo interneta in sodobnih nosilcev informacij in javnih e-
storitev (e-zdravje, e-pravosodje, e-demokracija itd.) ter oblikovala številne učne aktivnosti v e-učilnici 
MKL. 
 
Knjižnica bo imela pregledno notranjo organizacijo in bo vzpostavila mehanizme za stalno izboljševanje 
delovnih procesov in razvijanje odličnosti. S spodbujanjem timskega dela v delovnih skupinah, 
spoštovanjem vsakega zaposlenega in spremljanjem morebitnih tveganj bo vpeljala stabilno, a prožno 
organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost zaposlenih in njihov strokovni razvoj. Prek 
Učnega centra MKL bo razvijala izobraževalne vsebine za stalno strokovno izpopolnjevanje lastnih 
zaposlenih in tudi knjižničarjev iz drugih slovenskih knjižnic.  
 
Skrb vodstva za razvoj notranje kulture, ki bo temeljila na pozitivnem odnosu do dela, pripravljenosti na 
spremembe, sproščenih, a spoštljivih odnosih med zaposlenimi, sodelovanju in medsebojni pomoči ter 
družini prijazni in trajnostno naravnani organizaciji (varčevanje z materiali, energijo, časom), bo utrdila 
pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 
 
Podpirali bomo različne oblike prostovoljskega dela na posebnih projektih, s čimer bo knjižnica pridobila 
sveže ideje in zunanji pogled iz lokalne skupnosti ter zavzete zagovornike knjižnice. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo MKL poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice prinaša 
okolju. Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami ter aktivno 
sodelovala z drugimi knjižnicami in organizacijami, povezanimi z bibliotekarsko in informacijsko stroko. 
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, zlasti na območju EU.  
 
Knjižnica se bo aktivno vključevala v skupne projekte MOL in bo s svojim delovanjem prispevala k 
prepoznavnosti Ljubljane kot ustvarjalnega mesta znanja in kulture. 
 
Nove oblike komunikacije z javnostmi (socialna omrežja, upravljanje odnosov z uporabniki) bodo 
knjižnici prinesle neposrednejši in bolj dinamičen stik z uporabniki. 
 
Aktivna promocija bo privabljala nove uporabnike ter utrjevala ugled in javno podobo knjižnice. Za večjo 
prepoznavnost knjižnice v javnosti in trženje promocijskih izdelkov bomo razvijali blagovne znamke ter 
strokovno in nišno založništvo. 
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4 LETNI CILJI MKL 
 
Program dela MKL je v letu 2021 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se odražajo 
v posameznih vsebinskih sklopih. Pri uresničevanju strokovnih usmeritev smo se oprli na Strokovna 
priporočila in standarde za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028). 
 
Nova stvarnost, ki jo je prinesel koronavirus (covid-19) v delovanje MKL, se nanaša predvsem na pravila 
dostopa do knjižničnih prostorov in storitev, osebne varnosti, socialne razdalje in higienske zaščite 
gradiva. Pravila in omejitve so povezani z nacionalnimi zdravstvenimi predpisi in priporočili, trenutno 
zdravstveno situacijo v državi ter velikostjo in prostorsko organiziranostjo posamezne knjižnice v mreži 
MKL. V MKL smo za delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah pripravili interni dokument s primeri 
dobrih praks. 
Spremenjene razmere delovanja so tudi v letu 2021 vplivale na uresničevanje zadanih letnih ciljev in 
izvajanje storitev v načrtovanem obsegu. MKL je prilagajala storitve v fizičnem okolju in razvijala nove 
storitve v virtualnem okolju. MKL je delovala v spremenjenih razmerah z različnimi omejitvami (od 
popolne zaprtosti do delne dostopnosti posameznih storitev) v celotnem letu 2021.  
 
Čas delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah smo tudi v letu 2021 izrabili za bolj poglobljeno 
strokovno delo (strokovna izhodišča, smernice), inventuro gradiva in opremo gradiva z RFID v sedmih 
knjižnicah – oba procesa sta potekala istočasno (Knjižnica dr. France Škerl in Knjižnica Jarše, Knjižnica 
Nove Poljane, Knjižnica Poljane, Knjižnica Škofljica, Knjižnica Dobrova, Knjižnica Gameljne), uvedbo 
knjigomatov v Knjižnici Savsko naselje, Knjižnici Zadvor, Knjižnici Prežihov Voranc in Knjižnici Polje. V 
slednji smo vzpostavili tudi prvi vračalnik v mreži MKL in tako 24-urni dostop do vračanja gradiva. 
 
Izposoja gradiva 
Izposoja gradiva poteka preko novih in prilagojenih oblik (izposoja po pošti, brezstična izposoja, 
naročanje gradiva v drugo knjižnico, samostojni prevzem naročenega in rezerviranega gradiva), 
dopolnjena je z izposojo na zahtevo, pri tem se pri distribuciji povezujemo z zunanjimi partnerji (LPP, 
kurirske in dostavne službe) ter z drugačno prostorsko zasnovo izvajanja nalog Potujoče knjižnice. 
Poudarjena je ponudba bralnih paketov Maček v žaklju, e-knjig in zvočnih knjig. Razširjena je možnost 
brezplačne medknjižnične izposoje na ravni celotne Slovenije, omogočeno medknjižnično posredovanje 
e-knjig. Promocija branja poteka v hibridni obliki, s poudarki na uporabi spletnih poti do bralcev (spletne 
bralne skupine, spletno svetovanje). Razširitev delovanja knjižnice izven prostorov knjižnice (izposoja v 
atrije nekaterih knjižnic, revizija ponudbe e-virov, predvsem tistih s slovenskimi vsebinami). 
Posredovanje informacij  
Referenčni pogovor in svetovanje za branje na daljavo potekata z uporabo orodij za spletno svetovanje: 
video konference, e-obrazec za predloge za branje. Zaposleni v MKL so usposobljeni za prilagojen 
način komunikacije, ki poteka prek različnih kanalov. Knjižnica ima v ta namen zbrana soglasja 
uporabnikov za komunikacijo v kriznih razmerah. Uporabnik si za svetovanje izbere prost termin, Center 
za koordiniranje storitev skrbi za potek dejavnosti v mreži MKL. Zagotovljen je varen prevzem gradiva. 
Uporaba prostorov 
Uporaba prostorov knjižnice se prilagaja javnozdravstvenim priporočilom, za fizično uporabo so 
aktivirani zunanji prostori knjižnic (atriji, vrtovi). Dostop do čitalniških mest, e-točk in osebnih 
računalnikov je pogojen z omejevanjem fizičnega dostopa in spodbujanjem uporabe lastnih naprav. 
Poudarek je na mešanici fizičnega in virtualnega, s spodbujanjem spletnih oblik dogodkov, predavanj in 
izobraževanj. Slednje se tudi načrtno snema v prostorih knjižnice, ki tako postajajo pomemben vir nove 
ponudbe kakovostnih vsebin, dostopnih na daljavo. Kreativnice postajajo mešanica fizičnega in 
virtualnega, ki se z izbranimi vsebinami razširjajo tudi na družbena omrežja in v e-učilnico. 
Prireditve in izobraževanja  
Izvedbe prireditev in izobraževanj so prilagojene manjšim skupinam udeležencev, s pozornostjo ob izbiri 
izvajalcev (butični dogodki) in ciljno izbrano publiko. Večji dogodki (posvetovanja, predstavitve, zaključki 
projektov) se selijo v e-okolje, prav tako iskani in popularni gostje. Ob e-izvedbah se išče možnost 
izpeljav v večjih prostorih (dvorane) ter izkoristi zunanje prostore knjižnic (preddverja, pasaže, atriji, 
vrtovi). Za potrebe izobraževanj se uredi učne celice za eno do več oseb. 
Projekti  
Komunikacija z aktivnimi udeleženci bralnih projektov poteka prek bralnih skupin, paketov gradiva, 
družbenih omrežij in blogov. Pri izobraževalnih projektih je poudarek na zdravstvenem opismenjevanju 
in STEM (Science, technology, engineering, and mathematics), kot učno okolje je v ospredju e-učilnica 
in spletno učenje. Izpostavljena je aktivna udeležba uporabnikov in zaposlenih v natečajih in kvizih, 
online turnirjih igranja iger, pri pripravi virtualnih razstav in digitalnih zgodb. 
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Promocija 
Promocija knjižnice in njenih dejavnosti je načrtna ter ciljno usmerjena. Poleg izdelkov za prodajo in 
založniškega dela je poudarek na medijski ter e-promociji ter promociji knjižnice preko zagovorništva 
zaposlenih in zunanjih predstavnikov javnosti. Odkriva se nove možnosti za prisotnost knjižnice izven 
prostorov (Povsod v mestu) ter išče poti do novih uporabnikov in obiskovalcev. 
 
Letni cilji na področju strokovnega dela knjižnice: 
 
Letni cilji izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega načrta MKL 2017–2021 z osmimi strateškimi 
področji: 
1. MESTO BERE, GLEDA IN POSLUŠA: upravljanje knjižnične zbirke 
2. KNJIŽNICA ZA VSE: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta 
3. PROSTOR ZA UČENJE: znanje zaposlenih je znanje za uporabnike 
4. SPOMIN MESTA: dediščinsko izročilo za danes in jutri 
5. KNJIŽNICA NA DALJAVO: virtualna knjižnica MKL 
6. VIDNA KNJIŽNICA: sodelovanje in promocija za aktivno udeležbo knjižnice v okolju 
7. AKTIVNA KNJIŽNICA: notranja organiziranost in kadri 
8. »KNJIŽNICA PLUS«: razvoj za storitve prihodnosti 
 
Najpomembnejši letni cilji so: 
- priprava Strateškega načrta MKL za obdobje 2022–2026; 
- sprejetje novega Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest MKL; 
- izboljšana dostopnost knjižničnih storitev za vse prebivalce (oddaljeni vpis v knjižnico, izposoja e-

knjig in zvočnih knjig, izvedba spletnih dogodkov in izobraževanj, oprema gradiva z RFID v mreži 
knjižnic in delovanje knjigomatov za samostojno izposojo, vpeljava prvega vračalnika v mrežo MKL, 
nadgradnja in širitev e-obveščanja, promocija storitev preko spletnega iskalnika Google);  

- s storitvami za lažji in varen način prevzema in vračanja knjižničnega gradiva (brezstični prevzem 
gradiva, samostojni prevzem naročenega in rezerviranega gradiva, naročanje gradiva v drugo 
knjižnico, prevzem gradiva preko paketnikov, dostava gradiva na dom, bralna akcija Maček v žaklju) 
uporabnikom omogočamo dostopnost naše fizične knjižnične zbirke tudi v času delovanja v 
spremenjenih razmerah; 

- vzpostavitev nove spletne strani MKL; 
- izvedba bienalnega dogodka Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica; 
˗ ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje z oblikovanjem storitev za ciljne skupine uporabnikov 

(tematski sklopi prireditev in izobraževanj, uvedba personaliziranih storitev na spletni strani 
knjižnice, uvedba kreativnic, ponudba med počitnicami);  

˗ možnost izvedbe prireditev in izobraževanj, ki niso prostorsko in številčno omejeni (virtualno okolje);  
˗ izvajanje storitev in projektov za dve prioritetni ciljni skupini: mladi (pet projektov, literarni natečaj, 

programi za mlade v THL) in starejši (dva projekta, aktivnosti za starejše v mreži MKL Modra leta, 
zbiranje spominov za Album Ljubljane, Ljubljanske zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj 
»Ljubljana v gibljivih slikah«, programi za starejše v THL); 

˗ vzdrževanje in upravljanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke 
za prebivalce MOL in širšega območja; 

˗ izvajanje nabave in obdelave knjižničnega gradiva za knjižnico regije; 
˗ oblikovanje posebnih zbirk gradiva in storitev za etnične skupnosti in ranljive skupine prebivalcev 

(gluhi in naglušni, migranti); 
˗ razvoj predbralne pismenosti ter bralne kulture in pismenosti otrok z izvedbo ur pravljic in projektov 

(Moja prva knjižnica, Ciciuhec, Poletavci); 
˗ promocija branja za odrasle, v več oblikah, zlasti prek bralnih skupin (srečanja v živo in na spletu); 
˗ oblikovanje prireditev in izobraževanj ter razvoj knjižnične zbirke za pripadnike tujejezičnih 

prebivalcev in obiskovalcev mesta; 

˗ oblikovanje in izvedba projektov, ki podpirajo štiri zaveze iz Unesco naziva Ljubljana – mesto 

literature; 
˗ sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih akcijah, posvečenih branju in knjižnicam (Dan slovenskih 

splošnih knjižnic, Svetovni dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Noč knjige, Kulturni dan, Ta 
veseli dan kulture in Svetovni dan poezije, Brati gore ter Nacionalni mesec skupnega branja); 

˗ vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature (sodelovanje z javnimi 
zavodi in nevladnimi organizacijami, večina izvedb v virtualni obliki);  

˗ uveljavljanje v mednarodnem prostoru (nacionalni zastopnik v predsedstvu NAPLE foruma in 
članstvo v izvršnem odboru nove sekcije IFLA za zelene knjižnice ENSULIB);  



14 

˗ sodelovanje v mednarodnih projektih (TECH.LIBRARY in G-BOOK 2);  
˗ vzpostavitev dveh kompetenčnih centrov na nacionalnem nivoju; 
˗ pridobitev ERASMUS+ akreditacije za obdobje 2021–2027 za izvajanje projektov mobilnosti 

zaposlenih; 
˗ oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih knjižnic in 

priprava letnega kataloga izobraževanj (Učni center MKL kot kompetenčni center za izobraževanje 
zaposlenih v osrednjih območnih knjižnicah); 

˗ usposabljanje uporabnikov za različne oblike pismenosti (medijska, digitalna, zdravstvena, 
finančna, znanstvena, glasbena ipd.);  

˗ pridobivanje znanj s področja IKT v e-učilnici MKL za zaposlene in uporabnike; 
˗ ozaveščanje prebivalcev o javnih zadevah in s tem spodbujanje prebivalcev k vključevanju v 

procese odločanja o javnih zadevah; 
˗ ozaveščanje prebivalcev Ljubljane o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-

zgodb in objava na domoznanskem portalu Kamra, izdaja publikacij, domoznanska podstran 
Ljubljanske zgodbe, domoznanski natečaj za starejše); 

˗ poudarjena promocija spletnega video/avdio centra MKL s posnetki dogodkov in izobraževanj ter 
povečana prisotnost na družbenih omrežjih (v letu 2021 smo ponovno obudili družbeno omrežje 
TikTok); 

˗ izvedba internih del in postopkov, ko je knjižnica delovala v spremenjenih razmerah (inventura 
gradiva in preoprema gradiva z RFID v sedmih knjižnicah); 

˗ z nakupom avdio-video opreme za snemanje in licenc za videokonferenčno orodje ZOOM je bilo 
omogočeno delovanje knjižnice v virtualnem okolju. 
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5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 

5.1 Organizacija in interni akti 

 

5.1.1 Izvajanje strateškega načrta in interni akti 

 
V letu 2021 smo zaključili z izvajanjem strateških usmeritev iz SN 2017–2021. Zaradi delovanja knjižnice 
v spremenjenih razmerah (koronavirus) smo prilagodili delovne procese, storitve in dejavnosti (izposoja 
gradiva preko novih in prilagojenih oblik, komunikacija z uporabniki s pomočjo IKT tehnologije, povečana 
ponudba spletnih vsebin, izvedba prireditvenih in izobraževalnih dejavnosti v virtualnem okolju, nudenje 
učnega okolja preko e-učilnic). V letu 2021 so knjižnica in njeni zaposleni prejeli eno nagrado. 
 
V okviru posameznih strateških področij smo zabeležili nekatere dobre rezultate, npr.: 
- Nadaljevali smo s pregledom gravitacijskih območij krajevnih knjižnic MKL in načrtovanjem mreže 

MKL na podlagi prostorske analize mreže (PAM). Nadgradili smo teoretična in praktična izhodišča 
za evalvacijo ustreznosti knjižnične mreže MKL. 

- Pripravljeni ali posodobljeni so bili idejni načrti nove Knjižnice Fužine (koncept knjižnice za družine), 
Knjižnice Škofljica (koncept kulinarične pismenosti) in prenove Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani 
(koncept spodbujanja zdravega življenja in dobrega počutja). 

- Vzpostavitev sodobne spletne strani MKL in Trubarjeve hiše literature, za ljudi z različnimi oblikami 
oviranosti smo tudi na obeh spletiščih omogočili izboljšanje dostopa do knjižničnih storitev 
(uskladitev spletne strani knjižnice z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij v 
največji možni meri). 

- V zadnji, deseti sezoni prvega niza projekta Mesto bere, projekta za spodbujanje branja za odrasle 
v Mestni knjižnici Ljubljana, smo prebirali literature sveta. Tudi v letu 2021 je to ostal naš osrednji 
projekt, ki je namenjen literarnim vsebinam in dogodkom, kjer s pomočjo bralnih skupin 
promoviramo branje kvalitetne domače in tuje literature. 

- Za ciljno skupino mladi smo v večji meri izvedli načrtovane aktivnosti: Oddaj na natečaj v MKL 
(kratke zgodbe, poezija, drama, strip), medijska pismenost, dogodek Noč v MKL – Noč z Leonardom 
2 (znanstvena pismenost mladih), aktivnosti v okviru mednarodnega projekta G-BOOK 2, ki smo se 
mu pridružili v letu 2021 in ga sofinancira Ustvarjalna Evropa. 

- Za ciljno skupino starejši smo v večji meri izvedli načrtovane aktivnosti: regijski natečaj za najboljšo 
domoznansko zgodbo (prejetih je bilo 54 zgodb, projekt je bil nadgrajen s ciklom oddaj na 
nacionalnem radiu, kjer so avtorji sami predstavljali nagrajene zgodbe), projekt Album Ljubljane, 
Ljubljanske zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah«, aktivnosti 
v okviru Borze zdravja. 

- Razvijamo knjižnične zbirke za etnične skupine (povečan nakup gradiva za ciljne skupine) in 
skrbimo za njihovo vključevanje v družbo (Multi-kul-praktik). 

- Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah smo pričeli usklajeno pripravljati in izvajati 
prireditvene in izobraževalne dejavnosti v virtualnem okolju (pretočne vsebine, v živo dostopne 
preko profilov knjižnice na družbenih omrežjih Facebook (FB) in YouTube (YT) in njihova kasnejša 
dostopnost v spletnem arhivu vsebin MKL), zasnovali smo nove oblike promocije nekaterih 
projektov (predstavitve kakovostnih otroških in mladinskih knjig s pomočjo videoprispevkov – 
Berimo zlate hruške). 

- Posebno pozornost smo namenili uram pravljic za otroke in delu bralnih skupin. Kljub dejstvu, da so 
bile v večjem obsegu prenesene v virtualno okolje, so bile med uporabniki zelo dobro sprejete. 

- Izvajali smo bogat program promocije branja v okviru Ljubljana: mesto literature (predvsem preko 
aktivnosti v spletni obliki). 

- Omogočili smo storitvi samostojnega prevzema naročenega in rezerviranega gradiva (v knjižnicah, 
ki uporabnikom omogočajo izposojo gradiva preko knjigomatov), ter prevzema gradiva preko 
paketnikov (Knjižnica Bežigrad). 

- Pripravili smo strokovne podlage za novo storitev naročanja gradiva v drugo knjižnico v mreži 
knjižnic MKL, ter storitev pričeli izvajati v pilotni obliki. V polnosti bo storitev zaživela v letu 2022. 

- Promovirali smo blagovne znamke MKL (zlate hruške, Poletavci, Ciciuhec). 
- Na področju digitalizacije smo izvedli sklop digitalizacije nekaterih starejših nemških in slovenskih 

serijskih publikacij za objavo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije ter objavili digitalne zgodbe na 
portalu Kamra v obliki 17 zbirk s 689 multimedijskimi elementi. 
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- V letu 2021 je MKL pridobil potrditev naziva za dva kompetenčna centra. Učni center Mestne 
knjižnice Ljubljana je pridobil naziv kompetenčnega centra za stalno strokovno izobraževanje in 
usposabljanje knjižničarjev in strokovne javnosti ter predstavlja pomemben element njihovega 
kariernega razvoja. Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 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. 

- Organizirali smo štiridnevno mobilnost Erasmus+ za zaposleno iz knjižnice v Łodzu ter za zaposleni 
v Mestni knjižnici v Pragi in enodnevni študijski obisk skupine 25 knjižničarjev iz Nizozemske, ki so 
jo sestavljali direktorji splošnih knjižnic in strokovnjaki za področje socialne vključenosti (v 
sodelovanju z Oddelkom za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK). 

- Vključili smo se v dva evropska projekta: ERASMUS+ KA2 projekt TECH.LIBRARY – Enhance 
public library services for visually impaired users through ICT tools and training (IKT izobraževanje 
zaposlenih za delo s slepimi in slabovidnimi) in Creative Europe projekt G-BOOK 2 – European 
teens as readers and creators of gender-positive narratives (promocija mladinske literature, ki je 
brez predsodkov o delitvi vlog glede na spol). 

- MKL je bila ena izmed podpornic v letu 2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj 
in knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section – ENSULIB), v njeno delovanje 
se aktivno vključujemo preko odbora sekcije kot model dobre prakse na področju zelenih knjižnic. 

- MKL je opravljala naloge nacionalne predstavnice v NAPLE Forum (National Authorities on Public 
Libraries in Europe). 

- Nadaljevali smo uveljavljeno publicistično dejavnost (spremljevalna publikacija posveta Knjižnica, 
srce mesta na temo zelenih knjižnic, slikanica Literarni sprehod po Ljubljani z zemljevidom in 
nalepko (exlibris), deseti letnik revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami, Priročnik za branje 
kakovostnih mladinskih knjig, Promocijsko poročilo MKL za leto 2020, zbornik nagrajenih prispevkov 
za natečaje metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se, S3p 2020/21). 

- S 15. ciklom smo zaključili projekt Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz. 
- Storitve in projekte smo oblikovali in izvajali prek delovanja delovnih skupin (v letu 2021 so bile 

ustanovljene štiri nove), zaradi delovanja v spremenjenih razmerah je bila dejavna koordinacijska 
skupina za koordinacijo aktivnosti v času pandemskega obolenja. 

- Vzpostavili smo prvi samostojni vračalnik v MKL, v vhodnem delu Knjižnice Polje, ter tako omogočili 
24-urni dostop do vračanja izposojenega gradiva. 

- S čipi smo opremili gradivo za RFID izposojo v sedmih knjižnicah in s knjigomati štiri knjižnice. 
- Uporabnikom knjižnice smo ponudili dostop do platforme Baza slovenskih filmov za izposojo 

slovenskih filmov in dokumentarcev, ter razširjen izbor naslovov elektronskih knjig preko platforme 
Biblos, kakor tudi zvočnih knjig preko platforme Audibook. Uporaba elektronskih knjig in izposoja e-
vsebin na različnih platformah (PressReader, Kanopy, Kamra, dLib) je zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah še vedno bistveno povečana v primerjavi z obdobjem pred marcem 2020.  

- Oblikovali smo novo aplikacijo za spremljanje prireditev in izobraževanj MKL, kar bo prineslo 
racionalizacijo 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). Z uporabo bomo pričeli v letu 2022. 

- Centralizacijo postopkov nabave in obdelave knjižničnega gradiva za splošne knjižnice (projekt MKL 
in Mestne knjižnice Grosuplje), ki je v omejenem obsegu redna dejavnost knjižnice, smo nadgradili 
z izvedbo skupnega razpisa za RFID nalepke in zaščitno folijo s petimi izmed osmih knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja (Cankarjevo knjižnico Vrhnika, Knjižnico Medvode, Knjižnico 
Domžale, Knjižnico Litija in Mestno knjižnico Grosuplje), ter še sedmimi knjižnicami iz Slovenije 
(Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper, Mestno knjižnico Kranj, Knjižnico Ivana Potrča Ptuj, 
Knjižnico A. T. Linharta Radovljica, Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnico Ivana 
Tavčarja Škofja Loka in Medobčinsko splošno knjižnico Žalec). 

- Z Mestno knjižnico Grosuplje smo sodelovali pri nabavi in obdelavi knjižničnega gradiva ter pri 
skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno folijo. 

- Z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije smo vzpostavili partnerstvo pri podeljevanju priznanj zlata 
hruška. 

- 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 so se dejansko izvajala, ne glede na 
organizatorja. 
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5.1.2 Zakonodaja in interni akti knjižnice  

 
V okviru strokovnega kolegija (ki se je v letu 2021 sestal na 31 sejah) smo posodobili ali pripravili in 
sprejeli naslednje interne pravilnike oz. dokumente: Načrt MKL za delovanje v razmerah pandemskega 
obolenja smo posodobili in dopolnili s kriznim načrtom in z dopolnili glede izvedbe prireditev v času 
epidemije, izdajali smo sprotna navodila zaposlenim glede upoštevanja varnostih ukrepov za zaščito 
pred koronavirusom (covid-19), glede dela z uporabniki v teh razmerah in glede protokolov preverjanja 
pogoja PCT pri vstopajočih uporabnikih, v kadrovski službi pa smo pripravili tudi interno vodenje 
potrebnih evidenc za zaposlene. Pripravili smo plan izrabe letnih dopustov in sprotno preglednico 
izvedbe delovnega procesa vseh zaposlenih v MKL (delo od doma). 
 
V letu 2021 smo v sodelovanju s širšim krogom zaposlenih pripravili Strateški načrt Mestne knjižnice 
Ljubljana za obdobje 2022–2026, izpeljali vse postopke za njegovo sprejetje ter ga predstavili na seji 
sveta Mestne občine Ljubljana. 
 
V letu 2021 smo zaključili novi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni 
knjižnici Ljubljana in izpeljali vse postopke za njegovo sprejetje, z njim seznanili svet MKL, svet delavcev 
in pristojne sindikate ter Mestno občino Ljubljana. 
 
Kakor predhodno leto smo tudi v letu 2021 veliko pripravljenih protokolov, obrazcev, tiskovin in pravnih 
razlag delovnopravne zakonodaje, ki smo jih kot največja splošna knjižnica v Sloveniji pripravili za svojo 
rabo, preko Združenja splošnih knjižnic podelili z vsemi splošnimi knjižnicami v Sloveniji in jim tako 
olajšali delo. 
 
Direktorica je v poletnih mesecih za boljšo seznanitev z razmerami na terenu obiskala in aktivno 
delovala v izposoji petih večjih enot.  
 
Aktivno smo sodelovali v naslednjih eksternih nacionalnih delovnih skupinah, ki so zadolžene za 
pripravo zakonskih aktov: Delovna skupina za pripravo Pravilnika o pogojih izvajanja knjižnične 
dejavnosti kot javne službe za splošne knjižnice pri Ministrstvu za kulturo, Delovna skupina za pregled 
in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti pri Ministrstvu za šolstvo. 

5.1.3 Strokovna dejavnost knjižnice  

 
Kazalniki uspešnosti 
 

Kazalniki uspešnosti 2017 2018 2019 2020 2021 % 
indeks 

5 let 

Število članov 84.853 84.592 83.293 78.163 76.382 -2,28 -6,23 

Število novo vpisanih 
članov 

9.702 12.821 14.123 9.751 10.800 10,76 -5,59 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- 241 375 1.925 1.291 -32,94 - 

Število obiskov 2.365.513 2.384.793 2.520.838 1.791.295 1.724.440 -3,73 -20,07 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- - - 77.260 14.948 -80,65 - 

Izposoja 4.713.419 4.366.802 4.288.782 2.916.675 3.246.691 11,31 -16,89 

- od tega v digitalni 

obliki 
- 26.385 34.512 98.113 97.390 -0,74 - 

Medknjižnična izposoja 2.001 1.714 1.880 1.579 1.709 8,23 -3,81 

Transakcije  4.756.471 4.371.421 4.293.763 2.974.844 3.244.740 9,07 -17,40 

Posredovanje informacij 220.104 252.616 219.063 - - - - 

Prireditve in izobraževanje 3.804 3.798 3.698 1.594 1.243 -22,02 -56,04 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- - - 191 291 52,36 - 

Ure odprtosti enot 60.053,0 60.303,0 61.187,0 44.430,50 52.319,00 17,75 -6,00 

Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.739.869 1.760.196 1.787.931 1.793.851 1.791.551 -0,13 0,95 

Prirast gradiva 71.546 70.794 72.660 70.158 72.743 3,68 1,62 

Obrat gradiva 2,709 2,481 2,399 1,622 1,812 11,71 -17,81 

Povprečna cena (€) 19,18 19,30 19,59 20,44 21,86 6,95 8,90 

Število naročenih 
elektronskih virov  

6 7 7 7 8 14,29 14,29 
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- od tega dostopnih na 

daljavo 
6 7 7 7 8 14,29 14,29 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

26.382 27.270 28.449 72.559 62.764 -13,50 44,34 

- od tega dostopov na 

daljavo 
14.537 15.527 15.058 69.129 56.335 -18,51 65,12 

 
Uspešnost delovanja nekaterih merljivih segmentov našega delovanja spremljamo z navedenimi 
kazalniki, ki prikazujejo parametre za merjenje in ocenjevanje obsega opravljenega dela, njegove 
kakovosti in dejanskega dosega dejavnosti knjižnice. Kazalnike lahko spremljamo neposredno v 
sistemu COBISS in v računovodskem sistemu MKL, kar zagotavlja njihovo objektivnost in pravilnost.  

Za leto 2021 lahko ugotovimo, da smo zastavljene cilje dosegali v okviru danih možnosti delovanja 
Mestne knjižnice Ljubljana v še vedno ne povsem normaliziranih izrednih razmerah in v okoliščinah, ki 
so bile pretežno v znamenju boja proti epidemiji. Ob možnosti cepljenja proti covid-19 se je uveljavila 
doktrina prebolevniki, cepljeni, testirani (PCT) in dovoljevala vstop v prostore le tistim, ki so te pogoje 
izpolnjevali, kar je še vedno močno vplivalo na uporabo knjižnice in omejevalo tudi izvajanje dogodkov 
za obiskovalce v fizični obliki.  

Številčni podatki, prikazani v zgornji razpredelnici, odražajo ta dogajanja, čeprav v primerjavi z letom 
2020 beležimo izboljšave. V primerjavi z letom 2020 se je v letu 2021 v knjižnico vpisalo za 10 % več 
novih članov, skupno število vseh aktivnih članov je sicer še vedno za 2 % manjše, kar je glede na 
spremembe pri dostopanju do knjižničnih prostorov, ki so seveda omejeni z izpolnjevanjem pogoja PCT, 
sicer pričakovano.  

To je gotovo tudi eden od pomembnih razlogov za zmanjšan skupni obisk knjižnice za 3 %. Obisk samo 
zaradi izposoje same je bil v letu 2021 za 5 % višji kot leta 2020, podatek o zmanjšanem virtualnem 
obisku knjižnice je potrebno razumeti v kontekstu posodobljenega beleženja obiskov virtualnih in 
hibridnih dogodkov, saj smo v letu 2021 izdelali sistematično metodologijo tega beleženja.  

Glede na predhodno leto 2020, ko je skupna izposoja zaradi zaprtosti knjižnic za obiskovalce padla 
skoraj za tretjino, se je kazalec izposoje v letu 2021 pomembno popravil v smeri proti vrednostim, ki 
smo jih dosegali pred epidemijo. Tako beležimo 11,31% porast izposojenega gradiva, od tega primerljiv 
delež v virtualni obliki glede na leto 2020. Prav tako je porastlo tudi število medknjižnično izposojenih 
gradiv in transakcij nasploh, tudi zaradi povečanega odpisa neaktualnega gradiva.  

Knjižnična zbirka MKL je konec leta 2021 dosegla 1.791.551 enot, od tega 1.531.165 tiskanih knjig. 
Celotni prirast gradiva v letu 2021 obsega skupno 70.754 enot (v letu 2020: 70.158 enot) knjižničnega 
gradiva. Pridobili smo 2.047 (v letu 2020: 2.671) novih licenc e-knjig. Ostali prirast smo pridobili z drugimi 
načini nabave, z obveznim izvodom in darovi. Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je bil 
dosežen letni prirast 14.258 naslovov. 
 

5.1.4 Knjižnična mreža in prostor 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju knjižnične mreže in prostora 
V letu 2021 so bile izvedene nekatere prostorske izboljšave ter dopolnitve knjižnične in IKT opreme v 
mreži knjižnic MKL. Večina rešitev trenutno ostaja predvsem v obliki idejnih izhodišč, ker so odvisne od 
finančnih zmožnosti ustanovitelja: 
- Knjižnica Škofljica je bila od 11. 12. 2020 do 16. 8. 2021 zaprta, ker je bilo ugotovljeno, da prostori, 

v katerih se nahaja knjižnica, nimajo uporabnega dovoljenja za izvajanje knjižnične dejavnosti. 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. Pripravljen je bil osnutek idejnega načrta »Za 
skupno mizo – vzpostavitev Knjižnice Škofljica v Medgeneracijskem centru Občine Škofljica«, ki 
temelji na konceptu kulinarične pismenosti. 

- Knjižnico Dol pri Ljubljani smo 21. 6. 2021 začasno zaprli, prostore so preuredili za potrebe osnovne 
šole. Uporabnikom knjižnice smo dostop do gradiva omogočali z vzpostavitvijo začasnega 
dodatnega postajališča Potujoče knjižnice pred Osnovno šolo Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki smo 
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ga obiskovali enkrat tedensko. 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. Pripravljen je bil tudi idejni načrt »Beri modro, živi zeleno: Prenova Knjižnice Jurij Vega Dol 
pri Ljubljani«, ki temelji na konceptu spodbujanja zdravega življenja in dobrega počutja. 

- Sodelovali smo s Centrom Rog pri pripravi skupnih izhodišč za vzpostavitev Knjižnice Rog kot 
nosilke vizualnega opismenjevanja v okviru Centra. 

- Nadaljevala so se prizadevanja, da v sodelovanju z Občino Dobrova - Polhov Gradec uresničimo 
napoved selitve Knjižnice Dobrova v stavbo Zelene doline ter tako vsaj začasno, do umestitve 
knjižnice v načrtovani novi kulturni center na Dobrovi, uporabnikom in zaposlenim knjižnice 
ponudimo razmeroma ustrezne pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti.  

- Prenovili smo idejni načrt »Naslednjih petintrideset: Nova Knjižnica Fužine«, ki temelji na konceptu 
knjižnice za družine. 

- Jeseni 2021 smo pripravili prijavo na neposredni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje 
nakupa bibliobusa, sofinanciranje za nakup novega vozila s strani ministrstva je predvideno v letu 
2022, pričetek delovanja Potujoče knjižnice z novim vozilom pa v letu 2023.  

- V letu 2021 se zaradi neaktivnosti na idejnem projektu Stanovanjski objekti Brdo II, kamor bo 
umeščena tudi knjižnica, niso nadaljevale aktivnosti za novo Knjižnico Brdo. 

 
 

Kazalnik 2020 2021 

Število obiskovalcev MKL 1.791.295 1.724.440 

Število novih članov 9.751 10.800 

Delež včlanjenega prebivalstva 22,1 % 21,6 % 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2020 in 2021: 
Tudi leto 2021 so delovanje knjižnice zaznamovale spremenjene razmere. V primerjavi z enak im 
obdobjem lani je zaznati bistveno zmanjšanje padca števila obiskovalcev (3,73 % v primerjavi z 28 % v 
predhodnem obdobju), še bolj spodbudna je rast števila novih članov, kjer beležimo rast predvsem pri 
vpisih v prostorih knjižnice, kar pomeni, da se nakazuje trend vračanja uporabnikov v fizične prostore 
knjižnice. Kljub manjšemu vpisu uporabnikov v virtualnem okolju pa še vedno beležimo velik porast 
tovrstnih vpisov v primerjavi z letom 2019, ko še nismo delovali v spremenjenih razmerah (v letu 2021 
je bilo 1.291 novo vpisanih v virtualnem okolju, v primerjavi z letom 2019, ko jih je bilo 375). 
 
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, Potujoča knjižnica (48 
postajališč), specialna knjižnica in hiša literature.  
 

- 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, Polje 383, Ljubljana 

• 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 47/a, Ljubljana 

• Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  

• Knjižnica Rudnik, Dolenjska c. 11, Ljubljana  

• Knjižnica Brezovica, Podpeška c. 2, Brezovica 

• Knjižnica Notranje Gorice, Podpeška c. 380, Notranje Gorice  
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• Knjižnica Podpeč, Jezero 21, Preserje 

• Knjižnica Rakitna, Rakitna 66, Preserje 

• Knjižnica Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova 

• Knjižnica Polhov Gradec, Polhov Gradec 61, Polhov Gradec 

• Knjižnica Šentjošt, Šentjošt nad Horjulom 13, Horjul 

• Knjižnica Horjul, Slovenska c. 17, Horjul 

• Knjižnica Ig, Banija 4, Ig 

• Knjižnica Škofljica, Ob pošti 29, Škofljica 

• Knjižnica Frana Levstika, Stritarjeva c. 1, Velike Lašče 

• Knjižnica Rob, Rob 2, Rob 

- Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana  

• Knjižnica Gameljne, Srednje Gameljne 50, Ljubljana – Šmartno  

• Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Šentvid  

• Knjižnica Vodice, Škofjeloška c. 7, Vodice 

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

- Potujoča knjižnica s postajališči 

- Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana 
 
Knjižnični prostor 
Ker ima MKL veliko knjižnično mrežo z okrog 18.800 m2 prostorov, so potrebni stalni posegi za 
vzdrževanje primerne urejenosti, čistoče in tudi sodobnosti prostorov ter njihove ustreznosti z vidika 
zahtev delovne zakonodaje ter zakonodaje o varstvu in zdravju pri delu. Vsako leto za ta namen 
porabimo precejšnja sredstva, ker se trudimo, da bi bile naše knjižnice čim bolj vabljive za uporabnike 
in bi jih ti z veseljem uporabljali. Morebitni zanemarjeni in preveč obrabljeni prostori bi bili zagotovo 
relevanten razlog za mnogo manjši obisk uporabnikov. Prav tako moramo skrbeti za zdravo delovno 
okolje naših zaposlenih.  
Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah smo v vseh knjižnicah prilagodili način poslovanja 
v skladu z NIJZ priporočili. Za neposredno delo z uporabniki, ko je to zdravstvena situacija dopuščala, 
smo ustrezno prilagodili naše prostore: urejene so bile t. i. čiste in nečiste poti gradiva, pleksi pregrade 
na pultih smo nadomeščali z bolj trajnimi rešitvami, prostori so bili ustrezno opremljeni s podajalniki za 
razkužila, na vidna mesta smo izobesili obvestila na temo umivanja in razkuževanja rok, higiene kašlja 
ter pravilne namestitve mask, poskrbeli smo za ustrezne talne označbe za spoštovanje ohranjanja 
zadostne medosebne razdalje med uporabniki, v skladu z vladnimi odloki smo preverjali izpolnjevanje 
pogojev PCT.  
V nadaljevanju je pregled večjih del, ki smo jih za redno vzdrževanje opravili v letu 2021: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Bežigrad in Slovanska knjižnica 
V stavbi smo zamenjali alarmno centralo. Kupili in montirali smo 12 paketnikov za prevzem gradiva 
izven obratovalnega časa. Zamenjali smo 12 iztrošenih konvektorjev. Pohištvu za CD plošče smo dodali 
lesene izvlečne predale. Prebelili smo večino stavbe. Na izposoji smo pleksi pregrade nadomestili s 
steklenimi. Osvetlili smo parkirišče knjižnice. V čajni kuhinji smo za hranjenje malic zaposlenih postavili 
leseno satovje s poličkami. 
Knjižnica dr. France Škerl 
Namestili smo RFID varnostna vrata in preuredili inštalacije. Zamenjali smo ploščo pulta, predalnik in 
namestili steklene pregrade na pultu. Gradivo smo opremili z RFID čipi. 
Knjižnica Glinškova ploščad 
Zaradi prehoda na RFID izposojo smo namestili RFID varnostna vrata. Zamenjali smo ploščo pulta in 
namestili stekleno pregrado. 
Knjižnica Jurij Vega, Dol pri Ljubljani 
Knjižnico smo konec junija izpraznili in gradivo ter pohištvo shranili v kontejnerje. 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
Knjižnica Otona Župančiča 
Pri izposojevalnem pultu smo uredili regale za samostojen prevzem rezervacij.  
Ob ukinitvi Borze znanja (BZ) smo za uporabnike v prejšnji pisarni uredili dodatni prostor – učilnico s 
tremi dodatnimi mesti. V prostoru nekdanjega Središča za samostojno učenje (SSU) smo uredili prostor 

http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
http://www.lj-jm.sik.si/o_knjiznici.php
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(eno mesto) za interno informatorsko delo (pisanje anotacij, člankov, spremljanje webinarjev in drugih 
spletnih konferenc ipd.). 
Knjižnica Poljane  
Zaradi poplave, konec septembra, smo odstranili nekaj pohištva in spodnjih knjižnih polic. 

 
Knjižnica Prežihov Voranc  
Knjižnica Prežihov Voranc  
Zamenjali smo talno keramiko na vhodu v knjižnico. 
V letu 2021 smo pridobili dva knjigomata in ob tem uvedli tudi samostojni prevzem rezerviranega 
gradiva. 
Čitalniški prostor je bil preurejen, narejena je bila nova postavitev zbirke periodike, namesto prejšnje 
postavitve po tematskih sklopih so vse slovenske revije sedaj postavljene po abecedi naslovov. Revije 
v tujih jezikih so postavljene ločeno, dve posebni omari pa zasedajo humanistične strokovne revije in 
posamezna glasila. 
Knjižnica Brezovica  
Pridobili smo tri klimatske naprave. Z dvema smo nadomestili stari, ki sta bili že dotrajani in nista več 
ustrezno delovali, kupili smo eno novo. 
Knjižnica Dobrova  
Kupili smo nova korita za slikanice z nadgradnjami za manjše formate, dve sedežni garnituri, nekaj 
foteljev in klubskih mizic. Vsa oprema je bila kupljena z mislijo na nove prostore, vendar se lahko 
uporablja že zdaj in smo jo umestili v obstoječe prostore. 
Knjižnica Frana Levstika 
Pridobili smo zunanji zaboj za vračilo gradiva, ki ga je odslej možno vrniti tudi v času zaprtosti knjižnice. 
Knjižnica Grba 
Pridobili smo tri knjižne regale na mladinskem oddelku za preglednejšo postavitev gradiva. 
Knjižnica Ig 
Montirali smo nov galerijski sistem. 
Knjižnica Škofljica  

Zaradi urejanja dokumentacije s strani lastnika stavbe do 14. avgusta začasno zaradi izdane odločbe ni 

smela delovati v najemniških prostorih. 

 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šiška 
V letu 2021 smo se celostno lotili sanacije prezračevalnega sistema. Opravili smo meritve delovanja in 
odpravili ugotovljene napake in pomanjkljivosti. 
V študijski čitalnici in v pravljični sobi smo z vgradnjo IR panelov zagotovili potrebno dodatno ogrevanje 
teh prostorov. 
Knjižnica Šentvid 
V Knjižnici Šentvid smo v celoti prenovili sanitarije in s tem zagotovili en WC za zaposlene in ločene 
WC-je za moške in ženske uporabnike knjižnice. 
Montirali smo novo split klimatsko napravo. 
Knjižnica Gameljne 
Na radiatorje smo namestili termostatske ventile. Celotno neonsko razsvetljavo v prostoru smo 
zamenjali z LED razsvetljavo. 

5.1.5 Odprtost knjižnic in dostopnost knjižničnih storitev 

 
Odprtost območnih enot, 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). Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL enotno ureja odprtost knjižnic v mreži MKL glede na 
njihovo velikost (Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti). 
 
Zaradi delovanja MKL v spremenjenih razmerah smo tudi v letu 2021 dinamiko odprtosti knjižnic in 
dostopnosti knjižničnih storitev sproti prilagajali vladnim odredbam in priporočilom NIJZ. V celotnem letu 
smo zabeležili petnajst tednov s spremembami oz. 28,85 % tednov s spremembami v poslovanju. Leto 
smo pričeli s skrajšanim delovnim časom KMO in krajevnih knjižnic drugih občin. Postopoma smo nato 
odpirali krajevne knjižnice v MOL in daljšali delovnik v KMO. Na urnik, ki smo ga nato obdržali do poletja, 
smo prešli 1. 3. 2021. 
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Število knjižnic v mreži, ki so bile odprte ali so omogočale dostopnost knjižničnih storitev v posameznih 
časovnih obdobjih, smo prilagajali potrebam uporabnikov in kadrovski razpoložljivosti. 
 
- Od 1. 1. do 23. 1. je bil za uporabnike omogočen brezstični prevzem gradiva ob skrajšanem 

delovnem času, nekatere krajevne knjižnice do bile odprte po poletnem delovnem času. 
- Od 25. 1. do 27. 2. je bil za uporabnike omogočen pultni dostop, preostali knjižnični prostori so ostali 

zaprti, skrajšan delovni čas oz. poletni delovni čas v odprtih krajevnih knjižnicah, upoštevanje 
omejitve 30 m2 na uporabnika do odprave omejitev glede dovoljenega števila obiskovalcev (2. 7.). 

- Od 22. 2. so bile odprte preostale krajevne knjižnice, zaprta je ostala Trubarjeva hiša literature, ki 
je bila odprta v času od 1. 6. do 30. 6. in od 1. 9. do 24. 12. 2021.  

- Od 1. 3. do 31. 3. so po rednem delovnem času poslovale KMO in večje krajevne knjižnice, manjše 
krajevne knjižnice so poslovale po poletnem delovnem času. 

- Od 10. 3. do 31. 3. je bil omogočen prost pristop do gradiva in samostojna izbira knjižničnega 
gradiva, brez uporabe čitalnic in računalnikov. 

- Od 1. 4. do 11. 4. so bile vse knjižnice po uredbi vlade zaprte.  
- Od 12. 4. do 19. 6. so KMO in večje krajevne knjižnice poslovale po rednem delovnem času, manjše 

krajevne knjižnice pa po poletnem urniku do konca poletnega obdobja (28. 8.). 
- Od 21. 6. do 28. 8. so vse knjižnice delovale po poletnem urniku, odprte so bile čitalnice in omogočen 

dostop do serijskih publikacij. 
- Od 30. 8. do 31. 12. so vse knjižnice delovale po rednem delovnem času. 
- Od 13. 9. do 31. 12. je bilo na podlagi vladnega odloka za vstop v prostore knjižnice potrebno 

izpolnjevati PCT pogoj, nudili smo možnost prevzema in vračila gradiva pred vhodi v knjižnice. 
 
V predkoronskem obdobju je bila povprečna odprtost knjižnic 59.250 ur na leto (upoštevane so tudi 
zaprtosti zaradi prenov). V koronskem letu 2020 je bila letna odprtost 44.430,5 ur, kar je 25 % manj od 
povprečja, v drugem koronskem letu 2021, ko je knjižnica še vedno delovala v deloma spremenjenih 
razmerah, je bila odprta 52.319 ur, kar je za 18 % več kot v letu 2020 in 12 % manj od povprečja 
predkoronskega obdobja. 
 
Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti 
 
 
Potujoča knjižnica 
Urnik obiska postajališč Potujoče knjižnice je pripravljen za celotno koledarsko leto po vnaprej 
določenem razporedu. Skupno število postajališč, ki jih obiskujemo od ponedeljka do petka popoldan, 
je 48, povprečen čas postanka na posameznem postajališču je približno 60 minut. Postajališča 
obiskujemo v popoldanskem terminu, dopoldne pa obiskujemo prijavljene skupine vrtcev v okviru 
projektov Ciciuhec in Bobri. Skupno je bila Potujoča knjižnica za uporabnike odprta približno 642 ur. 
Podatek je seštevek vseh postankov na postajališčih.  
Zaradi okvare baterij bibliobusa je odpadel obisk postajališč Dolsko, Senožeti v Občini Dol pri Ljubljani, 
Podgorica v MOL, Lavrica, Rašica, Turjak v občinah Škofljica in Velike Lašče, Center starejših Medvode, 
Smlednik, Trnovec, Sora v Občini Medvode, ter Preserje, Podkraj, Tomišelj, Vrbljene, Strahomer v 
Občini Brezovica. Odpadel je tudi obisk postajališč Center starejših Trnovo, Jezero, Gorčica, Matena in 
Barje v MOL in Občini Ig. Odpadle terene smo nadomestili v dodatnem terminu, nekatere uporabnike 
pa smo preko e-pošte povabili k obisku bližnjih postajališč ob drugem terminu.  
Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah Potujoča knjižnica ni obratovala v naslednjih 
časovnih intervalih: od 1. 1. do 25. 1. ter od 1. 4. do 9. 4. 2021.  
Zaradi zaprtja Knjižnice Jurij Vega, Dol pri Ljubljani, smo 21. 6. 2021 uvedli začasno postajališče Dol 
pred Osnovno šolo Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki smo ga obiskovali enkrat tedensko. 
 

5.2 Dejavnosti knjižnice 

 

5.2.1 Razvoj in območnost 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju razvoja in območnosti 
- Služba za razvoj in območnost (SRO) je sodelovala v projektih za povečano dostopnost knjižničnih 

storitev. 
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- Koordinirala je pripravo in sodelovala pri izdelavi nekaterih temeljnih dokumentov knjižnice (program 
dela 2022, letno poročilo 2020, statistični del polletnega poročila 2021, Strateški načrt MKL za 
obdobje 2022–2026), zbrala in obdelala je statistične podatke in opravila analize anket.  

- Nudila je strokovno podporo pri prilagoditvah delovnih procesov, storitev in dejavnosti zaradi 
delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah. 

- Sodelovala je pri pripravi idejnih načrtov za nove knjižnice v mreži MKL. 
- Sodelovala je pri pripravi javnih razpisov.  
- Sodelovala je pri pripravi novega Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

MKL. 
- Knjižnicam je zagotavljala pomoč pri nadgradnji obstoječih knjižničnih storitev in načrtovala nove 

storitve in dejavnosti, predvsem na področju napredne IKT in storitev za ciljne skupine uporabnikov. 
- Zaposlenim in uporabnikom je nudila pomoč in jih izobraževala. 
- Vodila in sodelovala je v različnih delovnih skupinah. 
- Aktivno je sodelovala pri pripravi strokovnega posvetovanja Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica. 
- Izvajala je program OOK 2021 (digitalizacija gradiva, objava digitalnih zgodb na portalu Kamra, 

skupni projekti z ostalimi slovenskimi OOK) in sodelovala pri vključevanju knjižnic 
Osrednjeslovenske regije v projekte MKL. 

- Sodelovala je pri inventurnem popisu gradiva in opremi gradiva z RFID v sedmih knjižnicah.  
 
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 območnimi enotami, službami, centri in 
oddelki, za uresničevanje ciljev Strateškega načrta 2017–2021 in za izvajanje ciljev strateških področij: 
Knjižnica na daljavo: virtualna knjižnica MKL, Vidna knjižnica: sodelovanje in promocija za aktivno 
udeležbo knjižnice v okolju in »Knjižnica plus«: razvoj za knjižnico prihodnosti. 
 
Naloga SRO je priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2021 smo pripravili: letno poročilo o delu 
2020, polletno poročilo o delu 2021 (statistični pregled poslovanja knjižnice v prvem delu leta) in program 
dela 2022. Izvedli smo različne poizvedbe in pridobili statistične podatke za potrebe enot, služb in 
oddelkov MKL ter za raziskovalne potrebe študentov in objave podatkov v medijih. Sodelovali smo z 
zaposlenimi in jim posredovali statistične podatke za njihove strokovne prispevke in študijske namene. 
Zaposleni v SRO so vključeni v delo ali vodijo številne DS v MKL. 
 
V letu 2021 smo v SRO izvajali dejavnosti in vodili projekte:  
- Koordinirali smo pripravo Strateškega načrta Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje 2022–2026. 
- Sodelovali smo pri pripravi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL. 
- Sodelovali smo pri pripravi izhodišč za aplikacijo za beleženje dogodkov v MKL. 
- Sodelovali smo pri pripravi Pravilnika o upravljanju knjižnične zbirke MKL. 
- Pripravili smo podatke za poročilo o izvajanju ciljev MKL za Strategijo razvoja kulture v MOL 2020–

2023. 
- Sodelovali smo pri pripravi nove storitve samostojnega prevzema rezervacij v mreži knjižnic MKL v 

prostorih knjižnice in preko paketnikov (v letu 2021 je bila storitev testno omogočena v Knjižnici 
Bežigrad). 

- Sodelovali smo pri pripravi in spremljanju izvajanja nove storitve naročanja gradiva na drugo 
lokacijo. 

- V letu 2021 smo nadaljevali s pregledom gravitacijskih območij krajevnih knjižnic MKL in 
načrtovanjem mreže MKL na podlagi prostorske analize mreže (PAM). Nadgradili smo teoretična in 
praktična izhodišča za evalvacijo ustreznosti knjižnične mreže MKL. 

- Pripravili smo zasnovo za možnost primerjalnega pregleda gibanja nekaterih kazalnikov uspešnosti 
po knjižnicah v mreži MKL v povezavi z GIS. 

- Sodelovali smo pri pripravi idejnega načrta nove Knjižnice Fužine (koncept knjižnice za družine), 
Knjižnice Škofljica (koncept kulinarične pismenosti), pri pripravi prenove Knjižnice Jurij Vega Dol pri 
Ljubljani (koncept spodbujanja zdravega življenja in dobrega počutja) in pri posodobitvi idejnega 
načrta za Knjižnico Rog (izhodišča za uvajanje vizualne pismenosti v splošno knjižnico). 

- Spremljali in ažurno dopolnjevali smo statistične podatke in kazalnike uspešnosti MKL. 
- Sodelovali smo pri vzpostavitvi in implementaciji nekaterih rešitev nove spletne strani MKL, ki je bila 

objavljena maja 2021. Pripravili smo izhodišča za uskladitev nove spletne strani MKL z določili 
Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 
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- Izdelali smo novo spletno stran Trubarjeve hiše literature (trubarjevahisaliterature.si) in bralnega 
projekta NajPoletavci (najpoletavci.si). 

- V e-učilnico za uporabnike smo dodali dva nova predmeta in sprotno posodabljali že obstoječe, 
zaradi poenostavitve prijav so nekateri izvajalci omogočili uporabnikom dostop gosta. 

- Sodelovali smo v DS za pripravo mednarodnega strokovnega posveta »Knjižnica, srce mesta: 
Zelena knjižnica«, ki pa je bil zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prestavljen v leto 
2021 ter je zaradi spremenjenih razmer prvič potekal preko videokonferenčnega orodja ZOOM. 

- Sodelovali smo v Delovni skupini za pripravo strategij pridobivanja novih članov v MKL (v 
sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na FF UL). 

- Pripravili smo interna učna gradiva za zaposlene: FinLit – priprava scenarija za izvajanje tečaja 
preko ZOOM (Osnovna raven – Modul 1: Finančno načrtovanje in osebni proračun ter Napredna 
raven – Modul 2: Spletno nakupovanje), navodila za uporabo opreme v večnamenski dvorani KOŽ, 
navodila Moja knjižnica – spletni vpis za uporabnike, navodila za podaljšanje izposojenega gradiva, 
navodila za poročanje v zbirnik multimedijske opreme MKL, navodila za tehnično podporo ob 
neuspešni poravnavi terjatev ob plačilu uporabnika preko POS terminala. 

- Izvajali smo izobraževanja za uporabnike: ZOOM za organizatorje e-dogodkov, Google Zemljevidi, 
FinLit Osnovna raven – Modul 1: Finančno načrtovanje in osebni proračun, FinLit Napredna raven 
– Modul 2: Spletno nakupovanje. 

- Pripravili in izvedli smo izobraževanja za zaposlene: Windows 10, Outlook 2019 – začetna 
delavnica, Obdelava fotografij – Gimp in FastStone Viewer, ZOOM za sistemske administratorje 
knjižnic, ZOOM za organizatorje e-dogodkov, Uporaba Google Maps, Excel 2019 – začetna 
delavnica, Napredovanja v bibliotekarstvu in imenovanje v nazive, Izobraževanje za mentorje za 
bibliotekarski izpit, Usposabljanje za uporabo CMS orodja WordPress, Načrtovanje letnega nakupa 
knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za kulturo, 
Svetovanje za branje in (ne)formalna biblioterapija, COBISS3 – izvoz podatkov. 

- V okviru DS Multimedijska oprema MKL smo pripravili postopke in izvedli popis opreme, ki se v naši 
knjižnici uporablja pri izvajanju dogodkov, prireditev, za pripravo gradiv in kot delovno orodje pri 
vsakodnevnih opravilih zaposlenih. 

- Skrbeli smo za urejanje dostopa in tehnično podporo delovanju podatkovnih zbirk in e-virov, 
dostopnih na daljavo in iz prostorov knjižnice, za uporabnike in zaposlene MKL. 

- Skrbeli smo za podporo delovanja knjižnice preko virtualnih poti (administriranje videokonferenc 
preko orodij ZOOM in Microsoft Teams za sestanke s kolegi znotraj knjižnice in z zunanjimi partnerji, 
usklajevanje nakupa licenčne opreme ZOOM). 

- Na nacionalnem nivoju smo sodelovali pri pripravi modela kompetenčnih centrov (NUK), v Delovni 
skupini za pripravo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 
(Ministrstvo za kulturo), v Delovni skupini za oblikovanje strategije razvoja slovenskih splošnih 
knjižnic za naslednje srednjeročno obdobje (v okviru Združenja splošnih knjižnic), v ožji skupini za 
COBISS (v okviru Združenja splošnih knjižnic), izobraževalnem ciklu za pripravo kandidatov na 
splošni del bibliotekarskega izpita (Komisija za bibliotekarski izpit, NUK), ter v Uredniškem odboru 
skupne spletne strani slovenskih splošnih knjižnic – knjiznice.si (v okviru Združenja splošnih knjižnic 
in OOK).  

- V letu 2021 smo izvedli projekt digitalizacije nekaterih starejših nemških in slovenskih serijskih 
publikacij za objavo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, vsebine bodo v obliki posebnih zbirk 
objavljene tudi na domoznanskem portalu Kamra in domoznanski podstrani MKL. 

- Pripravili smo digitalne zbirke za portal Kamra v okviru projekta Razvoj Ljubljane in v okviru skupne 
teme domoznanskih zgodb iz knjižnic regije, Bilo je nekoč v našem kraju. 

- Za ciljno skupino starejših uporabnikov smo pripravili regijski natečaj za najboljšo domoznansko 
zgodbo. 

- V okviru DS za starejše, ki skrbi za uveljavljanje Smernic za starejše v celotni mreži MKL, smo 
sodelovali pri koordinaciji in promociji aktivnosti za starejše v MKL (projekt Modra leta).  

- V okviru nacionalnega projekta »Finančno opismenjevanje v splošnih knjižnicah«, ki ga koordinira 
Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center NUK, smo sodelovali pri razvoju 
vsebin in izobraževalnih orodij za področje dviga finančne pismenosti starejših uporabnikov 
slovenskih splošnih knjižnic. Udeležili smo se sklopa 11 izobraževanj s področja finančne 
pismenosti, ki so se začela v februarju, pripravili scenarije za prilagojeno izvajanje izobraževanj 
preko videokonferenčnih platform, testirali delovanje e-učilnice finlit.eu ter kolegom iz drugih 
slovenskih partnerskih knjižnic nudili pomoč pri tehničnih pogojih za izvedbo projekta (postavitev e-
učilnice, priprava in uporaba gradiv na platformah Moodle). V sodelovanju z drugimi knjižnicami 
regije smo pripravili predstavitev na mednarodnem srečanju z drugimi izvajalci, izvedli 
izobraževanje za uporabnike preko videokonferenčnega orodja ZOOM ter pripravili evalvacijo 
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skupaj z ostalimi knjižnicami držav, ki so sodelovale v projektu. Celoten sklop je trajal 9 mesecev in 
se je zaključil v mesecu oktobru. 

- Koordinirali smo pripravo in izpeljali prijavo za dva kompetenčna centra MKL (Učni center MKL in 
Pionirska – CMMK) na poziv Komisije za kompetenčne centre pri Združenju splošnih knjižnic. Obe 
prijavi sta bili uspešni, MKL je v novembru 2021 pridobil naziva za do sedaj edina kompetenčna 
centra v Sloveniji. 

- Konec leta 2021 smo ponovno obudili aktivnosti na področju prenove datotečnega sistema skupnih 
dokumentov MKL in prenove AD strukture za boljši dostop zaposlenih do informacij. 

- Sodelovali smo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega gradiva 
(digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižice območja. 

- Koordinirali in evalvirali smo beleženje informacij, ki je bilo v letu 2021 izvedeno le trikrat zaradi 
delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus). 

- S predstavitvami smo sodelovali na posvetovanju sekcij ZBDS 2021 Uporabnik v kontekstu 
sprememb. 

- Kot nacionalni predstavnik smo zastopali slovenske splošne knjižnice v predsedstvu NAPLE 
Foruma, mednarodnem nevladnem združenju, katerega namen je skrb za promocijo načel in 
strategij politik na področju splošnih knjižnic v Evropi, vzdrževali spletno stran združenja na domeni 
naple.eu, aktivno sodelovali pri projektu NAPLE Sister Libraries (objave). 

- Sodelovali smo v strokovnih telesih na nacionalni ravni (Ministrstvo za kulturo, ZBDS, Združenje 
splošnih knjižnic). 

- SRO je koordinirala prijave na lokalne in nacionalne razpise.  
- Sodelovali smo v Delovni skupini za izvajanje ERASMUS+ mednarodnega projekta 

TECH.LIBRARY, kjer MKL kot partnerica sodeluje s še šestimi partnerji iz petih evropskih držav. 
 
Sodelovali smo v organih in delovnih telesih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (članstvo v 
Uredniškem odboru revije Knjižnica, Upravnem odboru Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana, 
Izvršnem odboru DBL, Častnem razsodišču DBL in predsednikovanje Častnemu razsodišču ZBDS). 
 
V SRO poteka koordinacija Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja (RSVK) v MKL, v okviru katerega 
sodelujejo tri knjižnice: Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča in Slovanska knjižnica.  
 
V MKL beležimo zelo raznolike oblike strokovnih obiskov in izvajanja mentorstva.  
V letu 2021 smo pripravili programe za različne skupine: 
 
- Študenti: praksa študentov bibliotekarstva (4); opravljeni so bili uvodni razgovori s študenti 

bibliotekarstva za pripravo nalog na teme, ki jih je razpisala MKL. 
- V okviru strokovnih obiskov smo sodelovali pri pripravi programov spremljanja na delovnem mestu 

za zaposleno iz knjižnice v Łodzu, program je potekal v Učnem centru MKL, ter za zaposleni v 
Mestni knjižnici v Pragi.  

- V sodelovanju z Oddelkom za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK smo v okviru programa 
ERASMUS+ gostili študijski obisk skupine 25 knjižničarjev iz Nizozemske, ki so jo sestavljali 
direktorji splošnih knjižnic in strokovnjaki za področje socialne vključenosti. 

- V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico smo izvedli strokovni obisk dveh zaposlenih iz 
Mariborske knjižnice, obisk je bil zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) 
v letu 2020 prestavljen v leto 2021. 

 
V SRO poteka koordinacija, prijava na razpise in priprava javnih naročil za vse projekte digitalizacije 
MKL. MKL je do 31. 12. 2021 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 114.968 (2020: 
114.845, 2019: 114.546, 2018: 114.450, 2017: 114.375, 2016: 114.251) polnobesedilnih dokumentov 
(od tega 114.184 posameznih člankov, 736 monografskih publikacij, 32 naslovov zgodovinskega 
časopisja in 16 naslovov znanstvenega časopisja), kar je predstavljalo 14 % celotne zbirke besedil na 
dLib.si. V letu 2021 je bilo vpogledov vanje 322.141 (2020: 297.962, 2019: 77.699). Vpogledov v 
metapodatke je bilo v letu 2021 1.962.744 (2020: 1.003.071, 2019: 749.999). Vir: dLib eSTATISTIKA. 
 
V sodelovanju s konzorcijem COSEC smo skrbeli za pogajanja s ponudniki elektronskih virov za potrebe 
MKL, Osrednjeslovenskega območja in slovenskih OOK. V letu 2021 smo usklajevali predlog modela 
dostopa do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC, predvideno bo z vsemi deležniki usklajen v 
letu 2022. 
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Zaposleni v SRO smo se aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj, a v virtualni obliki. Udeležili smo 
se: Metropolitan Libraries 2021, Next Library Festival 2021, eBook Licensing in Europe and the 
Vanishing Library?, 87th IFLA WLIC, Posvetovanje sekcij ZBDS: "Uporabnik v kontekstu sprememb", 
Avtorske pravice v luči DRM direktive: pogledi EU in Slovenije, 2. eFest, NAPLE-Gigabit Libraries-ISOC 
Webinar, ZBS Finančno opismenjevanje v splošni knjižnici, posveta »Hibridno izobraževanje v času 
pandemije in po njej«, strokovnega srečanja DBG »Dan dobrih praks 2021: Knjižničar knjižničarju VII« 
in strokovnega srečanja DBL »Nova pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva«. 
 
Oddelek za informatiko 
Redno delo oddelka: 
- vzdrževanje strežniške strojne in programske opreme; 
- vzdrževanje spletnih strežnikov in spletnih strani; 
- vzdrževanje mrežne opreme; 
- vzdrževanje telefonskega sistema; 
- sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri vzdrževanju strežniške strojne in programske ter mrežne 

opreme, telefonije; 
- sodelovanje z zunanjimi partnerji (nakup računalniške, mrežne, programske, telekomunikacijske 

opreme, drobnega materiala, servis opreme, urejanje podatkovnih in telefonskih naročnin, 
videonadzora, najema opreme); 

- izbira in nakup elektronske opreme za projekt Pametni dom; 
- nakup 3D-filamentov; 
- vzdrževanje in servis računalnikov in periferne opreme; 
- čiščenje IKT opreme; 
- skrb za vzpostavitev, vzdrževanje ter vpogled v videonadzorne sisteme v mreži knjižnic MKL; 
- sodelovanje s tehnično službo pri vzdrževanju protivlomnih alarmov v mreži knjižnic MKL; 
- vzpostavitev IKT delovnih mest za zaposlene, uporabnike, info terminale; 
- stalna podpora zaposlenim preko sistema Helpdesk in dežurnega telefona v času odprtosti knjižnic; 
- priprava učnih gradiv za zaposlene in izobraževanje zaposlenih; 
- priprava učnih gradiv za uporabnike in izobraževanje uporabnikov; 
- priprava delovnega okolja za novo zaposlene, zaposlene, ki menjajo delovno mesto, ali ob 

prenehanju delovnega razmerja (vnos uporabniških imen, pravic); 
- seznanjanje z novostmi na področju IKT;  
- sodelovanje v številnih delovnih skupinah MKL;  
- nadzor dela zunanjih izvajalcev pri prenovi knjižnic na področju IKT in fizičnega varovanja; 
- priprava statistik in poročil o delovanju oddelka; 
- skrb za zmanjševanje stroškov na področju najema zunanjih storitev; 
- podpora delovnim procesom zaposlenih; 
- podpora delovanju kritične in druge programske opreme in servisov (COBISS3, Vasco, Urbana, 

MYPC, Papercut, Eduroam/Libroam, Izterjava gradiva, Time&Space, PIF, Biblos); 
- podpora COBISS3 izposoji, RFID sistemom in sistemu Urbana; 
- podpora programov Vasco in Time&Space, administracija uporabnikov v teh programih; 
- tehnična podpora na prireditvah in videokonferencah; 
- priprava inventur, podpora in priprava statistik pri inventuri gradiva; 
- uvajanje študenta; 
- sodelovanje pri inventuri osnovnih sredstev; 
- sodelovanje pri izterjavah finančnih dolgov in gradiva; 
- sodelovanje pri preopremi gradiva z RFID nalepkami; 
- sodelovanje pri računovodski inventuri; 
- sodelovanje z računovodstvom pri urejanju IKT inventarja; 
- podpora uporabnikom pri nastavitvi brezžičnega omrežja ali težavah z uporabo knjižničnih 

računalnikov; 
- podpora delovanju najetih tiskalnikov podjetja TIFT d. o. o.; 
- sodelovanje z IZUM-om pri nadgradnji COBISS3; 
- vzpostavitev vračalnika v Knjižnici Polje; 
- izobraževanje o delovanju knjigomatov v Knjižnici Prežihov Voranc; 
- sodelovanje pri zunanji delovni skupini za prenovo Urbana sistema; 
- nadgradnja IZUM-ovih IP naslovov za delovanje storitve Kanopy, Audibook, knjigomati, vračalniki;  
- posodabljanje POS terminalov na blagajnah; 
- izdelava spletne strani trubarjevahisaliterature.si; 
- sodelovanje pri pripravi nove strani www.mklj.si; 

http://www.mklj.si/
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- popis multimedijske opreme v knjižnicah. 

Projekti: 
- vzpostavitev vračalnika v Knjižnici Polje; 
- vzpostavitev 24-urnega dostopa do vračanja gradiva v Knjižnici Polje; 
- vzpostavitev optike na lokacijah Knjižnice Gameljne, Knjižnice Zalog, Knjižnice Brezovica, Knjižnice 

Podpeč in Knjižnice Nove Poljane; 
- sodelovanje pri načrtovanju novih knjižnic: Knjižnica Rog, Knjižnica Škofljica, Knjižnica Jurij Vega 

Dol pri Ljubljani in Knjižnica Dobrova; 
- preoprema z RFID tehnologijo v Knjižnici dr. France Škerl, Knjižnici Jarše, Knjižnici Nove Poljane, 

Knjižnici Poljane, Knjižnici Škofljica, Knjižnici Dobrova in Knjižnici Gameljne; 
- uvajanje knjigomatov v Knjižnici Savsko naselje, Knjižnici Zadvor, Knjižnici Prežihov Voranc in 

Knjižnici Polje; 
- postavitev nove e-učilnice za zaposlene (varnostne nastavitve, priprava strukture za vnos gradiv, 

testiranje, vzpostavitev prijav preko LDAP); 
- Pametni dom – projekt s področja interneta stvari. 

V letu 2021 je Oddelek za informatiko rešil 739 tehničnih težav, prijavljenih na Helpdesk, in za to porabil 
296 delovnih ur (v letu 2020: 942 tehničnih težav, 433 ur). 
 
Območnost  
MKL je osrednja območna knjižnica za Osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge območnosti 
za osem splošnih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica in 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 smo v okviru izvajanja nalog območnosti pripravili letno poročilo 2020 in program 2022, izvajali 
in koordinirali smo vnos vsebin za regijski portal Kamra in izvajali program 2021 s sledečimi poudarki: 
- Omogočali smo dostop na daljavo do podatkovnih zbirk, za katere je razvidno, da je ob upoštevanju 

uporabe in vsebinskega področja njihovo ohranjanje pomembno. 
- Zagotavljali smo brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva 

uporabnikom knjižnic območja. 
- Sodelovali smo z Mestno knjižnico Grosuplje pri nabavi in obdelavi knjižničnega gradiva, ter s 

Cankarjevo knjižnico Vrhnika, Knjižnico Medvode, Knjižnico Domžale, Knjižnico Litija in Mestno 
knjižnico Grosuplje pri skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno folijo. 

- Svetovali smo knjižnicam območja na vseh področjih dejavnosti MKL, še zlasti pri nudenju podpore 
delovanju obstoječih in uvajanju novih storitev v digitalnem okolju knjižnic (zvočne knjige Audibook, 
Kanopy), tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah. 

- Izvajali smo izobraževanja za koordinatorje nalog območnosti za nove naloge v knjižnicah po 
konceptu in programu Učnega centra MKL, s poudarkom na znanjih za izvajanje mentorskega dela 
pri pisnih nalogah bibliotekarskih izpitov kandidatov iz splošnih knjižnic, usposabljanju za uporabo 
spletnih storitev Arnesa, predvsem pri izgradnji lastnih spletnih mest s pomočjo WordPress CMS 
predlog, kakor tudi samega CMS orodja WordPress; ponudili smo praktično usposabljanje za delo 
s starejšimi in uporabniki s posebnimi potrebami. 

- Vodili smo aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa do elektronskih vsebin, pripravili prenovljen 
predlog modela dostopa do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC. 

- Kljub delovanju knjižnic v spremenjenih razmerah smo uspeli izpeljati nacionalni projekt na področju 
spodbujanja bralne kulture za otroke (Poletavci) ter mladostnike (NajPoletavci), pri projektu je 
sodelovalo šest splošnih knjižnic iz Osrednjeslovenskega območja. 

- Nudili smo vsebinsko in uredniško podporo delovanju vseh skupnih portalov slovenskih splošnih 
knjižnic (Kamra, knjiznice.si, dobreknjige.si); s poudarkom na izvajanju redakcije, organizacije in 
koordinacije dela na portalu Kamra za potrebe območja. 
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- Pripravili smo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja za ciljno skupino starejših na temo 
preživljanja počitnic nekoč. Izmed prejetih 54 zgodb smo izbrali deset najboljših, jih nagradili ter 
opremljene s fotografijami objavili na portalu Kamra (podelitev nagrad je potekala na spletu). 

- V okviru projekta »Bilo je nekoč v našem kraju« smo skupaj s knjižnicami regije na portalu Kamra 
objavili 10 digitalnih zbirk, povezanih z lokalno zgodovino ter prebivalci posameznega kraja. 

- V sodelovanju s knjižnicami regije smo uporabnikom ponudili 17 digitalnih zbirk (7 iz MKL) s 689 
multimedijskimi elementi (216 iz MKL). 

- Izvedli smo sklop digitalizacije nekaterih starejših nemških in slovenskih serijskih publikacij, med 
njimi tudi predviden dopolnilni sklop šolskih poročil. 

- Sodelovali smo 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. 

 
Podrobno poročilo izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega vsebinskega poročila in 
njegov sestavni del. 
 

5.2.2 Upravljanje knjižnične zbirke 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju pridobivanja in bibliografske obdelave gradiva  
Izvajanje izbora in nakupa izbrane založniške produkcije – aktualna in učinkovita knjižnična zbirka: 
knjižnica je z nakupom knjižničnega gradiva v letu 2021 zagotovila 7.460 novih naslovov knjižničnega 
gradiva. Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je knjižnična zbirka v letu 2021 dopolnjena pri 
14.258 naslovih. 
Prirast 2021 obsega skupno 70.754 enot knjižničnega gradiva, od tega z nakupom 61.290 enot. S tem 
je dosežen obseg 173 enot nakupa na 1.000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pa je dosežen prirast 
200 enot na 1.000 prebivalcev.  
Knjižnica je tudi v letu 2021 zagotavljala 2.417 naslovov periodike, od tega v osrednji knjižnici 971 
naslovov. Skupno je bilo v vseh enotah mreže na voljo 3.143 letnikov serijskih publikacij. 
Knjižnica tako ohranja kakovost in aktualnost knjižnične zbirke in zagotavlja splošno dostopnost 
publiciranih umetniških in strokovnih novosti. 
 
 

Kazalnik 2020 2021 

Prirast na 1000 prebivalcev 198 200 

Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke (v 
odstotkih) 

37-63 37-63 

Razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle (v 
odstotkih) 

23-76 26-74 

Obrat knjižnične zbirke 1,622 1,812 

Odstotek odpisa v odnosu do prirasta 88,3 103 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2020 in 2021: 
Kazalniki v primerjavi z letom 2020 izkazujejo stabilno upravljanje knjižnične zbirke. Zaradi nižjega 
odpisa v primerjavi s prirastom v prejšnjih letih je potrebno zaostanek odpisa nadomestiti z 
intenzivnejšim tekočim odpisom neaktualnega gradiva, kar je bilo realizirano v letu 2021. 
 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva je v letu 2021 opravila izbor za 7.460 naslovov, oziroma 
61.290 enot kupljenega knjižničnega gradiva, z drugimi načini nabave pa je opremila za izposojo in 
zaščitila pred obrabo skupaj 68.706 izvodov (gradiva na fizičnih nosilcih). Služba je v ta namen 
dobaviteljem izdala 2009 naročil 330-im dobaviteljem v skupnem obsegu 1.339.960 eur. 
Skupna nabava knjižničnega gradiva z Mestno knjižnico Grosuplje (MKG) je nadaljevanje pilotnega 
projekta, s katerim razvijamo podporo COBISS in praktični model skupne nabave dveh ali več knjižnic. 
Skupna nabava z MKG je v letu 2021 obsegala 34 % prirasta MKG. 
Bibliografska obdelava rednega prirasta poteka v Službi za obdelavo knjižničnega gradiva in 
domoznanskem oddelku SLK. V letu 2021 je bilo za potrebe COBISS kataloga MKL redaktiranih 16.782 
bibliografskih zapisov, od tega je bilo novih 6.528 bibliografskih zapisov. 



29 

Za sistem Biblos in COBISS pa je prispevala centralno katalogizacijo 594 novih naslovov e-knjig. 
 

5.2.3 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva 

 
Mestna knjižnica Ljubljana upravlja s knjižnično zbirko, ki je na dan 31. 12. 2021 obsegala 1.791.551 
enot gradiva. 
 
 

Zaloga gradiva po tipih gradiva (izvodi) 

Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

1.531.165 201.624 58.762 1.791.551 

Priloga 2: Zaloga po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva)  
 
 
Inventurni popisi in odpis knjižničnega gradiva 
V letu 2021 je bil opravljen inventurni popis knjižničnega gradiva v sedmih knjižnicah: Knjižnici Dobrova, 
Knjižnici Škofljica, Knjižnici Jarše, Knjižnici dr. France Škerl, Knjižnici Nove Poljane, Knjižnici Gameljne 
in Knjižnici Poljane. 
V te popise je bilo vključenih 166.940 enot knjižničnega gradiva, to je 9,32 % knjižnične zbirke. Inventura 
ostale zbirke je razporejena v petletnem planu inventurnih popisov 2020–2024. 
Knjižnica je na podlagi inventur in drugih rednih pregledov knjižnične zbirke v letu 2021 odpisala 72.743 
enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 4 % knjižnične zbirke, oziroma 103 % prirasta gradiva v letu 
2021: 
- 15.404 enot odpisa (21 %) je zastarelo gradivo, izločeno zaradi neaktualnosti; 
- 54.518 enot (75 %) je bilo odpisanih zaradi obrabe in uničenja; 
- 2.821 enot (4 %) je bilo odpisanih zaradi ugotovljenega primanjkljaja inventurnih popisov in 

pregledov zbirke. 
Pri izločanju zaradi neaktualnosti knjižnica en izvod trajno ohrani v repozitoriju, po kriterijih iz Pravilnika 
o upravljanju knjižnične zbirke MKL. V letu 2021 je bilo v repozitorij preusmerjenih 140 naslovov 
neaktualnega gradiva. 
 
 

Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 

Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

62.218 8.637 1.888 72.743 

Priloga 8: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
 
E-knjige in zvočne knjige 
 

 E-knjige in zvočne knjige 

 E-knjige Zvočne knjige SKUPAJ 

Število zakupljenih licenc 1.899 148 2.047 

 
 
Prirast knjižničnega gradiva (po zvrsteh): 
 

Prirast izvodov po tipih gradiva 

Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

58.352 9.259 3.143 70.754 

Priloga 3: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
 

 Prirast po UDK     

0 1 2 3 5 6 7 8 8L 9 Skupaj 

4.727 3.016 759 4.299 2.452 4.187 9.661 1.496 36.852 3.305 70.754 
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Priloga 4: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – UDK) 
 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – stroka/leposlovje 

Stroka Leposlovje SKUPAJ 

7.428 6.830 14.258 

Priloga 5: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – stroka/leposlovje) 
 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – za otroke/za odrasle 

Za otroke Za odrasle SKUPAJ 

2.872 11.386 14.258 

Priloga 6: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – za otroke/za odrasle) 
 
 
Prirast izvodov knjižničnega gradiva – način nabave 
 

 Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjige 51.699 1.462 44 5.147 58.352 

Neknjižno gradivo 8.616 125 0 518 9.259 

Serijske publikacije 2.039 4 358 742 3.143 

SKUPAJ 62.354 1.591 402 6.407 70.754 

Priloga 7: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – način nabave) 
 
 
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva  
 

Število novih bibliografskih zapisov  6.528 

Število redaktiranih zapisov 16.782 

 
 

5.3 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju dela z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev 
V strateškem načrtu 2017–2021 ter v programu dela za leto 2021 smo si zastavili cilje, ki bodo 
uporabnikom in obiskovalcem knjižnic zagotavljali: 

- Mesto bere, gleda in posluša: s skrbno nabavo in obdelavo gradiva si prizadevamo oblikovati 
obsežno in aktualno knjižnično zbirko za prebivalce in obiskovalce Ljubljane in primestnih občin. 

- Knjižnica za vse: odgovarjamo na potrebe prebivalcev in obiskovalcev z oblikovanjem novih storitev 
tako v fizičnem kot v virtualnem svetu. 

- Knjižnica na daljavo: uporabnikom omogočamo dostop do določenih e-storitev, kjerkoli in kadarkoli: 
samostojen spletni vpis v knjižnico, izposoja e-gradiv in oddaljen dostop do elektronskih 
podatkovnih zbirk. 

- Spomin mesta: krepimo zavest prebivalcev o pomembnih in obrobnih zgodovinskih dejstvih mesta 
s predstavitvami domoznanstva in dediščinskega izročila. 

- Vidna knjižnica: gradimo in razvijamo partnerstva ter sodelovanja z različnimi dejavniki v lokalnem, 
regionalnem in nacionalnem okolju. Z načrtno promocijo utrjujemo svojo vidnost in prepoznavnost. 

 

Kazalnik 2020 2021 

Število novih članov 9.751 10.800 

Število obiskovalcev 1.791.295 1.724.440 

Število obiskov na prebivalca 5,1 4,9 

Število sledilcev na družbenih omrežjih 26.312 29.624 

Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 98.233 30.484 
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Izposoja gradiva na dom na člana 37,3 42,5 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2020 in 2021: 
Kot v letu 2020 je bilo zaradi spremenjenih razmer (koronavirus) in razglašene epidemije do spomladi 
ter kasneje zaradi različnih ukrepov vlade delovanje knjižnic okrnjeno in polno izzivov. Prednost leta 
2021 je bila le v tem, da smo si leto poprej nabrali izkušnje ob delovanju in poslovanju v izrednih in 
spremenjenih razmerah ter dobre prakse nadgradili, napake pa odpravili.  
Izpostaviti gre predvsem prenovljeno spletno stran, s posebej poudarjenimi storitvami in ponudbo na 
daljavo (Od doma), ki se je zelo dobro obnesla, in porast ogledov prireditev in izobraževanj, ki smo jih 
izvajali pretežno v spletnem okolju. Razveseljivi so podatki povečanega števila novih članov, korona 
kriza pa je terjala svoj davek in nam odnesla precejšnje število aktivnih članov, tistih, ki se pri nas niso 
oglasili že od leta 2020. Za izgubljeno članstvo se bomo v prihodnjih letih še posebej trudili, da se bodo 
člani vrnili in nas radi obiskovali.  
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj je bilo v letu 2021 nižje kot leto poprej, ko smo ob izrednih 
razmerah vzpostavljali sistem prenosa dogodkov v virtualno okolje in s tem povezanega štetja 
obiskovalcev v tem okolju. 
 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 

- Delovna skupina za spremljanje postopkov izposoje je pripravljala pobude za izboljšanje in 
prilagoditve sistema COBISS3, ki so bile posredovane na IZUM.  

- Samostojni prevzem gradiva 24/7 smo lani prvič omogočili s paketniki v vetrolovu stavbe Knjižnice 
Bežigrad. 

- V aprilu smo objavili novo spletno stran MKL, ki prinaša številne novosti in prilagoditve. Posebej 
smo poudarili ponudbo in storitve na daljavo (od doma). 

- Samostojni prevzem naročenega in rezerviranega gradiva smo uvedli v vseh knjižnicah, kjer so 
nameščeni knjigomati za naknadno samostojno izposojo, in poskrbeli za oznake ter promocijo. 

- Na informativni naslov info@mklj.si smo prejeli 1.355 vprašanj, prošenj, pritožb in pohval (2020: 
2.702) ter 21 predlogov za oglaševanje v prostorih knjižnice (2020: 33).  

- Šestindvajset knjižničarjev in bibliotekarjev je pripravilo 1.835 (2020: 1.035) vsebinskih in slikovnih 
predstavitev: leposlovje in stroka, glasba, filmi, igrače. Priporočila objavljamo na spletni strani in 
ustvarjamo katalog priporočenega gradiva. Petnajst sodelavcev pa je priporočila objavilo še na 
nacionalnem portalu dobreknjige.si.  

- Knjiga na dom, dostava in odvoz gradiva na dom starejšim, bolnim in invalidnim; redno smo 
obiskovali dvanajst članov (2020: 12), opravili 59 obiskov (2020: 70) ter izposodili 393 enot gradiva 
(2020: 448). Storitev opravljajo štirje zaposleni. 

- Pripravili in po klasični pošti poslali smo 28.887 obvestil o poteku izposoje gradiva članom, ki so 
prekoračili rok za vračilo izposojenega gradiva (2020: 21.322). 

- Nadaljevali smo z izterjavo finančnih dolžnikov in dolžnikov gradiva. 423 članov, ki so bili v letu 2019 
in 2020 predani v predsodno izterjavo, je v letu 2021 poravnalo svoje obveznosti v celoti. V sodno 
izterjavo smo na novo predali 394 članov (v 2020: 1.323; 2019: 2.559). Svoje obveznosti je 
poravnalo 138 članov, delno 15 članov, pri 56 članih je bil izvršilni postopek ustavljen. 

- V skladu z ZVOP-1 in brisanjem neaktivnih članov smo iz baze podatkov brisali 36.695 neaktivnih 
članov (2020: 9.382), ki več kot eno leto niso uporabljali knjižnice in njenih storitev. 

- Članom ponujamo možnost vračila izposojenega gradiva v katerikoli knjižnici proti plačilu. Zabeležili 
smo 71.794 vrnjenih enot gradiva (2020: 55.023).  

- Poleti smo uvedli novo storitev za člane, in sicer možnost medoddelčnega naročanja gradiva v drugi 
knjižnici MKL. Po testni uvedbi smo storitev uvajali v več knjižnicah, pomanjkljivosti s sistemom 
COBISS smo reševali z IZUM-om. V drugi polovici leta smo zabeležili 1.113 naročil. Storitev se bo 
nadgrajevala v letu 2022. 

- V skladu z ZVOP-1 smo izvajali mesečni nadzor zaposlenih pri delu z bazami osebnih podatkov v 
sistemu COBISS in opravili pregled pri 62 naključno izbranih zaposlenih (2020: 60). 

- Novim članom ponujamo možnost samostojnega vpisa v knjižnico na daljavo, na ta način se je 
vpisalo 1.291 novih članov (2020: 1.925). 

- Pri ponudbi izposoje filmov in ogleda na daljavo ponudnika Kanopy smo zabeležili 13.920 obiskov 
(2020: 19.802), 4.566 predvajanih videov (2020: 6.048) in 532 uporabnikov (2020: 833). 

- Konec leta smo ponudbo brezplačnih ogledov filmov za člane razširili s slovenskimi filmi, ponudnika 
Filmoteka, baza slovenskih filmov. 

mailto:info@mklj.si
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- Pri e-obvestilih smo beležili 3.834 naročnikov (2020: 3.796). Ob objavi nove spletne strani smo 
obvestila za prireditve in gradivo združili v eno obvestilo ter mu dodali možnost naročanja na novice. 

- Jeseni smo se oglasili z na novo obujenim profilom Mestne knjižnice Ljubljana na družbenem 
omrežju TikTok ter do konca leta objavili vrsto všečnih kratkih posnetkov iz knjižnic. 

- Inventuro gradiva in opremljanje gradiva z RFID sistemom smo opravili v Knjižnici Dobrova, Knjižnici 
Škofljica, Knjižnici Jarše, Knjižnici dr. France Škerl, Knjižnici Nove Poljane, Knjižnici Gameljne in 
Knjižnici Poljane. 

 
 
Prireditve in izobraževanja  
Prireditvena in izobraževalna dejavnost knjižnice je namenjena članom in uporabnikom pri spoznavanju 
in podajanju širših vsebin, s poudarkom na bralni kulturi, promociji branja in aktivaciji knjižničnega 
gradiva. V ta namen smo pripravili in izvedli naslednje aktivnosti:  

- Ciciuhec, beremo z malčki; sodelovalo je 7.355 otrok iz 384 vrtčevskih skupin (2020: 8.499 otrok iz 
413 skupin). Za vzgojitelje smo izvedli dve virtualni izobraževanji, na katerih smo zabeležili več kot 
400-odstotno povečanje udeležbe v primerjavi z letom 2020. Zaradi omejitev tudi letos nismo mogli 
izvesti vseh obiskov knjižnice, na željo vzgojiteljic smo obiskali kar nekaj skupin otrok v vrtcih. 
Večina zaključnih aktivnosti v knjižnici je odpadla, v vrtcih so otrokom medalje in pohvale podelili 
vzgojitelji, redkeje knjižničarji na obisku. Vzgojiteljem v vrtcu smo začeli izdajati potrdila, ki so v 
skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. 

- Poletavci – poletni bralci; poleti je bralo 2.837 otrok (2020: 2.307). V Mestni knjižnici Ljubljana smo 
zabeležili drugo največje število poletnih bralcev, odkar od leta 2011 izvajamo ta bralni projekt. 
Aktivneje smo se povezali z DS Robinzonijada in Poletavcem omogočili, da so reševanje kviza 
Robinzonijada v svoj bralni seznam lahko zapisali kot en dan polurnega branja. Z Društvom Bralna 
značka Slovenije – ZPMS smo sklenili splošni dogovor o možnosti uveljavljanja potrdila kot eno 
prebrano knjigo za Bralno značko. Nagradno žrebanje smo posneli in predvajali na Facebook profilu 
MKL. 

- NajPoletavci; 287 najstnikov (2020: 205), starih od 13 do 16 let, je med počitnicami bralo in delilo 
svoje zapise o prebranem. Izdelali smo novo enotno spletno stran https://najpoletavci.si, ki je 
zaživela ob uradnem začetku projekta in omogoča večjo prepoznavnost projekta v slovenskem 
prostoru, enakovredno zastopanost vseh vključenih slovenskih splošnih knjižnic v projekt, dostop 
do vseh informacij in gradiv na enem mestu ter možnost spletnega pošiljanja izpolnjenih bralnih 
seznamov. 

- V manjši meri smo izvajali ure pravljic in jih ponekod preselili na videokonferenčno orodje ZOOM, 
kjer smo jih izvajali v živo. Nekaj pravljic v obliki kamišibaja, video animacij ali zgolj pripovedovanj 
smo posneli vnaprej in jih predvajali na FB MKL in YT MKL profilu. 

- Otroci do treh let so si izposojali bralni kovček Moja prva knjižnica in bralne nahrbtnike – komplete, 
ki vključujejo knjižno in neknjižno gradivo za najmlajše in služijo staršem kot prva pomoč pri bralnem 
opismenjevanju najmlajših.  

- Z namenom spodbujanja družin z otroki 0–6 let k obiskovanju knjižnic smo vzporedno z redno 
dejavnostjo Ciciuhec, beremo z malčki, otrokom omogočili, da ob vsaki izposoji otroške knjige s 
svojo člansko izkaznico dobijo žig. Ob izpolnjenem kartončku so otroci prejeli predpasnik z likom 
Ciciuhca. Z akcijo želimo aktivneje vključiti starše in jih navaditi na redno obiskovanje knjižnice 
skupaj z otroki.  

- Osrednja nit 13. festivala Bobri je bila identiteta; v mreži knjižnic MKL smo načrtovali štiri dogodke, 
izvedli pa le enega. Pripravili smo seznam knjig za rubriko Bober bere dobre knjige v katalogu Bobri. 

- Pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo promoviramo branje, predstavljamo knjižnico in 
dejavnosti. V letu 2021 nas je obiskalo 572 osnovnošolcev (7. razred, 25 skupin) in 1.740 
srednješolcev (1. letnik, 69 skupin); (2020: 1.514 dijakov, 627 sedmošolcev), izvedli smo 94 obiskov 
v skupnem trajanju 124 ur (2020: 68 obiskov, 96,5 ur). Zaradi epidemije je bilo nekaj izvedb 
opravljenih v šolah (obisk knjižničarja). 

- S spletnim kvizom Robinzonijada za otroke in mlade od 9. do 15. leta spodbujamo informacijsko 
pismenost s področja uporabe preverjenih virov podatkov ter informiramo o bogatih referenčnih 
bazah, ki jih ustvarjamo slovenske knjižnice. Objavili smo 12 kvizov, od tega dva v sodelovanju s 
Poletavci. Prejeli smo 214 rešitev (2020: 43). Za zaključek smo organizirali spletni dogodek, ki ga 
je izvedla Hiša eksperimentov, dogodek si je ogledalo 15 gledalcev.  

- S Slovenskim knjižnično-muzejskim MEGA kvizom želimo učencem 2. in 3. triletja osnovne šole 
predstaviti naravno in kulturno dediščino, spodbuditi branje poučnih knjig in obiskovanje kulturnih 
ustanov. V šolskem letu 2020/2021 je potekal petnajsti cikel MEGA kviza, s katerim smo zbrali 9.174 
rešitev (2019/2020: 11.369). Odziv je presegel vsa pričakovanja, predvsem so se izkazali »spletni« 



33 

reševalci. Ker pa bi si mnogi želeli skupnega reševanja v šolah in knjižnicah, ki ga zaradi izrednih 
razmer niso mogli izvajati toliko, kot bi želeli, smo se odločili, da bomo 15. cikel MEGA kviza (in 
spremljajoči likovni natečaj) podaljšali do 15. maja 2022.  

- V želji, da bi spodbudili kreativno ustvarjanje pri mladih med 15. in 25. letom, smo razpisali literarne 
natečaje na temo proze, poezije, dramatike in stripa pod skupnim imenom Oddaj na natečaj v MKL. 
Prejeli smo 12 kratkih zgodb, 14 haikujev s fotografijami, tri dramska dela in en strip (2020: 24 
kratkih zgodb, 46 haikujev s fotografijami, pet dramskih del in en strip). Zaključna prireditev in 
razglasitev zmagovalcev je bila izvedena v virtualnem okolju, preko video posnetka. 

- Izdali smo slikanico Pravljični sprehod po Ljubljani, ki ni običajen vodnik po Ljubljani, saj postavlja v 
ospredje področje bralne kulture, knjižne, književne in knjižnične vzgoje, z različnimi oblikami dela 
z mladimi bralci (uro pravljic, pogovorom o knjigah, knjižno uganko). Slikanica vsebuje zemljevid 
poti z desetimi znamenitostmi, ki jih obiščemo na literarnem sprehodu po Ljubljani, ki ga izvajamo 
za predšolske otroke in osnovnošolce prvega triletja. Sprehode izvajamo v aprilu in maju ter 
septembru in oktobru.  

- Srečanja bralnih skupin so potekala v manjši meri v knjižnicah in več v spletnem okolju, vodene s 
strani zaposlenih in zunanjih sodelavcev. Delovale so tudi bralne skupine, kjer je bil pogovorni jezik 
angleščina, nemščina in francoščina. 

- Mesto bere … literature sveta, akcija branja za odrasle. Na bralni seznam smo uvrstili 60 svetovnih 
avtorjev. Sodelovalo je 387 bralcev (2020: 405), napisali in oddali so 2.270 mnenj o prebranih 
knjigah (2020: 2.707). 

- Med 20. septembrom in 20. novembrom smo v Slovanski knjižnici pripravili bralno akcijo Slovanski 
fokus – osredotočeni na slovansko književnost. V prvi sezoni smo se osredotočili na literaturo 
zahodnoslovanskih dežel: Češke, Poljske in Slovaške. V ta namen smo pripravili priporočilni 
seznam 24-ih literarnih del. Sodelujoče smo obdarili s knjižnimi nagradami. 

- Organizirali smo Cikel češkega in slovaškega filma v sodelovanju z Veleposlaništvom Češke 
republike v Ljubljani, Veleposlaništvom Slovaške republike v Ljubljani, Kulturno-umetniškim 
društvom Police Dubove in Oddelkom za slavistiko FF UL, dve od štirih projekcij smo realizirali v 
spletnem okolju na platformi Vimeo, ostali dve pa hibridno. V letošnjem ciklu smo predvajali štiri 
sodobne slovaške kratke filme ter tri celovečerce. 

- Sicer poletna bralna akcija Maček v žaklju, paketna izposoja skritih knjig, je kot leto poprej zaradi 
enostavnosti osebnega prevzema trajala nekoliko dlje, tokrat od maja do avgusta. Izposodili smo 
20.405 paketov in 88.331 knjig (2020: 22.458 paketov, 87.411 knjig). 

- Izdali smo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig z naslovom Skupaj in podelili najboljšim 
izbranim knjigam, izdanim v letu 2020, znake zlata hruška ter priznanja, slednja v sodelovanju z 
Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije. 

- Zlate hruške smo januarja predstavili v tematsko prirejeni izložbi Knjigarne Konzorcij in na oddelku 
za otroke, s Knjigarno Konzorcij smo sodelovali še pri knjižni razstavi Bologna po Bologni ter 
projektih Poletavci, NajPoletavci in Mesto bere. 

- Dan slovenskih splošnih knjižnic, 20. 11., smo obeležili s podarjanjem enoletne članarine, vpis je bil 
možen fizično (173) in na daljavo (147), skupaj smo zabeležili 320 novih članov. 

- Za tiste, ki se dogodkov v naših knjižnicah niso mogli udeležiti, in ob preusmeritvi dogodkov v 
virtualno okolje smo na YouTube objavili 195 posnetkov, na profilu MKL na Facebooku pa 108. 

- Tradicionalnih prireditev ob zaključkih projektov Poletavci in NajPoletavci, Mesto bere, Oddaj na 
natečaj in Zgodbe mojega kraja zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) 
nismo izvedli. Iz istega razloga nismo obeležili posebnih kulturnih dogodkov, pomembnih za 
knjižničarstvo; sejmi in festivali, kjer vsako leto sodelujemo, iz istih razlogov niso bili izvedeni.  

 
 

5.3.1 Članstvo 

 
Po pričakovanju glede na delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah v letu 2021 beležimo negativno 
rast števila aktivnih članov v primerjavi z letom 2020, in sicer za 2 %. Deleži posameznih kategorij so 
na podobni ravni kot v letu 2020.  
 
Skupno število novo vpisanih članov (10.800) v letu 2021 je bilo kljub spremenjenim razmeram 
delovanja za 11 % višje kot v letu 2020. Sprememba, ki se je že leta 2020 pokazala v načinu dostopanja 
do knjižničnih storitev, kjer je dobilo pomembno veljavo dostopanje do knjižničnih storitev v virtualnem 
okolju, se je nadaljevala v letu 2021; v to domeno sodi tudi večje število spletnih vpisov v knjižnico glede 
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na leta pred letom 2020, vendar je število nekoliko nižje kot v letu 2020. Na ravni MKL je število vpisov 
v virtualnem okolju v letu 2021 pomenilo 12% delež, medtem ko je bil ta delež v letu 2020 zaradi 
ekstremno spremenjenih razmer že 20%. Glede na okoliščine lahko tudi v prihodnje pričakujemo 
podoben način uporabe knjižnice v virtualnem okolju. 
 
Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL) je aktivnih članov 22 %, če 
upoštevamo podatke o prebivalstvu na dan 1. 1. 2021; delež je v letu 2021 ostal na podobni ravni kot v 
letu 2020. Delež včlanjenih prebivalcev MOL je bil 17 % (18 % leta 2020).  
 
Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo knjižnic MKL, vsak aktivni član je v letu 
2021 obiskal dve knjižnici v mreži knjižnic MKL. 
 
 

Članstvo 

 2020 2021 SKUPAJ 

 otroci odrasli otroci odrasli 2020 2021 

aktivni 16.120 65.578 16.449 64.164 78.163* 76.382* 

novo vpisani 1.888 7.863 2.648 8.152 9.751 10.800 

- od tega v virtualnem okolju 1.925 1.291 
*Končno število ni seštevek članov po kategorijah (zaradi prehajanja članov med kategorijami v obdobju enega leta), ampak 
dejansko število včlanjenih posameznikov v MKL. 
 

Priloga 9 – Članstvo po krajevnih knjižnicah 
 
 
Struktura aktivnih članov po kategorijah 
 

Aktivni člani po kategorijah 

kategorija število odstotek 

001-predšolski otroci 2.760 3,4% 

002-osnovnošolci 13.689 17,0% 

003-srednješolci 7.673 9,5% 

004-študenti (redni) 7.499 9,3% 

005-študenti (izredni, ob delu) 125 0,2% 

006-zaposleni 29.907 37,1% 

007-svobodni poklici 81 0,1% 

008-samostojni obrtniki/podjetniki 96 0,1% 

009-kmetje 1 0,0% 

010-gospodinje 35 0,0% 

011-upokojenci 9.465 11,7% 

012-nezaposleni 4.686 5,8% 

013-tuji državljani 57 0,1% 

015-zaposleni na univerzi 2 0,0% 

017-častni člani 85 0,1% 

020-podiplomski študenti 70 0,1% 

099-ostali 3.760 4,7% 

124-organizacijske enote ustanove 27 0,0% 

125-pravne osebe-zun. ustanove 584 0,7% 

Drugo 11 0,0% 
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5.3.2 Obisk 

 
Obisk zaradi izposoje gradiva merimo po mednarodnem standardu ISO 2789. Obisk se beleži znotraj 
časovnega intervala 60 minut. Obisk zaradi izposoje je bil v letu 2021 za 5 % višji kot leta 2020; število 
obiskov mlajših od 15 let je bilo za 4 % višje kot v letu 2020, število obiskov odraslih pa je bilo višje za 
5 %. Skupni obisk je bil v letu 2021 zaradi delovanja v spremenjenih razmerah navidezno nižji, in sicer 
za 3,7 % v primerjavi z letom 2020; podatek je potrebno razumeti v smislu posodobljenega beleženja 
obiska virtualnih in hibridnih dogodkov. V letu 2020 smo šele začeli vzpostavljati sistem štetja obiska 
teh dogodkov, v letu 2021 pa smo izdelali sistematično metodologijo, ki jo bomo lahko uporabljali tudi v 
prihodnje. Na podlagi meritev uporabe čitalniških mest, ki jih izvajamo vsakih pet let (zadnje leta 2018), 
in upoštevanja metodologije ISO 2789 glede na delovanje v spremenjenih razmerah za leto 2021 ne 
moremo zagotoviti primerljivih podatkov.  
 
Primerjava podatkov o obisku v odnosu s številom prebivalcev kaže, da je vsak prebivalec območja, 
kjer deluje MKL, v letu 2021 5-krat obiskal knjižnico. Vsak član je obiskal povprečno dve knjižnici v 
knjižnični mreži MKL. 
 
Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj je bilo v letu 2021 nižje kot leto poprej, ko smo 
ob izrednih razmerah vzpostavljali sistem prenosa dogodkov v virtualno okolje in s tem povezanega 
štetja obiskovalcev v tem okolju. Odločitev za prenašanje dogodkov v živo ter za omogočanje ogleda 
posnetih dogodkov se je izkazala za smiselno v času spremenjenih razmer, ki so vplivale na delovanje 
knjižnice. 
 

Obisk 

 otroci  odrasli  SKUPAJ 

 2020 2021  2020 2021  2020 2021 

obisk zaradi 
izposoje 

159.204 165.985  1.086.388 1.140.822  1.245.592 1.306.807 

obisk 
prireditev in 
izobraževanj 

35.902 12.059  62.331 18.425  98.233 30.484 

- od tega v 

virtualnem 

okolju 
25.002 5.284  52.258 9.664  77.260 14.948  
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uporaba 
interneta 
(MyPC in 
Libroam)* 

- -  - -  443.179 386.729 

servisi** - -  4.291 -  4.291 - 

SKUPAJ 195.106 178.044  1.153.010 1.159.667  1.791.295 1.724.440 

* - Podatke o uporabi MyPC in prijavah v Libroam zbiramo skupno in jih ne delimo na otroke in odrasle.  
** - Servisa Središče za samostojno učenje in Borza znanja sta bila ukinjena s 1. 1. 2021. 
 
Priloga 10: Obisk po krajevnih knjižnicah 
 
 

Obisk spletnega mesta knjižnice 

 2020* 2021 

Število obiskov 144.681 219,687 

- od tega izven prostorov knjižnice 119.444 171,839 

Število ogledov strani 391.582 537,573 

Število unikatnih obiskovalcev 41.992 65,448 

Povprečen čas obiska strani 00:02:53 00:02:43 

* Podatki za leto 2020 so pomanjkljivi zaradi zamenjave Google Analytics računa. Od 11. januarja 2020 
uporabljamo MKL-jev Google račun, do takrat pa manjkajo vsi podatki, ker so bili beleženi na račun, ki 
ni bil v lasti MKL. Deloma so pomanjkljivi tudi podatki med 11. januarjem 2020 in 27. aprilom 2020, ko 
smo posodabljali kodo za analitiko in popravljali delovanje piškotkov za analitiko. Testiranje je začasno 
dodatno zapletlo obdobje popolnega zaprtja nekaterih javnih ustanov zaradi spremenjenih razmer 
(covid-19) in razglašene epidemije, kar je povzročilo anomalije v številkah, ki se jih ni dalo primerjati z 
ničemer do sedaj, ravno tako se ni dalo potrditi delovanja nove kode. 
 
 

Način dostopa število odstotek 

Direkten obisk 85.310 38,83 % 

Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 110.602 50,35 % 

Obisk prek strani s povezavo na www.mklj.si 8.572 3,90 % 

 
 

Družbena omrežja 

 2020 2021 

 št. objav št. sledilcev št. objav št. sledilcev 

Facebook 2.871 22.308 2.538 24.494 

Twitter 262 1.487 160 1.552 

YouTube 83 383 123 878 

Instagram 214 2.134 277 2.326 

TikTok - - 28 374 

 
 

5.3.3 Izposoja gradiva 

 
Izposoja gradiva na dom je bila v letu 2021, kljub delovanju knjižnice v spremenjenih razmerah, višja 
kot v letu 2020, in sicer za 11 %.  
Glede na upad, ki se je v letu 2020 najbolj kazal pri izposoji gradiva za otroke ne glede na vrsto gradiva, 
beležimo v letu 2021 sorazmerno višje in bolj uravnotežene rezultate. Podatki kažejo v povezavi z 
izposojo na dom podobno delitev kot pred razmerami v letu 2020. Povečala se je izposoja knjig (za 13 
%) in serijskih publikacij (14 %), zmanjšala pa se je izposoja neknjižnega gradiva (6 %). 
Delež gradiva za otroke, ki je bil v letu 2020 14 %, je v letu 2021 dosegel 37 %. Celoletna izposoja je 
bila za 11 % višja kot v letu 2020. Podrobnejši pregled deležev izposoje v letu 2021 kaže, da so si bralci 
v veliki meri izposojali knjige (89 %), delež izposoje neknjižnega gradiva je bil 9 %, serijskih publikacij 
pa 2 %. Izposoja je bila 9 enot gradiva na prebivalca območja, kjer deluje MKL. 
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Izposoja e-knjig in zvočnih knjig je ostala na podobni ravni kot v letu 2020, čeprav je nekoliko nižja (0,7 
%). Glede na celotno izposojo je izposoja e-gradiv predstavljala 3% delež. 
 
 

 

Izposoja gradiva na dom 

knjige serijske p. neknjižno g. SKUPAJ 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

otroci 363.818 1.087.020 1.682 4.534 34.823 77.889 400.323 1.169.443 

odrasli 2.187.559 1.806.741 54.118 58.882 274.675 211.625 2.516.352 2.077.248 

SKUPAJ 2.551.377 2.893.761 55.800 63.416 309.498 289.514 2.916.675 3.246.691 

- od tega e-knjige in zvočne knjige 98.133 97.390 

Priloga 11: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
 
 

Izposoja na platformah v letu 2021 
 

PressReader Kanopy BSF Kamra dLib 

210.231 4.566 160 425.042 2.284.885 

 
Uporaba pretočnih vsebin na spletnih platformah je na večini platform tudi v letu 2021 naraščala, kljub 
deloma izboljšanim pogojem delovanja knjižnice. Deloma je to pripisati delovanju knjižnice v 
spremenjenih razmerah (koronavirus), deloma pa tudi spremenjenim navadam uporabnikov, ki so kljub 
večji odprtosti fizičnih knjižnic ostajali tudi virtualni uporabniki storitev knjižnice. Tako se je trend 
povečane uporabe nadaljeval tudi po obdobju ponovnega odpiranja knjižničnih prostorov in omogočanju 
dostopa do fizičnega knjižničnega gradiva, kar je bilo zaznati že v času sproščanja omejitev v letu 2020. 
V letu 2021 je bilo na platformi PressReader izposojenih 210.231 e-časnikov in e-časopisov (2020: 
173.595, 2019: 21.983), kar predstavlja 21% povečanje izposoje v primerjavi z enakim obdobjem lani. 
V letu 2021 smo tako zabeležili 40.078 dostopov do platforme (2020: 36.855, 2019: 12.192), ob samem 
vstopu si je nato posamezni uporabnik lahko izposodil več publikacij. 
Uporabniki platforme Kanopy, ki omogoča dostop do video vsebin, so v letu 2021 izvedli 4.566 
predvajanj videov (2020: 6.048, 2019: 1.455). Pri tej platformi je najbolj viden odziv uporabnikov na 
deloma krajše obdobje omejevanja javnega življenja, kot je bilo to prisotno v letu 2020. 
V decembru 2021 smo uporabnikom ponudili dostop do nove platforme za pretočne vsebine – Baze 
slovenskih filmov (BSF), ki omogoča ogled slovenskih filmov in dokumentarcev, na izbiro je bilo 287 
naslovov, odziv v mesecu dni omogočanja dostopa do vsebin je zelo pozitiven. 
Domoznanski portal Kamra je zabeležil 425.042 vpogledov v vsebinske enote, kreirane v MKL (2020: 
330.320, 2019: 201.333), kar predstavlja 28% povečanje uporabe vsebin. 
Na portalu dLib je bilo v celotnem letu 2021 zabeleženih 322.141 vpogledov v polna besedila, 
digitalizirana v MKL (2020: 297.962, 2019: 77.699). Podobno je pri metapodatkih, tako smo v letu 2021 
zabeležili 1.962.744 vpogledov (2020: 1.003.071, 2019: 749.999). Skupno beležimo 75% povečanje 
uporabe vsebin, ki jih je na portal dLib prispevala MKL. 
 
 
Beleženje uporabe gradiva v čitalnicah MKL 
Glede na priporočeno metodologijo smo v MKL med 19. in 24. 11. 2018 beležili uporabo gradiva v 
čitalnicah in na čitalniških mestih v vseh krajevnih knjižnicah knjižnične mreže MKL. V testnem tednu 
smo zabeležili 9.524 izposoj gradiva in 9.129 obiskov zaradi uporabe gradiva v č italnicah MKL, kar na 
letni ravni pomeni 474.701 obiskov zaradi uporabe gradiva v čitalnicah in 495.235 izposoj gradiva. 
Podatki na letni ravni za leto 2021 zaradi delovanja v spremenjenih razmerah ne morejo biti primerljivi. 
Čitalnica Slovanske knjižnice je v spremenjenih razmerah nudila omejen dostop do čitalniškega gradiva. 
Uporabnikom čitalnic Slovanske knjižnice, ki obiskujejo knjižnico zavoljo vpogleda v knjižnično gradivo 
za raziskovalne namene, je knjižnica omogočila, glede na ukrepe, brezstični prevzem gradiva na 
ustrezno omejenem številu čitalniških mest; na ta način je knjižnica prispevala k vzdrževanju minimalne 
raziskovalne dejavnosti v mestu. Študijska mesta za študij lastnega gradiva ob delovanju v 
spremenjenih razmerah niso mogla biti na voljo. 
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5.3.4 Medknjižnična izposoja 

 
V 2021 je bila novost uvedba medknjižnične izposoje v tujino (ena realizirana dobava gradiva v 
Nacionalno i sveučilišno knjižnico v Zagrebu). V letu 2021 je opaziti zmanjšanje števila elektronsko 
posredovanih dokumentov in porast izposoje fizičnega gradiva (aktiva), predvidevamo, da zaradi večje 
odprtosti kot v letu 2020. Realizirali smo 98,7 % zahtev. 
 
 

Medknjižnična izposoja 

 pasiva aktiva SKUPAJ 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Število fizičnih enot 276 277 1.220 1.381 1.496 1.658 

Število elektronsko posredovanih dokumentov 6 9 77 42 83 51 

SKUPAJ 282 286 1.297 1.423 1.579 1.709 

 
 

5.3.5 Posredovanje informacij in informacije o uporabi in poslovanju knjižnice 

 
Za beleženje informacij uporabljamo lastno računalniško aplikacijo. Med delovanjem v spremenjenih 
razmerah nekatera predvidena beleženja niso mogla biti izvedena, zato tudi podatki na letni ravni niso 
relevantni. Na osnovi pregleda obiska in izposoje je za beleženje izbranih šest tednov, in sicer trije z 
visoko frekvenco obiska, dva s srednjo in en z nizko. Vmesnik aplikacije je nameščen na namizju 
delovnih računalnikov. Izpolnjevanje obrazca o informaciji traja manj kot 10 sekund, kar omogoča 
zaposlenim hiter in neposreden vnos podatkov tudi ob večjem številu obiskovalcev. Aplikacija omogoča 
tudi kasnejši vnos informacije ter naknadno urejanje vnosov. Programska rešitev je rezultat znanja naših 
zaposlenih v Oddelku za informatiko in je pomembna pridobitev za MKL. Povprečno razmerje je bilo po 
meritvah v letu 2019 11 izposoj na dom na eno informacijo.  
 
V letu 2021 so bila izvedena štiri beleženja informacij, medtem ko so bila v letu 2020 izvedena le tri 
beleženja, zato lahko na tem mestu poročamo le o splošni ekstrapolaciji povprečnega števila 
posredovanih informacij. V letu 2021 smo posredovali povprečno 3.724 informacij na teden, kar bi na 
letni ravni pomenilo 193.648 informacij, ki jim glede na definicijo dejavnosti lahko prištejemo še v 
COBISS zabeležene rezervacije prostega gradiva (286.597), ki predstavljajo informacijo o gradivu; to 
pomeni, da smo na letni ravni posredovali predvidoma 480.245 informacij. 
 
MKL sodeluje v Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja; v letu 2021 smo odgovorili na 87 referenčnih 
vprašanj. 
 
Glede na delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah velja ponovno omeniti tudi spremenjeno 
uporabniško navado, ki jo kaže podatek o rezervacijah izposojenega gradiva in naročilih prostega 
gradiva v letih 2020 in 2021. Uporabniki so v času delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prosto 
gradivo naročali prek spletnega obrazca in nato gradivo brezstično prevzeli na dogovorjen termin, s 
čimer je knjižnica zagotovila varno brezstično poslovanje ob upoštevanju varnostnih ukrepov. Beležimo 
večje število neposrednih rezervacij prostega gradiva, kar kaže na model nove uporabniške navade 
»naroči – prevzemi«.  
 

Aktivnost 2020 2021 % 

rezervacija neprostega gradiva 35.452 34.490 -2,71% 

rezervacija neprostega gradiva preko 
COBISS+ in mCOBISS 

54.719 58.428 6,78% 

rezervacija prostega gradiva 54.084 64.614 19,47% 

rezervacija prostega gradiva preko 
COBISS+ in mCOBISS 

147.195 221.983 50,81% 

vračilo gradiva v drugi knjižnici 55.023 71.794 30,48% 

naročilo gradiva iz druge knjižnice - 1.113 - 

Priloga 12: Število rezervacij in naročil v krajevnih knjižnicah 
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5.3.6 Prireditve 

 
Prireditve za odrasle 
Leto 2021 je bilo za prireditveno dejavnost Mestne knjižnice Ljubljana ponovno specifično, saj sta bila 
zaradi pandemije covid-19 in posledičnih omejevalnih ukrepov obisk prireditev in tudi izvedba programa 
ponovno otežena v primerjavi s preteklimi leti. 
 
Pri izvedbi prireditvenih dogodkov sicer sodelujemo s številnimi sorodnimi kulturnimi ustanovami, 
javnimi zavodi itd. Poglavitni namen prireditvene dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana je omogočanje 
brezplačnega dostopa do bogatega spektra kulturnih vsebin in opozarjanje širše javnosti na pomen 
kulturne in izobraževalne vloge knjižnice v sodobni urbani kulturi. Prireditvena dejavnost MKL za odrasle 
je namenjena spodbujanju širših kulturnih vsebin, vendar je največji poudarek namenjen literarnim 
vsebinam in promociji bralne kulture in knjige, kar sovpada z uvrstitvijo mesta Ljubljane med mesta, ki 
nosijo naziv Unescovega mesta literature.  
 
V zadnji, deseti sezoni prvega niza projekta Mesto bere, projekta za spodbujanje branja za odrasle v 
Mestni knjižnici Ljubljana, smo prebirali literature sveta. Tudi v letu 2021 je to ostal naš osrednji projekt, 
ki je namenjen literarnim vsebinam in dogodkom, kjer s pomočjo bralnih skupin promoviramo branje 
kvalitetne domače in tuje literature. S projektom smo začeli na Ta veseli dan kulture 3. decembra 2020 
in ga zaradi epidemioloških razmer podaljšali do 8. septembra 2021. Ob branju smo organizirali tudi 
predavanja o literaturi s seznama knjig ter zaključek projekta pripravili virtualno na Facebook profilu 
knjižnice. Branja je uspešno zaključilo 387 bralcev, ki so skupaj napisali in oddali 2270 mnenj o 
prebranih knjigah. Namen tega bralnega projekta je aktivno sooblikovanje razvoja bralne kulture in 
bralnih navad prebivalcev Ljubljane in širše. 
 
Promocijo branja in bralne kulture so dopolnjevali tudi drugi kulturni dogodki v okviru naših iniciativ, kot 
je Pomlad s knjigo, ko se v obdobju od 21. marca do konca aprila zvrstijo najpomembnejši mednarodni 
literarni dnevi (Slovenski dnevi knjige, Svetovni dan poezije, Mednarodni dan knjig za otroke oz. 
Svetovni dan mladinske književnosti, Svetovni dan knjige in Noč knjige), ter naš projekt Pripni poezijo, 
ki ozavešča in spodbuja pomen branja poezije. Pri promociji bralne kulture pa vsako leto z našimi 
literarnimi dogodki sodelujemo tudi v okviru Nacionalnega meseca branja, ki je potekal med 8. 
septembrom in 10. oktobrom 2021. V okviru tega vseslovenskega projekta smo predstavili 18 dogodkov. 
 
Zaradi epidemioloških razmer je odpadlo tudi nekaj naših projektov, zamišljenih kot sklop interaktivnih 
dejavnosti, kot so projekti MINT & znanost vznemirja, Soočenja – nove stvarnosti in Sodobna slovenska 
likovna umetnost. Izvajanje teh projektov se bo izvedlo v letu 2022.  
 
V projektu Svet med nami/World among us v MKL vsako leto izvedemo teden kulturnih in izobraževalnih 
dogodkov, posvečenih posameznim državam. V letu 2021 smo v sodelovanju z Avstrijskim kulturnim 
forumom Ljubljana in Veleposlaništvom Republike Avstrije pripravili obširen program Tedna avstrijske 
kulture, ki pa je bil zaradi zaostritve pandemije v mesecu decembru v soglasju z vsemi soorganizatorji 
žal odpovedan in prestavljen na april 2022. 
 
Dogodkov, ki so sicer namenjeni starejšim, mladini in posebnim skupinam, je bilo v preteklem letu 
izvedenih manj, saj so zlasti starejši in ostale ranljive skupine prebivalcev še posebej ogroženi zaradi 
globalne pandemije. Zaradi številčne omejitve obiska posameznih prireditev v času pandemije smo 
bistveno okrepili število spletnih literarnih dogodkov, pogovorov, strokovnih predavanj itd., tako da je 
bilo v letu 2021 od celotnega števila izvedenih dogodkov (456) skoraj polovica dogodkov izvedenih v 
virtualnem okolju (216 dogodkov). V letu 2020 je bilo to razmerje bistveno manjše (od 523 dogodkov je 
bilo 86 dogodkov virtualnih). Glede na leto 2020 se je torej odstotek virtualnih dogodkov v letu 2021 
občutno povečal. Glede samega števila obiska naših prireditev je v letu 2021 sicer občutno odstopanje 
od tistega iz leta 2020, kar pa je predvsem posledica realnega štetja obiska virtualnih dogodkov, saj 
smo določili natančne parametre, s katerimi beležimo obisk naših virtualnih dogodkov, ki so bili v letu 
2020 beleženi bolj pavšalno. Zaradi potreb snemanja in predvajanja virtualnih dogodkov smo poskrbeli 
za dodaten nakup tehnične opreme, ki je namenjena tej dejavnosti. Tudi naši načrti in trendi prireditvene 
dejavnosti bodo v prihodnosti namenjeni krepitvi tovrstnih spletnih oziroma kombiniranih dogodkov. 
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 193 5.982 
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Razstave 98 249 

Strokovna in poljudna predavanja 116 6.269 

Potopisna predavanja 16 1.226 

Glasbene prireditve 11 633 

Filmske predstave 10 416 

Gledališke predstave 2 41 

Ustvarjalne delavnice 2 16 

Natečaji in tekmovanja 1 0 

Drugo 7 102 

SKUPAJ 456 14.934 

- od tega v virtualnem okolju 216 8.917 

Priloga 13: Število kulturnih prireditev za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
 

Ciljna skupina Število prireditev Število udeležencev 

Vsi 451 14.879 

Mladina 0 0 

Starejši 3 34 

Posebne skupine 2 21 

SKUPAJ 456 14.934 

 
 
Prireditve za otroke 
Kljub porastu števila virtualnih dogodkov v letu 2020, ki so bili posledica izrednih razmer, smo za leto 
2021 v večini načrtovali fizične dogodke, s katerimi bi spodbudili obisk knjižnic. Zdelo se nam je namreč 
pomembno, da družine z majhnimi otroki zopet privabimo v naše okolje, k rednemu obiskovanju knjižnic, 
da naše okolje prepoznajo kot varen prostor za druženje, kar smo ob upoštevanju vseh varnostnih 
ukrepov tudi omogočali. Izkazalo pa se je, da leto 2021 kljub vsem ukrepom še vedno ni bilo najbolj 
primerno za vrnitev v stanje, kot smo ga poznali pred epidemijo. Odpovedati smo morali več kot dve 
tretjini vseh načrtovanih prireditev za otroke, bodisi zaradi naknadne prepovedi izvajanja javnih 
prireditev bodisi zaradi karanten ali neudeležbe (realizirali smo le 32,3 % načrtovanih prireditev). V 
največji meri smo izvedli ustvarjalne delavnice, pri katerih beležimo 78,4% realizacijo. Na drugem mestu 
so razstave (36,4% realizacija) in na tretjem ure pravljic (26,9% realizacija). 
 
Izvedli smo le 5,5 % prireditev v virtualnem okolju (predvsem ure pravljic in predstave), polovico od teh 
v živo preko videokonferenčne platforme ZOOM, drugo polovico pa kot posnetek z možnostjo naknadnih 
ogledov, kar je omogočalo dostop vsebin širšemu krogu uporabnikov. Več kot polovica udeležencev 
(54,4 %) na vseh naših prireditvah za otroke je do vsebin dostopala v virtualnem okolju. Virtualni dogodki 
so morda res bili odgovor na situacijo, v kateri smo se znašli, pa vendar lahko njihova številčnost doseže 
nasprotni učinek. Predvsem pri ponudbi za otroke moramo biti pozorni na to, da otrokom omogočamo 
čim več fizičnega stika, ki omogoča razvoj socialnih veščin, samostojnost, sposobnost empatije in vseh 
drugih vrlin, pomembnih za soustvarjanje enotne družbe. Tudi v prihodnje se bomo v največji meri 
osredotočali na izvedbo dogodkov v fizični obliki – s ciljem, da bi otroke na ta način že sedaj vzgajali kot 
redne in aktivne člane knjižnic. 
 
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.):  

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 9 161 

Razstave 12 35 

Ure pravljic, bralne ure 204 6.130 

Predstave  5 981 

Ustvarjalne delavnice 87 926 

Uganke, kvizi 63 806 

SKUPAJ 380 9.039 
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- od tega v virtualnem okolju 21 4.919 

Priloga 14: Število kulturnih prireditev za otroke po krajevnih knjižnicah 
 
 

5.3.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Osnovno poslanstvo knjižnice je skrb za zbirko gradiva, zato v poročilu za leto 2021 še posebej 
izpostavljamo, kako smo skupaj in v posameznih knjižnicah ravnali z gradivom. Temu sledijo dejavnosti 
za odrasle, otroke in mlade. V letu 2021 smo bili zaradi epidemioloških razmer ponovno izpostavljeni 
stalnim prilagoditvam poslovanja z uporabniki in prilagoditvam določenih storitev ter dejavnosti.  
 
Redno delo z zbirkami 
- Poleg skrbi za urejenost gradiva na policah smo pregledovali gradivo v knjižnicah in skladiščih, se 

seznanjali z novim gradivom ter ga predstavljali sodelavcem in uporabnikom. 
- Gradivo smo opremljali z nalepkami in pazili na ustrezno spreminjanje statusov za gradivo, 

odpisovali smo zastarelo, uničeno in izgubljeno gradivo.  
- Ob prejemu podarjenega gradiva smo se ukvarjali s pregledovanjem, opremljanjem in 

posredovanjem le-tega. Vsakodnevno delo je zajemalo pregled in obveščanje o rezervacijah in 
naročilih, pregled in seznanjanje z novo izdanim gradivom ter pobude pri naročanju novega gradiva. 

- Redno smo skrbeli za vezavo in popravila poškodovanega aktualnega gradiva. 
- O gradivu in iz gradiva smo uporabnikom posredovali informacije: v knjižnici, po telefonu in 

elektronski pošti ter jih beležili v aplikacijo za zbiranje tovrstnih informacij. 
- Promovirali in aktivirali smo gradiva med uporabniki, opozarjali na gradivo z rednimi priložnostnimi 

knjižnimi razstavami in s pripravo priporočilnih seznamov ob različnih dogodkih in na različne teme. 
- Vsakodnevno smo beležili in vnašali periodične publikacije, pregledovali postavitev na policah, 

oblikovali posebne zbirke in abecedirali.  
- Za spodbujanje izposoje gradiva smo poleti pripravljali pakete gradiva: Maček v žaklju, posebej 

namenjene otrokom, mladim in odraslim. 
- Knjižnično gradivo (knjige, filme, glasbo in igrače) smo priporočali na spletni strani, pod razdelkom 

Priporočamo, in s priporočili za branje sodelovali na vseslovenskem portalu dobreknjige.si. 
- Članom smo na portalu Biblos omogočali brezplačno izposojo e-knjig v slovenskem jeziku, na 

Audibook e-zvočnih knjig ter na Kanopy in BSF pretočnih filmskih vsebin. 
- Ob dogodkih in ob bralnih projektih smo obiskovalce s seznami opozarjali na gradivo.  
- S posebnimi nalepkami smo označevali gradivo, ki je bilo v letu 2021 namenjeno projektom: Mesto 

bere, Ciciuhec, beremo z malčki, zlata hruška idr. 
- V navezi s Kinodvorom smo nadaljevali z označevanjem kvalitetnih filmov in risank za otroke in 

mlade. 
- V t. i. antikvarnicah, ki jih ponujamo v več knjižnicah, smo po ugodnih cenah prodajali odpisano in 

darovano gradivo, ki je v dobrem stanju in ni aktualno za našo zbirko. 
- Gradivo smo podarili društvom, zavodom, šolam, knjižnicam ter posameznikom ob posebnih 

dogodkih. Prav tako smo obiskovalcem večkrat letno podarjali knjige, ki smo jih odpisali iz zbirke. 
- V knjižnicah smo izbirali in pripravljali knjige za naš skupni repozitorij. 
- V vsaki večji knjižnici imamo vsaj po eno posebno zbirko gradiva, ki smo jim tudi v letu 2021 

namenjali posebno pozornost: kinološka zbirka, miniaturne knjige, zbirka zdravstvenega kotička, 
kitajska zbirka, igroteka, samostojni popotnik, zbirko nemškega leposlovja v sodelovanju z Goethe-
Institut Ljubljana idr. 

- Zaposleni smo se sproti seznanjali z novim gradivom in izbor občasno predstavili sodelavcem. 
- Posvečali smo se izbiri in promociji neknjižnega gradiva (filmi, glasba in igrače) s stališča 

aktualnosti, še posebej zbirki igrač, in pripravili dogodke za aktivacijo gradiva. 
- Gradivo smo članom prinašali tudi na dom. Storitev Knjiga na dom omogoča brezplačen obisk 

knjižničarja na domu tistih, ki sami v knjižnico več ne zmorejo, obisk in izposoja sta v porastu. 
- Omogočali smo pošiljanje naročenega gradiva po pošti, kamorkoli v Sloveniji. 
- Gradivo so člani lahko naročali in vračali v izbranih knjižnicah mreže MKL. 
- Članom smo naročali gradivo iz drugih slovenskih knjižnic, v storitvi medknjižnične izposoje. 
- Za ljubljanske vrtce in nekatere domove za starejše občane smo pripravljali kolekcije knjig in jih 

oskrbovali s kvalitetnim gradivom, v Domu starejših občanov Ljubljana Bežigrad izposojamo bralnik 
z e-knjigami. 
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- Naročanje ali odpovedovanje serijskih publikacij smo opravljali v skladu s potrebami bralcev ter 
glede na pokritost s posameznim naslovom znotraj mreže naših knjižnic. 

- Nadaljevali smo z opremljanjem gradiva s sistemom RFID in opravili inventure gradiva v knjižnicah: 
Knjižnici dr. France Škerl, Knjižnici Jarše, Knjižnici Nove Poljane, Knjižnici Poljane, Knjižnici 
Škofljica, Knjižnici Dobrova in Knjižnici Gameljne. 

- V knjižnicah, kjer so knjigomati za samostojno izposojo, smo uredili možnost samostojnega 
prevzema rezerviranega gradiva. 

- Občutne so bile omejitve z gradivom zaradi obveznih karanten (sedem, nato tri dni) in zaradi izrednih 
podaljšav. Posledično je bil obrat gradiva nižji. Zaprte ali odprte z omejenimi mesti so bile knjižnične 
čitalnice, zato smo poskrbeli za enostavnejšo izposojo periodične publikacije. 
 

Dejavnosti za odrasle 
V letu 2021 smo kulturne dogodke kljub delovanju knjižnic v spremenjenih razmerah in razglašene 
epidemije v začetku leta izpeljali delno v živo, več pa spletno. 
- Literarna srečanja s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Bralne skupine, za vse vrste bralcev, tudi v angleškem, nemškem in francoskem jeziku.  
- Knjižne razstave nagrajenih del in avtorjev za slovenske literarne nagrade (kresnik, Rožančeva 

nagrada, Dnevnikova fabula, Veronika, desetnica idr.). 
- Knjižne razstave ob posebnih dnevih, obletnicah, temah in praznikih. 
- Seznami priporočene literature v tiskani in elektronski obliki. 
- Okrogle mize o literaturi ali strokovnih temah ter pogovorni večeri. 
- Strokovna, poljudna ter potopisna predavanja. 
- Slikarske, fotografske ter domoznanske razstave. 
- Tečaji za računalniško opismenjevanje ter delavnice tujih jezikov. 
- Literarni natečaji. 
- Ustvarjalne delavnice ročnih spretnosti. 
- Obeleženje posebnih dni, pomembnih za knjižnice: Dan splošnih knjižnic, Dan slovenskih splošnih 

knjižnic, Svetovni dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture, 
Svetovni dan poezije, Nacionalni mesec skupnega branja in obletnice ustvarjalcev. 

 
Dejavnosti za otroke  
- Ure pravljic v slovenskem jeziku ter v tujih jezikih. 
- Knjižne razstave leposlovja in strokovnih knjig ob obletnicah, praznikih in posebnih dnevih. 
- Priprava seznamov priporočenega branja za otroke in starše. 
- Priporočanje kakovostne literature na podlagi Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig. 
- Lutkovne in gledališke predstave. 
- Ustvarjalne in izobraževalne delavnice. 
- Izobraževalni tečaji: računalniški, šahovski, tuji jeziki, fotografski, glasbeni in video. 
- Vodeni obiski vrtčevskih otrok, osnovnošolcev in dijakov.  
- Literarni sprehodi po Ljubljani. 
- Literarni kvizi in uganke za predšolske in osnovnošolske otroke. 
- E-uganke na podstrani za otroke na domači strani knjižnice. 
- Izvajanje bibliopedagoške dejavnosti s projektom Ciciuhec – beremo z malčki, v sodelovanju z VVZ.  
- Izvajanje poletnega spodbujanja branja s projektom Poletavci – poletni bralci. 
- Promocija in ogled bibliobusa za skupine predšolskih in šolskih otrok. 
- Program v knjižnicah v času mestnega festivala Bobri.  
- Izdaja slikanice Pravljični sprehod po Ljubljani. 
 
Dejavnosti za mlade 
- Rastem s knjigo (projekt JAK).  
- Nacionalni poletni bralni projekt za spodbujanje branja NajPoletavci. 

- Oddaj na natečaj v MKL – natečaji kreativnega pisanja. 
- Izvedba in promocija nacionalnega MEGA kviza. 
- Spletni kviz Robinzonijada na domači strani knjižnice. 
- Promocija in ogled Trubarjeve hiše literature za osnovnošolce in dijake. 

 
V letu 2021 v knjižnicah, centrih in servisih mreže MKL izpostavljamo: 

 
Knjižnica Bežigrad 
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Redno delo z zbirkami 

- Odpisali smo 14.628 enot gradiva, od tega ob opremi RFID v Knjižnici dr. France Škerl 3.500 enot 
gradiva. Ob vračanju gradiva iz karantene smo sistematično pregledovali vrnjeno gradivo. Novejše 
poškodovano gradivo smo nadomeščali z darovi in dokupom.  

- V Knjižnici Bežigrad smo dobili okoli 60 m polic za knjižno gradivo. Izvedli smo prvi del prestavitev 
gradiva na oddelku za odrasle, na leposlovnem oddelku smo premaknili skupine 929, 82-4, 82-5/6, 
82-82/84, 82-929, na strokovnem pa vse skupine od 7 do 9 ter stripe. 

- Vpisali smo 218 novih igrač. Od tega 108 za Igroteko v Knjižnici dr. France Škerl, ostalo za druge 
knjižnice. Igrače, namenjene izposoji, smo opremili z RFID nalepkami. 

- Zaradi omejitev uporabe čitalnic smo izposojali tudi zadnje številke serijskih publikacij. 

- Prejeli smo 653 knjig, podarjenih s strani uporabnikov. Del gradiva smo umestili v zbirko oz. prodali 
v antikvarni prodaji ali podarili obiskovalcem v Mini bukvarnah.  

- Popravili smo 1.516 enot gradiva, v vezavo smo dali 189 knjig. 

- Z antikvarno prodajo smo ponovno pričeli maja in prodali okoli 1.000 knjig. 

- Do konca poletja smo zaradi omejitev pri izposoji pripravljali pakete gradiva Maček v žaklju. Pripravili 
smo 3.544 paketov in tako izposodili 14.167 enot gradiva. 

 
Dejavnosti za odrasle 
Pripravili smo deset predavanj, 20 izobraževalnih delavnic, 11 literarnih dogodkov, 46 potopisnih 
predavanj ter druge prireditve. Vsebinsko smo sledili zastavljenim tematskim ciklom. Izpostavili bi: 

o Pripovedovalski večer, namenjen odraslim in mladini, skupina Vodnikovih 9 je pripravila štiri 
pripovedi iz življenja Kristine Brenkove. 

o Zdaj že tradicionalni dogodek Poezija med policami. 
o Bralni skupini Knjižna doživetja in Knjiga prebuja moj notranji svet (ZOOM skupini se je 

priključila udeleženka iz Toronta v Kanadi). 
o Cikel predavanj Zdravje s kar sedmimi dogodki. Sodelovanje smo razširili na Šolo zdravja, 

ambulanto za sladkorne bolezni, društvo Spominčica, Društvo za preprečevanje možganskih in 
žilnih bolezni ter ZD Ljubljana Bežigrad. 

o Z dejavnostmi smo obeležili Svetovni dan otroka, Dneve evropske kulturne dediščine in 
Evropski teden mobilnosti. 

- Na področju izobraževanja bi izpostavili: 
o Jezikovne tečaje, ki potekajo v Knjižnici Bežigrad, Knjižnici dr. France Škerl, oz. na ZOOM-u. 

Izvedli smo delavnice španščine in dva tečaja francoščine. 
o Cikel Svetovi narave. 
o Cikel Matura'21, namenjen maturantom. 
Zaradi epidemije smo dejavnosti za ranljivejše skupine letos odpovedali. To so: cikel PoVEZana, 
delavnice Spominčica, glasbene delavnice Prišla bo pomlad, delavnice izdelave voščilnic, tečaj 
kvačkanja in dogodki Platoteke. 

- Nadaljujemo z dejavnostmi in promocijo gradiva na FB profilu, mnoge organiziramo v ciklih. Teden 
smo pričeli z razgibanimi ponedeljki, nadaljevali s promocijo igroteke, srede namenili 110 
kamenčkom v mozaiku Kristine Brenkove, četrtke ciklu Ustvarjalke priporočajo ustvarjalke, petke pa 
ciklu Vsak dan s knjigo. Poletje smo popestrili s cikloma Poletne vibracije in STRIPanje. Spletno 
smo izvedli Popoldan z igroteko in spremljali dogajanje na Noči v knjižnici. 

- V Knjižnici Bežigrad smo pripravili osem večjih razstav. Razstavo ob obletnici osamosvojitve, 
obeležili in predstavili smo Janeza Bleiweisa in Josipa Ipavca, pripravili razstavo Medene kraljice, 
predstavili literarno zvrst strip.  

- Na Glinškovi ploščadi v prostoru, ki smo ga zaprli za lažje izvajanje dejavnosti, izvajamo ure pravljic 
in potopisna predavanja. Poleti knjižnico razširimo na vrt. V knjižnici dobro deluje razstavna 
dejavnost, tako ilustracij kot v sodelovanju z lokalnim okoljem. 

- V učilnici Knjižnice dr. France Škerl potekajo tečaji za zaposlene in uporabnike. Za uporabnike so 
tradicionalni tečaji tujih jezikov in klekljanja. 

- Sodelovali smo na prireditvi ČS Posavje in prireditvi ČS Črnuče. 
- V okviru storitve Knjiga na dom smo obiskovali osem članic. Opravili smo 43 obiskov in izposodili 

170 knjig ter podarili 90 revij. 
- V Knjižnici Bežigrad je jeseni delovala TVŽU, izvajamo tudi individualna svetovanja za uporabo 

Biblosa in Libroama. V knjižnici skrbimo za spominsko zbirko dr. Kristine Brenkove in predstavitev 
njenega dela.  

- Izvedli smo mentorstvo za študentko bibliotekarstva. 

Dejavnosti za otroke 
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- Pripravili smo literarni dogodek na ZOOM-u in FB profilu, Ko se babica naveliča pripovedovati. 
- Redne izobraževalne četrtke organiziramo v Knjižnici Bežigrad, letos smo jih izvedli le delno. 

Pripravili smo delavnice: Eksotične živali, Robotki, Francoščina in Pošastomanija.  
- Pripravili smo znanstveno delavnico za družine, delavnico igranja družabnih iger ter delavnico 

jesenskih lučk. 
- V vseh enotah knjižnice enkrat tedensko potekajo ure pravljic. V živo smo izvedli jesenski cikel ur 

pravljic, spomladanskega pa spletno. 40 ur pravljic je obiskalo 215 otrok, preko spleta pa smo 
zabeležili 368 ogledov. 

- Pripravili smo tri večje razstave in več priložnostnih, s katerimi aktiviramo gradivo, v krajevnih 
knjižnicah so razstavljali vrtci. Za razstavo likovnega natečaja smo pripravili otvoritev s podelitvijo 
nagrad. 

- Od januarja do septembra smo pripravljali pakete Maček v žaklju za otroke. 
- Lutkovno predstavo smo izvedli spletno. 
- Pred Knjižnico dr. France Škerl smo poleti izvedli dve izobraževalni in pet ustvarjalnih delavnic. Vse 

so bile dobro obiskane. Jeseni smo izvedli delavnico Moja igrača. 
- Na zelenici Knjižnice Glinškova ploščad smo poleti izvedli dve delavnici, v Knjižici Savsko naselje 

pa eno. 
- Vsako leto pripravimo priporočilne sezname bralne značke za predšolske otroke in osnovnošolce. 

Za vrtce pripravljamo kolekcije knjig. 
- V vseh enotah otroci rešujejo spletno Malo uganko in Robinzonijado. Jeseni smo ponovno pričeli s 

pripravo ugank tudi v knjižnicah. 
- V okviru projekta Ciciuhec nas je obiskalo oz. smo mi obiskali šest skupin predšolskih otrok (100 

otrok).  
- Knjižnico Glinškova ploščad in Knjižnico dr. France Škerl v dopoldanskem času obiskujejo skupine 

vrtcev, ki za svoje dejavnosti uporabljajo pravljični sobi knjižnic. 
 
Dejavnosti za mlade 
- Ob projektu Rastem s knjigo SŠ in predstavitvah Igroteke nas je obiskalo 330 dijakov iz 12 skupin.  
- Pripravljali smo pakete počitniškega branja Maček v žaklju. Za mladostnike smo pripravljali pakete 

Najst in Crossover. 
- Soustvarjali smo projekt Oddaj na natečaj. 
- Maturantom smo namenili kreativni in izobraževalni cikel delavnic Matura'21. 
- Za mlade med dvanajstim in petnajstim letom smo pripravili Noč v knjižnici – Bedimo z Leonardom. 
- Z mladimi smo pripravili literarni dogodek Poezija med policami. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami 

- Januarja smo v Knjižnici Jarše izvedli inventuro gradiva in gradivo opremili s sistemom RFID. 
Opremljenih je bilo 23.450 enot gradiva.  

- V vezavo smo dali 74 enot knjižnega gradiva, sami pa popravili 570 enot. 

- Skrbeli smo za odpis glede na standarde, obrat in letni prirast gradiva in odpisali 8.878 enot gradiva. 

- Izvajali smo izposojo na domu za starejšo uporabnico. 

- V prostore nekdanje Knjižnice Polje smo namestili knjižne regale za preselitev dela knjižničnega 
depoja iz Knjižnice Jožeta Mazovca ter preselili del arhiva. 

- V Knjižnici Jožeta Mazovca smo na otroškem oddelku oblikovali poseben Eko kotiček s strokovnim 
in leposlovnim gradivom na temo ekologije. 

- Poleti smo vzpostavili prvi 24/7 knjigomat za vračanje gradiva v vetrolovu Knjižnice Polje, ki s 
člansko izkaznico ali kodo na knjigi omogoča vračilo tudi v času zaprtosti knjižnice.  

- V knjižnicah, kjer že imamo knjigomate za samostojno izposojo (v Mostah, Polju in Zadvoru), smo 
uredili možnost samostojnega prevzema rezerviranega gradiva na posebnih regalih ob knjigomatih.  

- Velik doprinos k številu izposojenega gradiva je imela izvedba osebnega prevzema naročenega 
gradiva ter izposoja vnaprej pripravljenih paketov Maček v žaklju za različne skupine bralcev in 
različne bralne interese. Izvajali smo ju v času omejenega dostopa uporabnikov do gradiva in poleti 
ter v tem obdobju pripravili in izposodili kar 4.385 paketov knjig.  

- Sodelovali smo na Miklavževem bazarju v organizaciji ZPM Moste-Polje, pred Knjižnico Jožeta 
Mazovca, in podarjali odpisane knjige. 

Dejavnosti za odrasle 
Zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah je bila večina dejavnosti izvedena v manjšem 
obsegu, pri nekaterih smo dosegli več kot pol načrtovanih izvedb, nekaterih dejavnosti pa nismo izvajali. 
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- Delavnice Življenje je zgodba za uporabnike s posebnimi potrebami iz Centra za usposabljanje 
Janeza Levca smo v načrtovanem obsegu izvajali spletno. Nekaj srečanj pa je bilo v varnem 
obdobju izvedenih z obiskom zaposlene iz Knjižnice Jarše.  

- Izmed literarnih dogodkov, ki so bili izvedeni v večji meri, izstopajo srečanja bralnih skupin, v dveh 
tretjinah izvedeni v živo v Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici Polje in Knjižnici Zalog.  

- Umetniške razstave v naših prostorih so dosegle načrtovano število postavitev, v Knjižnici Zalog 
celo več, najzanimivejša je bila razstava Društva likovnih umetnikov z naslovom Tako je bilo v času 
korone. 

- Ker predstavitev knjižnične dejavnosti v knjižnici v projektu Rastem s knjigo za srednješolce ni bila 
mogoča, smo jo izvedli s pomočjo pripravljenega in posredovanega filma, izvedba in razdelitev knjig 
pa sta potekali v šoli. 

- Računalniška opismenjevanja, strokovna in potopisna predavanja ter druge dogodke, ki so zahtevali 
varno organizacijo prostora, smo izvajali v manjšem obsegu. 

- Enkrat tedensko je potekalo dežurstvo v Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja, kjer se je število 
prejetih vprašanj povečalo.  

- V Kreativnici Knjižnice Polje smo uporabnice seznanjali z osnovami šivanja in uporabe šivalnega 
stroja, navdušile so jih tudi delavnice knjigoveštva.  

- V Knjižnici Jožeta Mazovca so bila v omejenem obsegu izvedena šahovska srečanja za odrasle. 

- V celoti sta bila izvedena načrtovana jezikovna tečaja začetne angleščine in nadaljevalne 
italijanščine v Knjižnici Fužine. 
 

Dejavnosti za otroke 

- V večjem obsegu od načrtovanega so potekale ustvarjalne delavnice, največ v Knjižnici Jarše, nato 
v Knjižnici Zalog, Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Polje. Večina je bila organizirana v poletnem 
času na prostem in s strani izvajalcev, financiranih preko projektov MOL (KUD Galerija C.C.U. in 
Društvo Gumb). Izvedenih je bilo kar 60 kvalitetnih ustvarjalnih delavnic.  

- Ure pravljic smo lahko izvajali omejeno, izvedena je bila dobra tretjina načrtovanega obsega. 

- Vodene obiske knjižnice in ure pravljic za vrtčevske in osnovnošolske skupine smo izvajali od 
pomladi dalje; dosegli smo dobro polovico načrtovanih obiskov.  

- Ob začetku poletja je bila izvedena predstava za otroke pred Knjižnico Fužine. 

- V Knjižnici Jarše smo v sodelovanju z vrtcem izvajali filmsko šolo za predšolske otroke. 

- Knjižne uganke smo pripravljali v vseh naših knjižnicah. 

- Izpostavljamo pet literarnih dogodkov, pogovorov o knjigi za osnovnošolske skupine v izvedbi KUD 
Galerije C.C.U. v Knjižnici Polje, Knjižnici Zalog in Knjižnici Jarše. 
 

Dejavnosti za mlade 

- V Knjižnici Jožeta Mazovca je potekala šahovska šola za osnovnošolce. 

- Izpostavljamo celotedensko poletno nadaljevalno računalniško opismenjevanje Krotilci računalnikov 
za skupine mladih v starosti od 11 do 15 let v novi Knjižnici Polje, izvedeno konec avgusta. 

- V Knjižnici Jarše so od jeseni dalje prvič potekale tudi izobraževalne delavnice za mlajše 
uporabnike s posebnimi potrebami (pod 15 let) iz Centra za usposabljanje Janeza Levca. 

- Novo sodelovanje smo vzpostavili v decembru z uradom Varuha človekovih pravic RS v programu 
Zagovorništvo otrok, prostovoljke se s posameznimi otroki srečujejo na pogovorih dvakrat tedensko 
v prostorih igralnice Knjižnice Jožeta Mazovca. 

 
Knjižnica Otona Župančiča 
Redno delo z zbirkami 
- Inventura knjižničnega gradiva KOŽ, planirana za marec in september, ni bila izvedena, saj se je 

marca knjižnica šele odprla za uporabnike in smo zato inventuro prestavili v leto 2022. 
- Izvedli smo opremljanje gradiva z RFID nalepkami in inventuro v Knjižnici Poljane in Knjižnici Nove 

Poljane. Zaradi predvidene inventure in izvedenih inventur smo odpisali veliko gradiva ali ga 
pripravili za repozitorij. 

- Veliko dela je bilo s karanteno za gradivo; vračilo je obsegalo dve fazi, najprej vračilo z zadržkom in 
nato dokončno razdolževanje. 

- Akcijo podarjanja gradiva smo izvedli trikrat, podarili smo 17.513 enot, z gradivom smo podprli Javni 
zavod Mladi zmaji ter poleti Knjižnico ob vodi ter bralni kotiček v ZOO. 

- Zaradi epidemije smo posodobili navodila za sprejemanje darov, dostopna na spletni strani 
knjižnice. Pridobili smo 9.512 enot gradiva, od tega 8.700 monografskih publikacij, 490 serijskih 
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publikacij in 232 enot neknjižnega gradiva. Iz odpisov in darov smo ustrezno gradivo izbrali za 
antikvarno prodajo, kjer smo prodali več kot 3.000 knjig. 

- Lažja popravila knjig smo opravili sami, izbor za zunanjo vezavo poškodovanih knjig je obsegal 180 
enot. 

- Delo z zbirkami mediatečnega gradiva, pregled aktualnosti ter priprava kriterijev za repozitorij 
neknjižnega gradiva. Snemanje koncertov za digitalni arhiv Mediateke. 

- Priprava gradiva za Mesto bere, Maček v žaklju, Kritiško sito in aktualnih razstav gradiva po temah 
ali drugih atributih. 

- Oprema in vnos serijskih publikacij, evidentiranje obveznih izvodov, priprava ustreznih signaturnih 
nalepk za izposojo na knjigomatih. 

- Izpostavljanje neknjižnega gradiva z razstavami (npr. Liffe na DVD-jih, Poletni hiti, Božični družinski 
filmi, ženske avtorice). 

 
Dejavnosti za odrasle 

- Skupaj smo izvedli 116 dogodkov (38 literarnih, 64 poljudnih predavanj, 1 potopis, 9 glasbenih 
prireditev in 4 razstave zunanjih razstavljavcev). Šest dogodkov je bilo odpovedanih. 

- Bralne skupine: angleški bralno-debatni krožek, Knjige v meni puščajo sledi, Stati inu obstati, 
večinoma so potekale spletno. 

- Pripravili smo spletni dogodek ob 8. februarju: S Prešernom po železni cesti, za vse starostne 
skupine, promovirano je bilo tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo za Slovence po svetu. 

- Cikli pogovornih večerov, ki smo jih zasnovali v letu 2021, so: Med odrom in literaturo (sodelovanje 
MGL in MKL), domoznanska predavanja Naša dediščina, z dr. Andrejem Dobleharjem, pogovorni 
cikel Ženske, ki navdihujejo, z dr. Leonoro Flis, in pogovorno-literarna srečanja s Ksenjo Horvat. 

- Cikli poljudnih strokovnih predavanj, ki so se nadaljevali v 2021: zgodovina umetnosti, predavatelj 
dr. Sarival Sosič, predavanja Društva Up o zasvojenosti, glasbeni pogovori v Mediateki Nova 
frekvenca, vodi Nina Novak Oiseau, in devet koncertov (od tega sedem spletno, en v živo in en 
hibridno). 

- Obeležili smo obletnice: 100-letnica smrti Josipa Ipavca, 140-letnica Josipa Jurčiča, 180-letnica 
smrti Lermontova, 130-letnica smrti Rimbauda, 40 let delovanja Kozjanskega parka. 

- Pripravili smo 24 literarnih večerov s predstavitvijo knjig. 

- Okrogle mize s temo predavanj o drugi svetovni vojni, predavatelja ddr. Igorja Grdine, SAZU. 

- Pripravili smo 23 razstav gradiva ob prejemih literarnih nagrad, smrtih in obletnicah literatov, na 
strokovnem oddelku pa 30 tematskih razstav knjižničnega gradiva. V maju in juniju smo pripravili 
daljšo razstavo gradiva ob mednarodnem letu sadja in zelenjave, septembra pa ob Evropskem 
tednu mobilnosti. Postavili smo dvanajst tematskih razstav gradiva o zdravju in zdravem načinu 
življenja ter obeležili pomembne datume svetovnih zdravstvenih organizacij.  

- V letu 2021 je bilo zaradi epidemioloških sprememb v družbi poudarjeno duševno zdravje mladih in 
varnost na delovnem mestu. Sezname priporočenega gradiva na določeno temo smo objavljali na 
spletni strani. V Borzi zdravja zaradi epidemije nismo izvajali meritev tlaka in glukoze, pripravili smo 
spletna predavanja in izobraževanja o zdravem slogu življenja. 

- Na strokovnem oddelku smo pripravili poljudno razstavo mobilnih telefonov skozi čas in razstavo 
popotniških fotografij, KampaKam. 

- V Mediateki KOŽ smo pripravili razstave: 36 veličastnih filmov leta 2020, Druga godba 2021 in 
retrospektivna razstava. 

- V Knjižnici Poljane smo pripravili razstave gradiva: Štirje letni časi: Pomlad – ptice Slovenije, Poletje 
– reke, jezera, morje, Jesen – drevesa, gozd, Zima – praznična peka in okrasitev; in razstavo v 
sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije in Muzejem pošte in telekomunikacij, Praznični 
pozdrav iz Muzeja.  

Dejavnosti za otroke 
- Redne ure pravljic ob torkih v KOŽ in mesečna pravljična ura z ustvarjalno delavnico – izvedbe so 

bile okleščene zaradi epidemije. 
- Vodenje vrtčevskih in OŠ skupin po knjižnici, z upoštevanjem omejitvenih ukrepov. 
- Poletna počitniška varstva (posamezni dogodki) v sodelovanju z Zavodom Dagiba. 
- Pravljični sprehodi po Ljubljani za vrtčevske skupine. 
- Uganka meseca. 
- V Knjižnici Nove Poljane dve razstavi (Modeli avtomobilčkov skozi čas in Kdo živi v hišici) ter poletna 

filmska projekcija. 
 
Dejavnosti za mlade 
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- Vodstva in predstavitve knjižnice za 7. razred OŠ in dijake v okviru Rastem s knjigo. 
- Igranje namiznih iger (individualno igranje iger – znotraj mehurčkov).  
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 

- V vseh knjižnicah KMO Knjižnica Prežihov Voranc smo s pomočjo seznamov neizposojenega 
gradiva odpisovali neaktualno gradivo in izločali zastarelo in poškodovano gradivo ter gradivo v več 
izvodih. 

- V Knjižnici Dobrova in Knjižnici Škofljica smo opremili gradivo z RFID nalepkami in izvedli inventuro. 

- V Knjižnici Prežihov Voranc intenzivno pregledujemo aktualnost zbirke, v letu 2021 smo odpisali 
7.445 izvodov gradiva, gradivo preusmerjamo tudi v skladišče. 

- Nadaljevali smo z antikvarno prodajo odpisanega in podarjenega gradiva, ki poteka v Knjižnici 
Prežihov Voranc in Knjižnici Ig. Po pričakovanjih se je količina darovanega gradiva v času epidemije 
zmanjšala, posledično je bila skromnejša tudi prodaja. Pomanjkanje gradiva za prodajo smo delno 
nadomestili s ponudbo tuje literature, ki je ostala od minulih prodajnih akcij. 

- V letu 2021 smo v Knjižnici Prežihov Voranc dobili dva knjigomata in ob tem uvedli samostojni 
prevzem rezerviranega gradiva. 

- Med Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Rudnik, Knjižnico Grba in Knjižnico Škofljica je bilo 
uvedeno naročanje gradiva na drugo lokacijo. 

- Izposojo starejšega kakovostnega gradiva smo spodbujali s tematskimi razstavami ob 
pomembnejših dogodkih, projektih in sklopih. Najodmevnejša akcija za aktiviranje starejšega 
gradiva je Maček v žaklju. V knjižnicah KMO Knjižnica Prežihov Voranc smo skupaj izposodili 6.262 
paketov in tako izposodili 24.980 enot gradiva. 

- Nadaljevali smo s promocijo strokovnega gradiva za odrasle. Za poletno branje smo pripravili 
sezname aktualnega branja z naslovom Berem angažirano, posebej smo strokovno gradivo 
izpostavljali tudi s paketi Maček v žaklju. 

- Čitalniški prostor Knjižnice Prežihov Voranc je bil preurejen, narejena je bila nova postavitev zbirke 
periodike, vse slovenske revije so sedaj postavljene po abecedi naslovov. Revije v tujih jezikih so 
postavljene ločeno, dve posebni omari pa zasedajo humanistične strokovne revije in posamezna 
glasila.  

- V obdobju zaprtosti čitalnic za obiskovalce smo članom omogočali izposojo zadnjih številk revij na 
dom in tudi izposojo dnevnih časopisov. 

- Na mladinskem in odraslem oddelku Knjižnice Frana Levstika smo pripravili sezname s predlogi 
branja: Če ti je bila všeč … poizkusi. 

Dejavnosti za odrasle 
- Literarni dogodki: 

• Literarna srečanja bralnih skupin v knjižnicah: bralne čajanke pod vodstvom Sonje Pirman v 
Knjižnici Grba ter Knjiga spregovori z dr. Iztokom Osojnikom v Knjižnici Prežihov Voranc, 
srečanja so večinoma potekala v virtualnem okolju.  

• Poleti smo pred knjižnico izvedli dve prireditvi: kitarski nastop učencev Glasbene šole Ljubljana 
Vič - Rudnik iz razreda prof. Borisa Šinigoja in pesniški večer Bog z mano v izvedbi Petre Koršič 
in ob glasbeni spremljavi Nine Pečar. Obiskovalci so odlično sprejeli prireditve na prostem. 

• Predstavitve knjig in literarnih ustvarjalcev: v okviru Evropskega tedna mobilnosti smo gostili 
predstavitev knjige Moja pot, ekstremnega športnika in organizatorja humanitarnih akcij Mateja 
Markoviča. 

• Stritarjev večer v sodelovanju z Občino Velike Lašče smo izvedli v Knjižnici Frana Levstika.  

- V več krajevnih knjižnicah so bila izvedena različna strokovna predavanja. Izpostavljamo: Deset 
zlatih pravil ravnanja z vodo nam je predstavila dr. Brigita Jamnik in osvetlila aktualno ekološko 
tematiko. Martina Peštaj, urednica otroških in mladinskih oddaj Televizije Slovenija, pa nam je 
predstavila izbor kvalitetnega gradiva za mladino, pogled otrok na sprejemanje vizualne umetnosti 
ter skrb za njihovo varnost. 

- Potopisna predavanja smo organizirali v vseh knjižnicah znotraj KMO Knjižnica Prežihov Voranc. 
Izvedli smo jih večinoma preko spleta (ZOOM in FB stran knjižnice), eno pa tudi sočasno v živo in 
v dvorani. Najbolj zanimivi predavanji sta bili o Argentini in Južni Koreji, ki sta pritegnili več kot tristo 
poslušalcev. 

- Med fotografskimi, slikarskimi, kiparskimi in izobraževalnimi razstavami izpostavljamo: štiri razstave 
v dvorani in dve virtualni. Najbolj opazna je bila slikarska razstava Z vsakim dihom me je manj, 

http://www.vic.sik.si/vic.htm
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akademske slikarke Irene Kazazić. Zanimivo je bilo sodelovanje z umetnikom Mihom Eričem, s 
katerim smo pripravili razstavo grafik v virtualnem okolju. 
V okviru razstave Beneath the skin je bila izvedena okrogla miza z namenom ozaveščanja javnosti 
in nudenja pomoči bolnikom z atopijskim dermatitisom. Fotografska razstava s portreti bolnikov je 
bila estetsko dovršena in dobro obiskana. V krajevnih knjižnicah so se v sodelovanju z likovnimi 
društvi vrstile razstave lokalnih ustvarjalcev. 

- Govekarjevi večeri v Knjižnici Ig: nadaljevala so se odprtja slikarskih in fotografskih razstav. S tem 
so se krepila medgeneracijska povezovanja in sodelovanje z lokalno skupnostjo. 

- Dejavnosti za ciljne skupine uporabnikov: 

• Za starejše:  
o Bralne skupine v domovih starejših: v Centru starejših Horjul, v Centru starejših Notranje 

Gorice in Domu starejših Škofljica. 
o Merjenje holesterola in krvnega tlaka v Knjižnici Rakitna. 

 
Dejavnosti za otroke 
- Literarno, ustvarjalno in ekološko obarvane delavnice, namenjene otrokom od šestega leta starosti, 

pod imenom Dajmo jim vetra, so bile posvečene Kajetanu Koviču in njegovemu liku Zmaju 
Direndaju, ob 90-letnici Kovičevega rojstva ter 40-letnici nastanka priljubljene zgodbe. Dvourna 
delavnica Direndaj z zmajem je potekala v Knjižnici Prežihov Voranc in v Knjižnici Brezovica. 

- V Knjižnici Prežihov Voranc smo nadaljevali z bralnimi uricami Beremo s tačkami, pri katerih 
sodelujemo z društvom Tačke pomagačke. Srečanja potekajo dvakrat mesečno, na vsako srečanje 
se lahko prijavita dva otroka.  

- V vseh knjižnicah so omejeno potekale popoldanske ure pravljic, poleg tega v Knjižnici Prežihov 
Voranc enkrat mesečno še ura pravljic za otroke, stare od dveh let naprej. Tej uri pravljic sledi 
igranje z igračami iz zbirke. Poleti so v Knjižnici Prežihov Voranc potekale pravljice v okviru 
Plesnega Epicentra.  

- V knjižnicah smo v različnih časovnih ciklih organizirali tematske ustvarjalne delavnice.  
- Otroci so reševali uganke. V Knjižnici Frana Levstika smo ugankam dodali še Lov na zaklad. 
- Bralni seznam za Poletavce je oddalo 125 otrok. 
- V krajevnih knjižnicah so otroci iz vrtcev in šol pripravili razstave svojih izdelkov. 
- V Knjižnici Frana Levstika smo decembra otroke povabili k okrasitvi novoletne jelke. 
- Knjižnica Šentjošt je za 4. in 5. razrede organizirala knjižno čajanko. 

 
Dejavnosti za mladostnike 
- V kvizu Robinzonijada v informacijski džungli smo objavili 12 kvizov, od tega dva v sodelovanju s 

Poletavci. Čas za reševanje je bil od novembra 2020 do novembra 2021. Pravilno rešenih je bilo 
214 kvizov. V letošnjem letu smo pridobili sponzorja glavne nagrade za tablični računalnik, podjetje 
Telemach. Zaključne prireditve zaradi epidemije nismo organizirali v živo, temveč spletno v 
sodelovanju s Hišo eksperimentov, dogodek si je neposredno ogledalo petnajst gledalcev.  

- Med poletnimi počitnicami smo organizirali tedenske ustvarjalne delavnice za otroke. 
- V okviru projekta Rastem s knjigo nas obiščejo učenci sedmih razredov osnovnih šol in dijaki prvih 

letnikov srednjih šol.  
 
Knjižnica Šiška 
Redno delo z zbirkami 
- Izvedli smo popis knjižničnega gradiva v Knjižnici Gameljne ter opremljanje gradiva z RFID 

sistemom v Knjižnici Gameljne. 
- Odpisali smo 15.150 knjig, od tega 8.528 v Knjižnici Šiška, 4.299 v Knjižnici Šentvid, 1.817 v 

Knjižnici Gameljne in 506 v Knjižnici Vodice. 
- V knjižnicah smo sami popravili 3.645 knjig, od tega 3.251 v Knjižnici Šiška, 282 v Knjižnici Šentvid, 

70 v Knjižnici Gameljne in 42 v Knjižnici Vodice. V vezavo zunanjemu izvajalcu smo posredovali 
186 enot knjižnega gradiva in pet letnikov serijskih publikacij. 

- V dar smo od uporabnikov prejeli 264 enot knjižnega gradiva.  
- Uspešno smo izvajali antikvarno prodajo. 
- Maček v žaklju: pripravili in izposodili smo 3.511 paketov, od tega v Knjižnici Šiška 2.620, v Knjižnici 

Šentvid 745, v Knjižnici Gameljne 70 ter v Knjižnici Vodice 76.  
- Razvrščanje po zahtevnostnih stopnjah in označevanje gradiva za tujejezične bralne značke. 
- Redno smo spremljali novo gradivo in izvajali aktivnosti za promocijo branja (priporočilne razstave 

gradiva, razstave in priporočilni seznami za aktivacijo manj aktualnega a kvalitetnega gradiva, 
anotacije na spletni strani in na portalu dobreknjige.si). 
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- V Knjižnici Šiška in Knjižnici Šentvid smo se ukvarjali s korekturami programa za RFID izposojo 
gradiva in poročali o pomanjkljivostih programa za knjigomat.  

 
Dejavnosti za odrasle 
Kot v letu poprej je tudi v tem letu tempo prireditvam narekovala koronska kriza. Večji del leta je bila 
izvedba možna le spletno. Za to obliko smo se, po izkušnjah iz leta 2020, odločili pri cikličnih prireditvah 
na določeno temo, ki imajo dokaj stalno občinstvo: Francoski literarni krožek in Srečanja ob humanistiki. 
Tudi ko je bila izvedba mogoča v prostorih knjižnice, so ukrepi dajali pečat prireditvam, kar se je kazalo 
na manjšem obisku, kot smo bili vajeni prej. 
Redna dejavnost Knjižnice Šentvid – zelene knjižnice je Eko teden, ki smo ga zaradi okoliščin in vladnih 
ukrepov v celoti izvedli le v oktobru, načrtovali smo jih pet. Čez leto smo izvedli še nekaj posamičnih 
eko delavnic za odrasle (Ula Hribar Babinski, tudi virtualno) in nekaj eko pravljic za otroke. 
Literarne prireditve. 
Izvedli smo trinajst literarnih prireditev: 
- Kvalitetna je bila predstavitev knjige Kratka zgodba slikarja in pisatelja Arjana Pregla. Priredili smo 

jo v sodelovanju z Društvom slovenskih literarnih kritikov in predstavlja obet dobrega sodelovanja 
z društvom tudi v prihodnje.  

- Predstavitev knjige Evforija ultramaratonke Petre Vladimirov ob Tednu mobilnosti. Avtorica je v 
pogovoru z Rokom Dežmanom spregovorila o pripravah, nastopu in preizkušnjah na gorski 
ultratekaški preizkušnji po Pirenejih. 

- Pretežno spletno smo skoraj v celoti izpeljali načrtovano bralno skupino Francoski literarni krožek 
in dvakrat v živo izvedli bralno skupino Prisedite k naši mizici. 

Razstave 
Organizirali smo deset razstav, od tega šest likovnih, izpostavljamo: 
- Razstavo digitalnih risb Zlatka Levačiča Risba na dan. K razstavi je sodila tudi videoprojekcija, ki 

je ilustrirala postopke nastajanja digitalnih risb.  
- Dobro obiskana otvoritev razstave Lepa sem, ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki je poleg 

slik slikarja Željka Vertlja, ki slika z usti, vsebovala tudi modne kreacije in usnjeno galanterijo. Odprli 
smo jo z bogatim kulturnim programom.  

- Razstava ljubiteljske slikarke Elene Starceve, ki prihaja iz Ukrajine in katere razstavljeni akvareli 
na svojstven način interpretirajo slovensko pokrajino. 

- Katalonski jezik, ki kljub velikemu številu govorcev v štirih državah ni državni jezik, smo predstavili 
z razstavo Katalonščina: 10 milijonov glasov. Razstavo je pripravila nevladna organizacija 
Plataforma per la Llengua, ki skrbi za promocijo katalonskega jezika kot sredstva družbene 
povezanosti. 

- Kot primer dobrega sodelovanja z izobraževalno ustanovo omenjamo razstavo industrijskega 
oblikovanja Corona-Creativa, kjer so bila razstavljena dela študentov 1. letnika Višje strokovne šole 
Ljubljana, program Oblikovanje materialov. Študenti so predstavili svoje plakate, ki pozivajo k 
odgovornemu ravnanju med koronsko krizo. 

- Z razstavo nagrajenih del – 30 let samostojne Slovenije smo v Knjižnici Šentvid predstavili 
nagrajena dela z literarnega, likovnega, tehniškega, fotografskega in kulinaričnega področja, 
nastala v okviru natečaja 28. Šentviških dni na temo Moja dežela je moja država. Učenci in dijaki 
OŠ Šentvid, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Alojzija Šuštarja ter dijaki Škofijske klasične 
gimnazije so pod vodstvom mentorjev razmišljali o osamosvojitvi Slovenije, lepotah, posebnostih 
in zanimivostih naše dežele. 

- Svetla plat korone, razstavo del Franca Zavodnika, vsestranskega umetnika in mizarja, smo 
predstavili v Knjižnici Šentvid in na spletni strani https://www.mklj.si/novice/franc-zavodnik-svetla-
plat-korone/. Ogledati si jo bo mogoče do marca 2022.  

Strokovna predavanja  
Organizirali smo sedemnajst strokovnih predavanj, izpostavljamo:  
- Na Noč raziskovalcev, ki je bila letos posvečena vodi, smo organizirali predavanje Zmajskega 

društva KAP Jasa »Leteči zmaji in onesnažene vode«. Na privlačen način so predstavili svoj 
raziskovalni projekt monitoringa onesnaženosti rek, jezer, močvirij, z uporabo infrardeče kamere, 
ki jo v zrak ponese zmaj. 

- Ob Evropskem tednu mobilnosti je profesor športne vzgoje in strokovni vodja pri podjetju GiBit 
Bojan Kristan predstavil nordijsko hojo, njen pomen za zdravje in tehniko izvajanja. 

- V zastavljenem obsegu smo v obliki spletnih srečanj izvedli tradicionalna Srečanja ob humanistiki 
Marka Ogrisa, glavna tema predavanj so bili osnovni filozofski pojmi. 

Potopisna predavanja.  
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- V tem letu nam je uspelo realizirati le eno potopisno predavanje – kvaliteten potopis po Namibiji 
Matjaža Pirša, ki so ga odlikovale odlične fotografije. 

Izobraževalne delavnice 
Letos smo okrepili segment izobraževalnih delavnic. Izvedli smo jih trinajst. Tematsko so bile široko 
zastavljene: jezikovne kompetence, zdrav način življenja, naravne terapije, kozmetika, psihološka 
vprašanja, učenje igranja rock'n'roll glasbe idr. 
Sodelovali smo na prireditvi Jesensko srečanje v Šentvidu, ki vsako leto poteka na ragbi igrišču Oval v 
Guncljah in na kateri sodelujejo društva in ustanove, ki delujejo na področju ČS Šentvid. Na stojnici 
Knjižnice Šentvid smo predstavili dejavnosti MKL, vabili smo k vpisu v knjižnico, podarjali knjige, ponujali 
kviz o Knjižnici Šentvid. 
 
Dejavnosti za otroke 
Prireditve v živo so potekale le junija, septembra in oktobra ter prvo polovico novembra. 
- Ure pravljic, namenjene otrokom od 4. leta dalje, smo izvajali tedensko v vseh naših enotah. 

Realizirali smo 29 ur pravljic. 
- Pravljične Vzgojnice, pogovorne delavnice za spodbujanje družinske pismenosti. Vsaka delavnica 

je tematizirala neko vzgojno temo, podprto s pravljico in pogovorom. Na delavnicah so sodelovali 
vsi člani družine. 

- V sodelovanju z društvom Tačke pomagačke smo nadaljevali z dejavnostjo Beremo s tačkami, kjer 
se otroci preizkušajo pri veščini glasnega branja šolanim kužkom. Še posebej je delavnica 
motivacijska in terapevtska za otroke z bralnimi težavami.  

- Za ljubitelje psov enkrat mesečno prirejamo Kinološke urice, kjer se srečujemo s kinološko kulturo, 
obiskovalci dobijo koristne informacije o pasjih ljubljenčkih.  

- Spoznajmo Kitajsko so izobraževalne delavnice, ki se navezujejo na zbirko knjižničnega gradiva 
Okno kitajske. Otroci in družine spoznavajo kitajski jezik, kitajsko kulturo, umetnost in zgodovino.  

- Ruščina za otroke je letošnja načrtovana novost, kot mini tečaj ruskega jezika za otroke in družine.  
- V sodelovanju z Družinskim gledališčem Kolenc smo organizirali dve gledališki predstavi za otroke: 

Volk in sedem kozličkov v Knjižnici Šiška ter Kako je prašiček gradil hiško v Knjižnici Vodice. Vse 
proste kapacitete so bile na obeh lokacijah popolnoma zapolnjene. 

- Organizirali smo dve ustvarjalni delavnici Origami, ki jo je vodila gluhonema gostja. Otroci so 
vzporedno z ustvarjanjem lahko spoznavali tudi svet tišine gluhonemih. Naučili so se nekaj 
osnovnih kretenj znakovnega jezika. 

- V Knjižnici Šiška izvajamo projekt Ciciuhec, v okviru katerega nas je letos obiskala le ena skupina, 
ostalim smo projekt priredili razmeram primerno.  

- Nadaljevali smo z vseslovenskim projektom Rastem s knjigo. Nekaj šolskih skupin nas je obiskalo 
v živo, ostalim smo program projekta prilagodili.  

- V okrnjenem obsegu smo izvajali bibliopedagoško delo za organizirane skupine OŠ.  
- V vsaki od naših enot pripravljamo pisne uganke, namenjene najmlajšim obiskovalcem.  
- V poletnem času in v času delne odprtosti knjižnice smo v vseh enotah pripravljali pakete za otroke, 

Maček v žaklju. 
- V okviru Eko tedna v Knjižnici Šentvid smo organizirali Eko pravljične ure in Eko ustvarjalne 

delavnice. Še posebej dobro je bila obiskana eko pravljična ura Kolo je zavrtelo svet. 
- Izvedli smo Pravljično popoldne s Knjižnico Vodice z raznovrstnimi dejavnostmi. 
 
Dejavnosti za mlade 
- Rock'n'roll delavnice za mlade od 10. leta dalje. 
- Izvedli smo dvanajst vodenih obiskov v okviru projekta Rastem s knjigo. 
- Mladim je bilo ob Noči raziskovalcev namenjeno predavanje Leteči zmaji in onesnažene vode. 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in pridobivanje gradiva: 

- Kreirali smo 3.272 novih zapisov za različne vrste gradiva.  

- Kreirali smo 374 novih zapisov v normativni bazi CONOR.  
Urejanje fonda: 
- V obstoječi knjižnični zbirki smo dopolnili ali kreirali nove zapise za 1.838 enot domoznanskega 

gradiva (kreiranje novega zapisa oz. vnos ustrezne oznake v zapis obstoječega gradiva na podlagi 
domoznanske vsebine). 

- Spremenili smo dostopnost 41-im enotam gradiva.  



51 

- Zvezali smo 176 enot serijskih publikacij in opravili osnovno popravilo 58 enot poškodovanega 
gradiva. 

- Stare nalepke smo zamenjali 1.690 enotam gradiva. 
- Nadaljevali smo s čiščenjem plesni na knjigah in policah kletnega skladišča. 
- Zaključili smo z reorganizacijo skladišča v drugem nadstropju, s prerazporeditvijo knjižničnega 

gradiva in zagotovitvijo prostora za desetletni prirast gradiva. Reorganizirali smo kletno skladišče, 
prazne presledke med posameznimi oddelki smo zmanjšali in s tem racionalizirali iskanje gradiva. 
S pomočjo posameznikov, ki so opravljali družbeno koristno delo, smo očistili plesen s knjižnih 
darov. 

Posebne zbirke: 
- V zbirko repozitorija MKL smo vključili 142 naslovov knjižnega gradiva. Planirano povečanje zbirke 

za najmanj 300 enot gradiva ni bilo uresničeno zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah. 
Iz repozitorija MKL smo izposodili 93 naslovov. 

- v kletnem razstavnem prostoru smo popravili poškodovane in dotrajane razstavne vitrine, ki so 
namenjene razstavljanju miniaturnih knjig. 

- v Knjižnici Savsko naselje smo razstavili zbirko miniaturk vojvodinskega umetnika madžarskega 
rodu, Karolya Andruska. 

Posredovanje knjižničnega gradiva: 
- Gradivo Slovanske knjižnice je bilo uporabljeno pri pripravi razstave Jože Brumen, modernistični 

oblikovalec in umetniški erudit. Razstava je na ogled v ljubljanskem Muzeju za arhitekturo in 
oblikovanje (16. 12. 2021—24. 4. 2022). 

- Gradivo Slovanske knjižnice je bilo uporabljeno pri pripravi razstave Na drugi strani. Slovenska 
fotoreportaža, ki je bila na ogled v Jakopičevi galeriji (19. 1. 2021–19. 6. 2021). 

- Uporabnikom smo na zahtevo pripravili in posredovali 854 digitaliziranih strani iz našega gradiva. 
- Kljub delovanju knjižnice v spremenjenih razmerah smo v čitalnicah omogočali nemoten dostop do 

knjižničnega gradiva; število študijskih mest smo sproti prilagajali ukrepom vlade RS. 

Dejavnosti za odrasle 
Načrt prireditev za leto 2021 je predvideval izvedbo rednih tematskih ciklov Ljubljana v gibljivih slikah, 
Literatura v mestu, Cikel ruskega filma ter Cikel češkega in slovaškega filma. Pomembno vodilo pri 
pripravi prireditev so bile okrogle obletnice rojstev in smrti vidnejših osebnosti. 
Kakor leta 2020 nam je tudi v letu 2021 slaba epidemiološka slika (covid-19) preprečila izvajanje 
prireditev pred publiko, zato smo del dogodkov izpeljali spletno. V živo smo se z uporabniki prireditev 
srečali v maju, septembru in oktobru. 

- Pripravili smo osem literarnih dogodkov. Štirikrat smo se preko spleta srečali v okviru Slovanskega 
bralnega kluba, kjer smo gostili prevajalke Tatjano Jamnik, Đurđo Strsoglavec, Lijano Dejak in Jano 
Unuk.  

- Spletno smo izvedli tri pogovorne večere v okviru Literatura v mestu. O velikih možeh 19. stoletja 
smo se pogovarjali z Blažem Vurnikom in Miranom Hladnikom (o Ivanu Tavčarju), Ireno Žmuc in 
Mojco Ferle (o Ivanu Hribarju) ter Bernardom Nežmahom in Urško Perenič (o Josipu Jurčiču). 

- Pripravili smo večer poezije s pesnico Lidijo Golc. 

- V glavnem preddverju smo na ogled postavili tri razstave: Pozorna pripovedovalka – sodobne 
poljske avtorice v slovenskih prevodih (Katedra za polonistiko Oddelka za slavistiko FF UL), 
domoznansko razstavo Slovanske knjižnice Sprehodi po Ljubljanskem Posavju ter razstavo tiskov 
Josipa Jurčiča, na kateri smo predstavili delček gradiva iz najstarejšega fonda naše knjižnice. 

- Na stalni razstavi Na današnji dan smo predstavili časopis Dnevnik iz leta 1965, v katerem se datumi 
in dnevi v tednu ujemajo z letom 2021. 

- V drugem nadstropju Slovanske knjižnice si je bilo mogoče ogledati tri razstave, ki smo jih pripravili 
zaposleni: Pregled najbolj zanimivih knjižnih novosti iz leta 2020; razstavo Poletje v knjigi ter 
razstavo Milko Bambič (1905–1991): pionir slovenskega stripa v svetu časnikov, revij in knjig. Krajši 
čas je v drugem nadstropju gostoval tudi del razstave Cesar v Dolu Občine Dol pri Ljubljani. 

- Organizirali smo tri strokovna predavanja. Januarja je ob 200-letnici Ljubljanskega kongresa o tej 
temi predaval dr. Andrej Rahten. Spletno predavanje je poželo izredno zanimanje občinstva. V 
jesenskem času sta v ciklu Ljubljana v gibljivih slikah, katerega osrednja tema je bila mesto Ljubljana 
na filmskem platnu, predavala dr. Peter Stanković in dr. Andrej Šprah. Na predavanjih smo 
predvajali dva dokumentarna posnetka, ki smo ju pridobili v TV arhivu in dokumentaciji RTV 
Slovenije. Na prvem dogodku si je bilo mogoče ogledati del posnetka dokumentarne oddaje Franta, 
filmski oče neke mladosti (2006). Pred drugim predavanjem smo predvajali odlomek iz oddaje 
Umetni raj (režiser: Slavko Hren; 2005), kjer je bilo predstavljeno snemanje filma Ljubljana je 
ljubljena. 
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- V prvi polovici septembra smo organizirali izobraževanje Slovanski fokus, na katerem smo iz 
različnih zornih kotov osvetliti češko, slovaško in poljsko književnost. Dogodek je bil v prvi vrsti 
namenjen knjižničarjem splošnih in srednješolskih knjižnic, odprt pa je bil tudi za širše občinstvo. O 
zahodnoslovanskih književnostih so spregovorili strokovnjaki – bohemisti, polonisti in slovakisti, ki 
kot univerzitetni predavatelji, književni prevajalci in uredniki skrbijo za to, da dela, izvorno napisana 
v različnih slovanskih jezikih, lahko prebiramo tudi v slovenščini. Pri pripravi posvetovanja smo 
sodelovali z Oddelkom za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Društvom slovenskih 
književnih prevajalcev in KUD Police Dubove. 

- V istem okviru smo med 20. septembrom in 20. novembrom 2021 pripravili prvo sezono bralne 
akcije Slovanski fokus. Bralkam in bralcem Mestne knjižnice Ljubljana smo ponudili priporočilni 
seznam s 24 kakovostnimi prevodi češke, slovaške in poljske proze. Izbor knjig so pripravile 
profesorice z Oddelka za slavistiko FF in slovenske prevajalke. 

- Sodelovali smo na simpoziju Slovenske matice o Štefanu Barbariču z referatom »Štefan Barbarič v 
Slovanski knjižnici: od znanstvenega dela do kulturnega udejanjanja«. 

- Izdali smo deseti letnik domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami ter zanjo pridobili 
sofinanciranje Mestne občine Ljubljana. Revija prinaša članke o prenovi Ljubljane v času župana 
Ivana Hribarja, o zbirki humornih listov iz Slovanske knjižnice, o odnosu med Josipom Jurčičem in 
Jakobom Alešovcem ter o Simbolih mesta Ljubljane. 

- V Knjižničarskih novicah smo objavili članek »30. obletnica smrti pionirja slovenskega stripa Milka 
Bambiča (1905–1991)«. 

- Objavili smo prispevek Baroni Erbergi in dolski dvorec v knjižnem gradivu iz zbirke Slovanske 
knjižnice v jubilejnem zborniku Cesar v Dolu, ki ga je Občina Dol pri Ljubljani izdala ob 200-ti 
obletnici obiska cesarja Franca I. 

- Na regijskem portalu Kamra smo objavili štiri digitalne zbirke: o družini ljubljanskih trgovcev in 
industrialcev Jelačin z Emonske ceste v Ljubljani, o Josipu Jurčiču, književniku, uredniku in 
publicistu, o gradbincu Viljemu Treu in njegovih gradbenih projektih v Ljubljani ter o cerkvi sv. 
Jakoba v Ljubljani. 

- Na spletnem biografskem leksikonu znanih osebnosti slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu 
Obrazi slovenskih pokrajin smo objavili en prispevek. 

- Sodelovali smo s Službo za razvoj in območnost pri načrtovanju in izvedbi digitalizacije 
dragocenega gradiva, ki bo postalo prosto dostopno uporabnikom Digitalne knjižnice Slovenije. 
Pripravili in odpremili smo 19 knjižnih enot v skupnem obsegu 5.333 strani. 

- Na Facebook strani Slovanske knjižnice smo objavili okoli 240 objav ob pomembnih obletnicah, o 
gradivu, ki ga hrani Slovanska knjižnica, ter v albumu Prevajalci priporočajo. 

- Pripravili smo izobraževanje Predavanje o katalogizaciji s standardom ISBD (A) za študente 
drugega letnika Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. 

- Sodelovali smo pri delu Nacionalnega odbora in pododbora za Unesco Spomin sveta ter pripravili 
kandidaturo dveh enot pisne kulturne dediščine za nacionalno listo Spomin sveta. 

- Oktobra smo pripravili spletno izobraževanje Raziskujmo skupaj, na katerem smo skupini starejših 
uporabnikov prikazali načine iskanja gradiva in informacij v knjižničnem katalogu, Digitalni knjižnici 
Slovenije in Domoznanski e-bibliografiji. Izobraževanje smo organizirali v sodelovanju z Javnim 
zavodom Cene Štupar. 

 
Dejavnosti za otroke 
- Sodelovali smo na Izobraževanju mentorjev mladih raziskovalcev, ki ga organizira OŠ Riharda 

Jakopiča Ljubljana. Mentorjem smo predstavili strategijo iskanja gradiva v knjižničnem katalogu 
COBISS+ in v Digitalni knjižnici Slovenije. 

- Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah načrtovana brošura v zbirki Kulturna dediščina 
za družine ni bila realizirana. 

 
Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- Priprava naročenega, rezerviranega gradiva iz skladišča v bibliobus, ki ga uporabniki naročijo ob 

obisku na postajališču, po e-pošti ali telefonu, je pomemben del našega rednega dela. Rezervacije 
smo urejali po posameznih postajališčih in jih umestili v bibliobus sproti za izbrana postajališča. 
Rezervacije smo pripravili v internem delu bibliobusa, ločenem od zaloge, namenjene prostemu 
pristopu. 

- Vsakodnevno smo pripravljali zbirko za odhod na teren, pregledovali izposojeno gradivo po izpisih 
s prejšnjega dne ter dopolnjevali prazne police v bibliobusu z izvodi iz skladišča, še posebej z novim, 
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aktualnim gradivom, temeljnimi književnimi deli, knjigami za bralno značko ipd. Pomnožene izvode 
ter vrnjeno gradivo smo izločali ter pospravljali v skladišče.  

- Urejanje gradiva v skladišču, odpis zastarelega ter poškodovanega knjižničnega gradiva ter priprava 
za repozitorij, urejanje darov bralcev, ki smo jih uvrstili v lastno zalogo ali pa jih ponudili Knjižnici 
Otona Župančiča. Nekaj odpisanega gradiva smo darovali zaporom na Igu, Zavodu za gluhe in 
naglušne in Centru Janeza Levca. 

- Spremljali smo ponudbo novega gradiva na tržišču in pri nabavi sodelovali s Službo za nabavo in 
obdelavo gradiva.  

- Lažja knjigoveška popravila poškodovanega gradiva smo v skladu s stroko opravljali sami ali pa jih 
predali v vezavo v oddelek za vezavo gradiva. 

- Gradivo za slabovidne smo opremljali z ustreznimi piktogrami, mladinsko leposlovje z barvnimi 
piktogrami in angleško bralno značko s sličico EPI Reading badge. 

Dejavnosti za odrasle 

- Sodelovali smo pri projektu Maček v žaklju. Pripravljeni paketi knjig po različnih tematikah so še 
posebej olajšali izbiro knjig v času delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah, ko uporabniki niso 
imeli dostopa do knjig v bibliobusu.  

- Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah je bilo za to leto načrtovano strokovno srečanje 
Sekcije za potujoče knjižnice v Murski Soboti ponovno prestavljeno, in sicer na maj 2022.  

- Oktobra smo izvedli dejavnost Druženje s Potujočo knjižnico pred Domom starejših Škofljica. 
Varovanci doma so prisluhnili zgodbam, ki jih je pripovedoval zaposleni iz Potujoče knjižnice. 

- Izvedli smo predstavitev Potujoče knjižnice za študente bibliotekarstva, za zaposlene iz Mariborske 
knjižice, ki so bili na službeni izmenjavi, ter za knjižničarko s Poljske, ki je bila na mednarodni 
izmenjavi zaposlenih v MKL. 

 
Dejavnosti za otroke 

- Načrtovani obiski vrtcev so bili zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prestavljeni v 
leto 2022.  

- Iz istega razloga je bila odpovedana tudi dejavnost Potujoča knjižnica na obisku v Zavodu za gluhe 
in naglušne Ljubljana, saj epidemiološke razmere žal niso dopuščale druženja v bibliobusu. 
Namesto tega smo septembra ob našem prihodu na to postajališče skupini otrok skupaj z učiteljico 
predstavili Potujočo knjižnico ter jim razdelili vpisnice, ki so jih odnesli domov, da so se lahko 
prihodnjič včlanili. 

- Zaposleni iz Potujoče knjižnice je kot pripovedovalec sodeloval s Knjižnico Bežigrad na prireditvi v 
okviru Leta Kristine Brenkove. 

 
Trubarjeva hiša literature 
Gostili smo 92 prireditev in dogodkov, namenjenih odraslim in otrokom. Izvedli smo sedem 
izobraževalnih delavnic ter tečajev (28 ur). Gostili smo domače in tuje predavatelje, goste in 
sogovornike. Programsko smo sodelovali z založbami, stanovskimi društvi, organizatorji festivalov in 
drugimi kulturnimi ustanovami, intenzivno smo se vključili v projekte MKL (Mesto bere, Oddaj na natečaj 
v MKL, festival Bobri), v okviru katerih smo soorganizirali literarne in strokovne pogovorne večere ter 
delavnice. 
Kot soorganizator smo sodelovali pri: izvedbi festivala Bobri; izvedbi 8. mednarodnega kritiškega 
simpozija: Umetnost kritike – Društvo slovenskih literarnih kritikov. 
Dogodke je obiskalo 6.284 (2020: 4.068) obiskovalcev in obiskovalk, od tega je bilo 6.081 takih, ki so 
se dogodkov udeležili v virtualnem okolju. Virtualni dogodki, ki so bili posneti tako, da omogočajo 
kasnejši vpogled in ogled dogodka (70 dogodkov), pa imajo od dneva objave in do konca koledarskega 
leta 2021 skupno 34.959 ogledov.  
S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države smo (MKL in THL kot 

referenčni prostor za književnost in knjigo) skušali uresničevati cilje Unescovega naziva Ljubljana – 

mesto literature. Trubarjeva hiša literature se je v svojih vsebinah navezovala tudi na uresničevanje 
drugega področja (Knjižnica za vse: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta) Strateškega načrta 
2017–2021 MKL.  
 
Podrobno poročilo Trubarjeve hiše literature je priloga vsebinskega poročila in njegov sestavni del. 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
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Komisija za kompetenčne centre pri Združenju slovenskih splošnih knjižnic je 6. decembra 2021 
Pionirski podelila status kompetenčnega centra, zaradi odličnosti minulega in sedanjega dela in 
poglobljenega razumevanja vloge kompetenčnega centra v nacionalnem prostoru, za strokovno 
področje, ki ga pokriva. 
 
Redno delo z zbirkami 
- Sodelovanje s SPOK pri klasifikaciji in vsebinski obdelavi leposlovnih in poučnih knjig za otroke in 

mlade. 
- Dopolnitev lokalnih polj COBISS3 z zlatimi hruškami in Ciciuhcem. 
- Tekočo produkcijo mladinskih knjig dvakrat mesečno vrednotimo na Knjigometru.  
- Pregled in dopolnitev gesel celotne mladinske produkcije za potrebe Priročnika. 
- Vodenje kontrole dotoka serijskih publikacij arhivskega in študijskega oddelka. 
- S sodelavci iz Kinodvora izvajamo promocijo kakovostnih filmov za otroke in mlade z nalepko 

Kinobalon priporoča. 
 

Dejavnosti za odrasle 

- Nadaljevali smo sodelovanje z IFLO in IBBY pri mednarodnem projektu The World Through Picture 
Books: Librarian's favourite books from their country in pripravili izbor ter predstavitev desetih najbolj 
kakovostnih sodobnih slovenskih slikanic. Z založniki smo poskrbeli, da so izbrani naslovi dostopni 
v nacionalnih knjižnicah v Parizu in Tokiu, za študijske namene in potujoče razstave.  

- Skozi leto smo pripravljali Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2021, ki je izšel z 
naslovom Skupaj. Za namen promocije zlatih hrušk smo izdelali zgibanke in plakate.  

- Z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije smo vzpostavili partnerstvo pri podeljevanju priznanj zlata 
hruška, ki smo jih nagrajenim avtorjem ter založbam z ZBDS podelili 8. decembra. Praznik zlatih 
hrušk je bil virtualen, posnetek je poleg podelitve vključeval tudi pogovor z avtorji nagrajenih knjig. 

- Ob 110. obletnici rojstva Kristine Brenkove in ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, smo 
s Knjižnico Bežigrad zasnovali bralnospodbujevalno akcijo Glasba besed Kristine Brenkove in 
besede o glasbi: 110 bralnih predlogov, in jo povezali z letošnjo poslanico Ameriške sekcije IBBY. 
Na MOL smo v MKL dali pobudo za poimenovanje ulice po Kristini Brenkovi. 

- Zaradi pandemije in ukrepov smo prezentacijo strokovnega dela prenesli v virtualno okolje in izvedli 
januarsko, februarsko in decembrsko Strokovno sredo ter aprilski simpozij Ugriznimo v zlate hruške, 
ostale Strokovne srede pa v živo.  

- Za FB profil KOŽ pripravljamo gradivo za Torkovo zlato hruško. 

- Aprila smo virtualno izvedli iz lanskega leta prestavljen simpozij Ugriznimo v zlate hruške. Povezali 
smo se z različnimi ustanovami, ki so branje izvajale ob izbranih knjigah, izvirno slovenskih zlatih 
hruškah in njihovih avtorjih, in sicer z vrtcem, osnovno šolo, gimnazijo in medgeneracijsko skupino; 
svoje prakse so predstavili na simpoziju. K sodelovanju smo povabili avtorje, predstavnico 
bibliotekarske stroke, predstavnico knjigarstva in sodelavce z mladinskih oddelkov.  

- Ob Svetovnem dnevu Zemlje smo sodelovali z Nacionalnim inštitutom za biologijo na virtualnem 
srečanju, Znanost in literatura. 

- Skupaj z Mladinsko knjigo in Ljubljanskim gradom smo sodelovali pri pripravi tematske razstave Za 
devetimi gorami, za katero smo prispevali del razstavljenega gradiva in informacij o tradiciji 
pravljičarstva po slovenskih splošnih knjižnicah, tudi v MKL.  

- Nadaljevali smo strokovno sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo, FF, s študenti, dr. Alenko Šauperl in dr. Tjašo Jug, pri vajah o postavitvi mladinskega 
leposlovja. 

- V 15. ciklu MEGA kviza, ki smo ga posvetili Bralni znački, smo prejeli 9.174 rešitev. Odziv je presegel 
vsa pričakovanja. Za reševalce, ki so kviz reševali do 15. maja 2021, smo junija pripravili vmesno 
žrebanje. Ker so si mnogi želeli skupnega reševanja v šolah in knjižnicah, ki ga v prejšnjem šolskem 
letu niso mogli izvajati, smo MEGA kviz podaljšali do 15. maja 2022.  

- S Knjigarno Konzorcij in Mladinsko knjigo smo: 
o sodelovali pri promociji zlatih hrušk po slovenski knjigarniški mreži Mladinske knjige; 
o v januarju smo z ilustratorko Majo Kastelic izvedli tradicionalno razstavo zlatih hrušk v izložbi 

Knjigarne Konzorcij, zaradi zdravstvene situacije brez spremljevalnih prireditev. Sta pa vodja 
Knjigarne Konzorcij, Katarina Modic, in ilustratorka Maja Kastelic sodelovali na virtualnem 
aprilskem simpoziju, Ugriznimo v zlate hruške, in predstavili naše povezovanje. 

- S promocijskim gradivom smo založili Knjigarno Lutkovnega gledališča, knjigarno Založbe Sanje, 
Hišo sanjajočih knjig, Vodnikovo domačijo, Kinodvor, slovenske splošne in šolske knjižnice, 
mentorje branja v okviru Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS idr. 
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- Nadaljevali smo sodelovanje z RTV Slovenija, s televizijsko oddajo Male sive celice, kjer v rubriki 
Prebrane celice promoviramo zlate hruške. Oddaj je bilo 31. Za urednico in voditelja oddaje 
pripravljamo izhodišča za promocijo knjig, zlatih hrušk. Promocija je prisotna na njihovih socialnih 
omrežjih, nagradnih igrah, tudi na plakatu, na sodelujočih OŠ. Sodelovali smo pri izdelavi seznamov 
priporočenih knjig za televizijsko oddajo Kriškraš. 

- V juniju smo s Knjigarno Konzorcij in Slovensko sekcijo IBBY izvedli 28. prodajno razstavo Bologna 
po Bologni, ki je bila prvič izvedena online. Pripravili smo promocijski plakat. 

- Priročnike, zlate hruške smo promovirali s prispevki: na strokovnem posvetu ABC bralne pismenosti 
III, na knjižnih čajankah Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, na Kulturnem bazarju v Ljubljani 
in Mariboru, v televizijskih in radijskih oddajah, v projektu Športajmo in berimo idr. 

- S svojimi prispevki smo sodelovali na različnih simpozijih, okroglih mizah in strokovnih srečanjih 
doma in v tujini (Gradska knjižnica Pula, Začitaj se!, knjižne čajanke Društva Bralna značka 
Slovenije – ZPMS, ABC bralne pismenosti, revija Bukla, spletno glasilo Sem@for idr.).  

- Članici Pionirske aktivno sodelujeta kot predavateljici v izobraževanju za mentorje in starše 
Ciciuhca; vsako leto posodobimo priporočilni seznam za Ciciuhca. 

- Izdelava naročenih bibliografij in seznamov otroških in mladinskih knjig: 
o za 13. festival Bobri na temo identitete; 
o seznam Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost (več kot 100 knjig), med njimi promocija 

knjig, dobitnic znaka zlata hruška, za Kulturni bazar, manjši izbor knjig je bil tudi razstavljen v 
vitrini v prostorih Cankarjevega doma; 

o dopolnili in nadgradili smo obsežen seznam Pionirske, Izbor dobrih, zelo dobrih in odličnih 
otroških in mladinskih knjig, ter izbor strokovne literature na temo športa in gibanja ob 
Evropskem tednu športa, se povezali z Mariborsko knjižnico, Centrom za spodbujanje bralne 
pismenosti in drugimi sodelavci, kot npr. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, NIJZ, Kulturnim 
bazarjem; 

o za potrebe Kulturnega bazarja (Dober tek, Slovenija, Tradicionalni slovenski zajtrk) in strokovnih 
delavcev smo še posodobili (dopolnili) naš seznam Izbor dobrih, zelo dobrih in odličnih otroških 
in mladinskih knjig na temo hrane in prehrane;  

o sodelovali smo z NIJZ, Kulturnim bazarjem in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pri pripravi seznama leposlovnih in poučnih knjig s tematiko sadja in zelenjave za e-
priročnik Slastno, hrustljavo, zdravo.  

- Vsako leto pripravimo razpisno dokumentacijo na JAK RS za pridobitev finančnih sredstev za 
realizacijo nacionalnih projektov s področja bralne kulture ter vsa delna, končna vsebinska in 
finančna poročila. 

- S sodelavci oddelka za otroke KOŽ z rednimi pregledi oglednega gradiva v SPOK in v NUK skrbimo 
za nakup kakovostnih otroških in mladinskih knjig. 

- Z JAK RS sodelujemo na državnem nivoju pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo. Za projekt 
pripravimo strokovno gradivo, namenjeno mentorjem. Imamo vlogo koordinatorja za MKL. 

- Sodelujemo z Andragoškim centrom, s svojim koordinatorjem v nacionalni mreži ustanov za 
spodbujanje pismenosti in bralne kulture v Sloveniji.  

- S prispevkom in s promocijskim gradivom smo sodelovali na Kulturnem bazarju v Cankarjevem 
domu, na usposabljanju strokovnih delavcev. S svojo dejavnostjo smo predstavljeni v katalogu za 
strokovne delavce.  

- Kot partner smo sodelovali pri mednarodnem projektu G-BOOK 2, ki ga sofinancira Ustvarjalna 
Evropa. Projekt je namenjen promociji mladinske literature, brez predsodkov o delitvi vlog glede na 
spol.  

 
 

5.4 Izobraževanje 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju izobraževanja 
Poleg ostalih ima splošna knjižnica v lokalnem okolju naslednje vloge: pridobivanje znanja, informacijsko 
in računalniško opismenjevanje, vključevanje v družbo, informacijsko središče lokalne skupnosti, 
odločanje o javnih zadevah in spremljanje aktualnega dogajanja v družbi, pa tudi spodbujanje 
povezovanja ter sodelovalne kulture in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti. Te vloge v MKL izpolnjujejo 
knjižnice s svojimi izobraževalnimi programi in Učni center. MKL omogoča in zagotavlja svojim 
uporabnikom in obiskovalcem vseživljenjsko neformalno izobraževanje in priložnostno učenje, kar 
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izboljšuje njihovo vključenost ter možnosti za povezovanje, sodelovanje in ustvarjalnost. Zaposlenim v 
MKL in slovenskim knjižničarjem pa zagotavljamo možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 
 
Izobraževanje uporabnikov: 

- Oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov. 

- Promocija izobraževanja uporabnikov v javnosti in med zaposlenimi v MKL. 

- Pomemben del izobraževanj uporabnikov so izvedli redno zaposleni v okviru svojega delovnega 
časa. 

- Infotočka za e-gradiva javnih oblasti v obliki tematskih sklopov na spletni strani MKL predstavlja vse 
najpomembnejše vsebine s področja e-uprave, e-storitev in e-demokracije. 

- Izvedli smo raziskavo o potrebah po izobraževanju uporabnikov, ki je bila nazadnje izvedena v letu 
2011. 

- V e-učilnico za uporabnike smo dodali nove predmete in pripravili načrt za posodobitev obstoječih 
ter dodajanje novih predmetov, za katere zaposleni, ki izvajajo izobraževanja, pripravijo gradiva za 
podporo samostojnemu učenju. 

- Za maturante smo v Knjižnici Bežigrad izvajali sklop pripravljalnih izobraževalnih delavnic 
Matura'21. 

- V okviru aktivnosti Borze dela smo v virtualnem okolju izvedli več delavnic za finančno 
opismenjevanje. 

- Ciljni skupini iskalcev zaposlitve smo ponudili individualno svetovanje preko elektronske pošte in 
spletne aplikacije ZOOM. V okviru tega nudimo tudi možnost pomoči pri pripravi razpisne 
dokumentacije – življenjepisa, motivacijskega pisma, prijave ipd. 

- Pomemben del izobraževanj, predvsem jezikovnih izobraževanj in izobraževalnih delavnic, smo 
prenesli v virtualno okolje, s čimer smo se odzvali na delovanje knjižnice v spremenjenih okoliščinah. 

- Sodelovali smo pri lokalnih, nacionalnih in evropskih projektih ter razpisih. 
 
Izobraževanje zaposlenih v MKL, knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti: 

- V letu 2021 so se zaposleni v MKL na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih 
izobraževali v skupnem obsegu 5.157 ur (2.495 ur v letu 2020). 

- Za izobraževanje zaposlenih, pri čemer smo upoštevali tudi izvajanje izobraževanj s strani 
zaposlenih v MKL, je knjižnica namenila 0,22 % celotnega prihodka, kar je manj od IFLA smernic, 
ki priporočajo višino sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih med 0,5 in 1 % 

celotnega letnega proračuna knjižnice,1 pri tem pa je treba upoštevati tudi delovanje Učnega centra. 

- S strokovnimi sredami širimo znanja s področja mladinske književnosti in knjižničarstva med ostale 
mladinske in šolske knjižničarje. V letu 2021 smo štiri strokovne srede prestavili v virtualno okolje. 

- Pripravili smo kataloga izobraževanj Učnega centra MKL za leto 2021. Vsa izobraževanja, pri 
katerih je bilo to možno, smo prenesli v virtualno okolje, ostala bodo izvedena v letu 2022. 

- MKL kot partner sodeluje pri projektu TECH.LIBRARY – Enhance public library services for visually 
impaired users through ICT tools and training 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. 

- Učni center MKL je v letu 2021 pridobil naziv kompetenčnega centra za izobraževanje knjižničarjev, 
preko katerega je pomemben poudarek namenjen tudi izobraževanju za nova znanja, vključno s 
posebnimi znanji, potrebnimi za izvajanje koordinacije nalog območnosti. 

- V decembru 2021 smo pridobili ERASMUS+ akreditacijo za obdobje 2021–2027 za izvajanje 
projektov mobilnosti zaposlenih. 

- Sodelovali smo pri organizaciji petega mednarodnega posvetovanja Knjižnica, srce mesta. 

- Sodelovali smo pri prenovi spletne strani MKL. 

- Na enotedenski mobilnosti zaposlenih v MKL je bila knjižničarka iz Poljske.  

- V okviru izmenjave z Mariborsko knjižnico nas je za en dan obiskala pomočnica direktorice iz 
Mariborske knjižnice. 

- Mentorski program za študente smo izvajali v skladu z Mentorskim programom MKL.  

- Izvedli smo skupinsko predstavitev knjižnice za študente bibliotekarstva (Potujoča, 3 študenti, maj 
2021). 

                                                 
1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 
62–63. 
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- V virtualnem okolju smo izvedli dve izjemno dobro obiskani Bralnici – izobraževalni delavnici o 
branju za mentorje v VVZ-jih, ki sodelujejo v projektu Ciciuhec, beremo z malčki.  

 
 

Kazalnik 2020 2021 

Število izvedenih izobraževanj za vse uporabnike 525 407 

Skupno število obiskov servisov 4.291 - 

Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL 2.495,0 5.157 

Število zunanjih udeležencev izobraževanj Učnega centra MKL 144 587 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2020 in 2021: 
Primerjava skupnega števila izvedenih izobraževanj v letu 2021 z letom 2020 ni smiselna zaradi različno 
trajajočih prepovedi izvajanja skupinskih izobraževanj in omejitev, ko so se le-ta deloma lahko izvajala. 
Na zmanjšanje števila izobraževanj je vplivala tudi ukinitev Središča za samostojno učenje in Borze 
znanja v MKL zaradi ukinitve financiranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Za leto 
2021 smo skupno načrtovali 1.250 izobraževanj in od tega smo jih realizirali slabo tretjino (32,6 %). 
 
Skupno število ur izobraževanja zaposlenih v MKL se je v letu 2021 v primerjavi s prejšnjim letom 
povečalo za 107 %. V letu 2021 smo namreč v Učnem centru izvedli za 9,5 % več izobraževanj od 
načrtovanih, medtem ko smo jih v letu poprej izvedli le približno polovico od načrtovanih. Določenih 
dogodkov, ki smo jih izvedli v virtualnem okolju, se je udeležilo mnogo več zunanjih udeležencev kot 
običajno. Tudi večina izobraževanj, ki jih organizirajo zunanji ponudniki in ki jih upoštevamo pri skupnem 
številu ur izobraževanja, je bila izvedena v virtualni obliki, zato so se jih lahko zaposleni lažje udeleževali, 
ne glede na omejitve pri fizičnem zbiranju.  
 
Podrobni podatki in razlage so navedeni v sklopih 5.4.1 (Izobraževanja za odrasle in Izobraževanja za 
otroke). 
 
 

5.4.1 Izobraževanje uporabnikov 

 

Izobraževanje uporabnikov 

Knjižnica 
otroci odrasli SKUPAJ 

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 

KB 19,5 213 135,5 981 155,0 1.194 

KJM 62,5 842 98,5 158 161,0 1.000 

KOZ 12,0 234 379,5 2.411 391,5 2.645 

KPV 79,0 1.588 32,0 326 111,0 1.914 

KŠ 11,0 128 31,5 305 42,5 433 

SK 0,0 0 5,5 37 5,5 37 

Potujoča k. 0,0 0 0,5 3 0,5 3 

THL 1,0 15 28,0 50 29,0 65 

Pionirska 0,0 0 0,0 0 0,0,0 0 

SKUPAJ 185,0 3.020 711,0 4.271 896,0 7.291 

- od tega v 

virtualnem 

okolju 

22,0 365 190,0 747 212,0 1.112 

 
 
Izobraževanja za odrasle 
Plan za leto 2021 smo pri izobraževanjih za odrasle realizirali 48,7-odstotno. Največji upad beležimo pri 
računalniškem opismenjevanju (19,4% realizacija) in vodenih obiskih knjižnic (35,6% realizacija). 
Najbolj smo se številu načrtovanih izobraževanj približali pri izobraževalnih delavnicah (61,3% 
realizacija) in tečajih (57,9% realizacija). Od 11 izvedenih tečajev je deloma ali v celoti potekalo 5 (45,5 
%) tečajev v virtualnem okolju in nekateri tečaji so bili izvedeni v krajšem obsegu od načrtovanega. 
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Dobro petino (20,2 %) izobraževalnih delavnic smo izvedli v virtualnem okolju. Skupni delež 
izobraževanj, ki smo jih ponudili v virtualnem okolju, je bil 17,6 odstotka. 
 
 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 73 100,0 1.781 

Računalniško opismenjevanje  7 24,0 86 

Tečaji  11 232,0 96 

Izobraževalne delavnice 173 355,0 2.308 

SKUPAJ 264 711,00 4.271 

- od tega v virtualnem okolju 46 190,0 747 

Priloga 15: Število izobraževanj za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 

Ciljna skupina Število izobraževanj Število udeležencev 

Vsi 80 1.352 

Mladina 82 1.899 

Odrasli 73 528 

Starejši 3 25 

Posebne skupine 26 467 

SKUPAJ 264 4.271 

 
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. Ponudba organiziranih 
skupinskih oblik izobraževanja uporabnikov (delavnice, tečaji, predavanja) je bila organizirana v okviru 
posameznih knjižnic v mreži MKL, stroške za njihovo izvedbo smo v celoti krili iz lastnih sredstev. 
 
Borza dela (BD) 
BD je izvajala svetovalno in informacijsko dejavnost na informacijski točki v Knjižnici Otona Župančiča, 
deloma tudi v Knjižnici Fužine, ter organizirala in izvajala različne izobraževalne delavnice za uporabnike 
v Knjižnici Otona Župančiča in Trubarjevi hiši literature. Tudi letos smo večino izobraževalnih delavnic, 
87, izvedli v virtualnem okolju. Dve smo vzporedno prenašali tudi na Facebook profilu MKL. Individualno 
svetovanje za uporabnike smo izvajali v živo, preko elektronske pošte in spletne aplikacije ZOOM. V 
okviru tega uporabnikom nudimo tudi možnost pomoči pri pripravi razpisne dokumentacije – 
življenjepisa, motivacijskega pisma, prijave ipd. Izvedenih je bilo 255 individualnih srečanj za 37 različnih 
posameznikov. Izvedli smo izobraževanje za skupino iz Projektnega učenja mlajših odraslih iz 
Izobraževalnega centra Geoss Litija. V sodelovanju s Socialno akademijo smo v okviru projektov 
Inkubator 4.0: moj korak naprej (MOL) in Z mladinsko pobudo do službe (ESS) organizirali 19 
izobraževalnih delavnic za uporabnike MKL, mi pa smo izvedli 3 delavnice za udeležence izobraževanj 
Socialne akademije in Zavoda No Excuse. 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Individualno mentorstvo v Točkah vseživljenjskega učenja, pri katerem so se uporabniki z mentorjem 
učili računalništva, smo izvajali le v zadnjih dveh mesecih. Mentorji so uporabnikom, predvsem starejšim 
in začetnikom pri uporabi računalnika, največkrat pomagali pri uporabi elektronske pošte, pisanju in 
oblikovanju besedil, obdelavi slik, brskanju po spletu, objavi oglasa itd. Mentorstvo so izvajali bibliotekarji 
v knjižnicah med svojim delovnim časom v okviru kadrovskih zmožnosti knjižnice. Izvajali smo ga 
občasno, glede na omejitve in povpraševanje. Skupno je bilo v treh knjižnicah izvedenih 30 ur 
individualnega mentorskega dela z udeleženci: v Knjižnici Bežigrad 4, v Knjižnici Jožeta Mazovca 3 in 
v Knjižnici Rudnik 23 ur. 
 
E-učilnica za uporabnike 
E-učilnica eucenje.mklj.si je namenjena izobraževanju uporabnikov MKL na področju IKT in 
prostočasnih ter kreativnih dejavnosti. V e-učilnici je trenutno dostopnih 11 predmetov, v planu je 
posodobitev obstoječih in dodajanje novih predmetov. Vpis v e-učilnico je možen za vse uporabnike 
storitve Moja knjižnica, ki ob prijavi uporabijo št. svoje članske izkaznice (kot uporabniško ime) in geslo 
storitve Moja knjižnica. Po presoji izvajalcev so določeni predmeti tudi prosto dostopni za goste e-
učilnice, ki niso člani MKL in/ali nimajo uporabniškega računa. 
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Izobraževanja za otroke 
Realizirali smo le dobro četrtino (26,4 %) načrtovanih izobraževanj za leto 2021, med njimi v največji 
meri vodene obiske knjižnice (51,7 %), ki smo jih ponekod prilagodili izvedbi preko videokonferenčne 
platforme ZOOM. Tečajev sploh nismo izvajali, tudi na splošno je bila izvedba vseh delavnic – 
računalniško opismenjevanje (13,9 %) in druge izobraževalne delavnice (11,3 %) – izjemno nizka. 
Izvedli smo le 5,6 odstotkov izobraževanj v virtualnem okolju (predvsem vodene obiske knjižnice), vse 
v živo preko videokonferenčne platforme ZOOM. Dobra desetina udeležencev (12,1 %) na vseh naših 
izobraževanjih za otroke je do vsebin dostopala v virtualnem okolju. 
 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 106 133,0 2.706 

Računalniško opismenjevanje  5 15,0 50 

Tečaji  0 0,0 0 

Izobraževalne delavnice  32 37,0 264 

SKUPAJ 143 185,0 3.020 

- od tega v virtualnem okolju 8 22,0 365 

Priloga 16: Število izobraževanj za otroke po krajevnih knjižnicah 
 
 

5.4.2 Učni center 

 
Izobraževanja Učnega centra MKL so bila združeno predstavljena v letnem katalogu izobraževanj. 
 
Tabela prikazuje seštevek udeležencev na vseh izobraževanjih, posamezni udeleženec je v primeru, 
da se je udeležil več izobraževanj, zabeležen večkrat. 
 

Izobraževanja v Učnem centru MKL 

Skupno število 
izobraževanj 

Število udeležencev 

iz MKL druga strokovna javnost SKUPAJ 

81 707 587 1.294 

- od tega v virtualnem okolju: 

29 258 311 569 

 
V letu 2021 smo izvedli 7 izobraževanj več, kot smo jih načrtovali, organizirali smo 18 dodatnih 
izobraževanj. Posneli smo 16 dogodkov, izvedenih v virtualnem okolju, za pet dogodkov smo pripravili 
le posnetek brez udeležbe. Število ogledov vseh posnetkov znaša 4.490. Tega podatka v tabeli ne 
prikazujemo, ker so ogledi anonimni in jih ne moremo ločiti na udeležence iz MKL in drugo strokovno 
javnost. Zaradi prepovedi izvajanja skupinskih izobraževanj in omejitev števila oseb v zaprtih prostorih 
v različnih obdobjih smo nekatera izobraževanja prenesli v virtualno okolje z udeležbo v živo oziroma z 
naknadnimi ogledi njihovih posnetkov, preostala pa smo prestavili v leto 2022. 
 
 

5.4.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 

Izobraževanja zaposlenih 

Število ur izobraževanja Število zaposlenih, ki so se izobraževali 

5.157 192 

 
Tabela prikazuje število ur izobraževanja zaposlenih v MKL na izobraževanjih, organiziranih v Učnem 
centru MKL in tudi pri drugih ponudnikih izobraževanj izven MKL.  
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Skupno število ur izobraževanja zaposlenih v MKL se je v letu 2021 v primerjavi s prejšnjim letom (2020: 
2.495 ur) povečalo za 107 %, kar je posledica izvedbe večjega števila izobraževanj v virtualnem okolju, 
tako v Učnem centru kot tudi pri zunanjih ponudnikih izobraževanj. 
 
Pri številu zaposlenih, ki so se izobraževali, smo vsakega zaposlenega šteli samo enkrat, ne glede na 
to, koliko izobraževanj se je udeležil. V primerjavi z letom 2020 se je izobraževalo za 13 % manj 
zaposlenih (2020: 220 zaposlenih). 
 
 
Eksterna izobraževanja 
Zaposleni so se izobraževali na tečajih v NUK in na IZUM-u. Poleg tega so se izobraževali na 
izobraževanjih, ki so jih izvajali drugi zunanji izvajalci: Andragoški center Slovenije, Bralno društvo 
Slovenije idr. Zunanji izvajalci so v MKL izvedli naslednja izobraževanja: Od koncepta do obiskovalca, 
Delo z mladostniki, Kakovostna ilustracija in oblikovanje knjig za otroke, Migracije in podnebne 
spremembe skozi prizmo globalnega učenja, Usposabljanje za voditelje bralnih skupin, Pokončna drža 
in povečanje koncentracije za delovno mizo, Aktivni odmor med delovnim časom. Bibliotekarski izpit sta 
opravili dve delavki. Zaposleni v knjižnici so se udeležili še izobraževanj s kadrovsko-pravnega področja. 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini. Posebej izpostavljamo: 

- Posvetovanje sekcij ZBDS: "Uporabnik v kontekstu sprememb" (ZBDS, v virtualnem okolju), 

- Knjižničar knjižničarju sedmič: Dan dobrih praks (Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS, v virtualnem 
okolju), 

- 16. mednarodno strokovno srečanje: Knjižnica, igrišče znanja in zabave (Gradska knjižnica “Ivan 
Goran Kovačić” Karlovac in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, v virtualnem okolju), 

- Simpozij bralne značke (Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, v virtualnem okolju), 

- strokovni posvet ABC bralne pismenosti III (Mariborska knjižnica, v virtualnem okolju), 

- srečanje potujočih knjižnic na Hrvaškem (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, virtualno okolje), 

- 87. kongres IFLA WILC 2021 (IFLA, v virtualnem okolju), 

- NEXT Library Festival (NEXT Library, v virtualnem okolju), 

- NAPLE Forum 2021 (NAPLE, v virtualnem okolju). 
 

Na nekaterih od navedenih dogodkov so zaposleni v MKL sodelovali tudi s predstavitvijo primerov dobre 
prakse, referatov in člankov. 
 
Objave, predstavitve in uredniško delo zaposlenih je zbrano v poglavju 5.9 Bibliografija zaposlenih v 
MKL v 2021. 
 
Interna izobraževanja 
Sodelavci so pripravili in izvedli naslednje izobraževalne delavnice za zaposlene v MKL: 

- Izkušnja vodenja knjižnice (1 izvedba, 5 udeležencev), 

- Kaj moraš kot vodja vedeti o MKL: Paket predstavitev in izobraževanj za vodje (1 izvedba, 10 
udeležencev), 

- Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (3 izvedbe, 7 udeležencev), 

- Napredovanja v bibliotekarstvu (1 izvedba, 9 udeležencev), 

- Obdelava fotografij – Gimp, FastStone Viewer (1 izvedba, 11 udeležencev), 

- Plačilna lista (1 izvedba, 6 udeležencev), 

- Pravila uporabe ZOOM računov MKL (1 izvedba, 9 udeležencev), 

- Pridobivanje sponzorjev in donatorjev (1 izvedba, 4 udeleženci), 

- Priprava na javni nastop (1 izvedba, 2 udeleženca), 

- Strategije iskanja knjižnega gradiva (1 izvedba, 8 udeležencev), 

- Svetovanje za branje in (ne)formalna biblioterapija (1 izvedba, 3 udeleženci), 

- WordPress izobraževanje za vnašalce MKL vsebin (1 izvedba, 4 udeleženci), 

- ZOOM za organizatorje e-dogodkov (4 izvedbe, 32 udeležencev). 
 
E-učilnica za zaposlene 
E-učilnica MKL je namenjena izobraževanju zaposlenih na področju IKT. V e-učilnici je zaposlenim na 
razpolago 11 predmetov. V letu 2021 je bilo v e-učilnico 79 unikatnih vpisov. Zaposleni so skupaj rešili 
27 testov, povprečna ocena, dosežena na testih, pa je bila 8,88. Za uporabo e-učilnice sta bili razpisani 
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dve izobraževanji, ki se zaradi premalo prijav nista izvedli v razpisanem terminu, so pa bila izvedena v 
obliki individualnih izobraževanj. 
 
V vseh organizacijskih enotah izvajamo redne sestanke zaposlenih, na katerih so predstavljene novosti 
in spremembe, potrebne za opravljanje rednih del in nalog. 
 
 

5.4.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti 

 
Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic je potekalo po prilagojenem programu Učnega centra 
MKL, zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus). 
 
Organizirali smo izobraževanja, ki so jih izvajali zaposleni v MKL: Izkušnja vodenja knjižnice, 
Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici, Napredovanja v bibliotekarstvu, Oblike 
motiviranja za branje v vrtcu in družinah, Grafično oblikovanje za promocijo dogodkov s programsko 
opremo Canva, Priprava na javni nastop, Svetovanje za branje in (ne)formalna biblioterapija. V 
sodelovanju z zunanjimi izvajalci pa: Inovativno delo v spletnih učilnicah, Kako pripravim prireditev 
oziroma dogodek, Lutka v knjižnici, Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih 
knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za kulturo, Od koncepta do obiskovalca, 
Predstavitev knjižnih novosti za otroke, Regijski posvet o sodelovanju splošnih knjižnic s Knjižnico slepih 
in slabovidnih Minke Skaberne ter Usposabljanje za uporabo CMS orodja WordPress. 
 
Knjižničarjem iz slovenskih knjižnic in drugi strokovni javnosti so bila namenjena tudi izobraževanja, 
opisana v nadaljevanju. 
 
Bralnice – izobraževanja o branju 
Bralnice organiziramo za vse mentorje v naši redni dejavnosti Ciciuhec, beremo z malčki (knjižničarje 
in vzgojitelje). Preko spletne platforme ZOOM smo izvedli dve strokovni predavanji: januarja 
Predstavitev knjižnih novosti za otroke in marca Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju. 
Udeležba na obeh predavanjih je presegla udeležbo iz leta 2020 za več kot 400 odstotkov (leta 2020: 
30 udeležencev, leta 2021: 161 udeležencev; 327 kasnejših ogledov posnetkov na YT MKL). 
Strokovnega predavanja Oblike motiviranja za branje v vrtcu in družinah, ki ga običajno izvajamo v 
vrtcih, zaradi pandemije nismo izvedli. 
 
Strokovne srede, izobraževanje šolskih in mladinskih knjižničarjev  
Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja mladinskih in šolskih knjižničarjev kot 
tudi širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih zanima promocija kakovostne mladinske 
knjige in kakovostnega branja. Potekajo v organizaciji Pionirske – Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, od leta 1972. Del 49. in 50. cikla Strokovnih sred smo zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah (koronavirus) izvedli v obliki video predstavitev. V letošnjem letu smo izvedli 
tudi dogodke, prestavljene iz leta 2020 (npr. simpozij Ugriznimo v zlate hruške). 
 
 

5.4.3 Mentorstvo 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju mentorstva 
- Mentorsko delo v knjižnici je namenjeno študentom bibliotekarstva, novo zaposlenim ter javnim 

delavcem, ki so opravljali delo v različnih enotah MKL.  
- Skupinske predstavitve za študente in novo zaposlene so potekale po dogovorjenem urniku, ki 

omogoča učinkovito načrtovanje kadrov v enotah ter hkrati omogoča, da udeleženci mentorstva 
obiščejo različne območne in krajevne knjižnice, servise in službe MKL. 

- Mobilnosti in spremljanje na delovnem mestu za tuje strokovnjake (študente in zaposlene) poteka 
po potrebam prilagojenih programih. 

- Izvedena je bila za leto 2020 načrtovana strokovna izmenjava v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, 
ki je bila prestavljena v leto 2021. 
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V letu 2021 smo v okviru Erasmus+ mobilnosti gostili na krajšem obisku knjižničarki iz praške knjižnice 
(Městská knihovna v Praze) in v obliki spremljanja na delovnem mestu knjižničarko iz knjižnice v Lodžu 
(Biblioteka Miejska w Łodzi). 
 
V sodelovanju z Oddelkom za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK smo v okviru programa 
ERASMUS+ gostili študijski obisk skupine 25 knjižničarjev iz Nizozemske. 
 
V letu 2021 smo organizirali skupinske predstavitve služb, območnih enot in dejavnosti v MKL za novo 
zaposlene in študente bibliotekarstva. Predstavitve so bile razdeljene v deset sklopov in so potekale v 
času delovne prakse študentov bibliotekarstva (4). Praksa je bila zaradi ukrepov ob epidemiji 
prestavljena na maj 2021. 
 
Za zaposleni v Mariborski knjižnici smo izvedli strokovno izmenjavo, ki je bila zaradi razmer v letu 2020 
prestavljena na leto 2021. 
 
Priprava programov in koordinacija mentorstva študentom bibliotekarstva je potekala v Službi za razvoj 
in območnost. Programa za gostji iz tujine sta bila pripravljena v Učnem centru MKL. 
 
 

5.5 Domoznanska dejavnost 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti 
Na realizacijo načrtovanih domoznanskih dejavnosti v Mestni knjižnici Ljubljana je tudi v letu 2021 
vplivalo delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah zaradi epidemije koronavirusa. Zmanjšana 
prireditvena dejavnost v enotah naše knjižnice je botrovala manjši realizaciji domoznanskih prireditev, 
dogodkov in sorodnih dejavnosti, ne glede na to pa je del le-teh našlo pot do uporabnikov v virtualnem 
okolju. 
 
Jurčičevo leto: 
Leto 2021 je bilo posvečeno spominu na velikana slovenskega pripovedništva Josipa Jurčiča, zato smo 
tudi v Mestni knjižnici Ljubljana pripravili vrsto dogodkov, s katerimi smo želeli prispevati k spominu na 
avtorja prvega slovenskega romana, utemeljitelja slovenske kmečke in zgodovinske pripovedi ter 
pomembnega publicista. 
- Na domoznanskem portalu Kamra smo objavili digitalno zbirko Josip Jurčič (1844–1881): književnik, 

urednik literarnih zbirk in časnikar. V njej smo sistematično razdelali Jurčičevo življenjsko pot, 
literarno ustvarjanje in publicistično delo pri hrvaških listih in v Slovenskem narodu. Posebej 
zanimivo je poglavje o jezikovni podobi tega časopisa, kjer je opisano Jurčičevo posvajanje izrazov 
iz hrvaškega, srbskega in tudi ruskega jezika kot posledica njegovega velikega navdušenja nad 
slovanstvom. Spomini Jurčičevih sodobnikov dopolnjujejo podobo tega velikega moža z 
verodostojnimi detajli, prevodi njegovih del v tuje jezike pa kažejo na njegovo prisotnost v 
mednarodnem prostoru. 

- Jurčiču smo dodelili osrednje mesto v enem od literarno-domoznanskih srečanj v sklopu Literatura 
v mestu. O pisateljevi literarni zapuščini smo spregovorili z literarno zgodovinarko in izredno 
profesorico za slovensko književnost na Filozofski fakulteti UL dr. Urško Perenič, o njegovem 
uredniškem in novičarskem delu pa s publicistom, novinarjem in sociologom dr. Bernardom 
Nežmahom. 

- V domoznanski reviji Ljubljana med nostalgijo in sanjami smo objavili prispevek o Josipu Jurčiču in 
Jakobu Alešovcu (glej Redna domoznanska dejavnost). 

- Decembra smo ob izteku Jurčičevega leta v avli Slovanske knjižnice pripravili razstavo tiskov, na 
kateri smo prikazali dragocene Jurčičeve prvotiske, od Jurija Kozjaka v prvi izdaji Mohorjeve družbe 
iz l. 1867 do Rokovnjačev, ki jih je po Jurčičevi smrti dokončal Janko Kersnik in so izšli kot ponatis 
iz Ljubljanskega zvona leta 1882. Poleg slovenskih smo izpostavili tudi tujejezične izdaje, predvsem 
prevode Desetega brata, Jurija Kozjaka in nepresežene humoreske Kozlovske sodbe v Višnji Gori. 
Razstavili smo tudi posnetke originalnih ilustracij, ki jih je za drugo samostojno izdajo te povesti 
narisal Marjan Manček in so danes shranjeni v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. 

- V Knjižnici Prežihov Voranc smo s projektom Ena knjižnica – ena knjiga izpostavili Jurčičevo 
humoresko Kozlovska sodba v Višnji Gori (glej projekt št. 24). 

- V Knjižnici Otona Župančiča smo organizirali predavanje Josip Jurčič, strasti dr. Matjaža Lunačka. 
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Redna domoznanska dejavnost Slovanske knjižnice – Centra za domoznanstvo Mestne knjižnice 
Ljubljana: 
- V letu 2021 smo izdali deseti letnik domoznanske revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Dr. 

Peter Krečič je v uvodnem prispevku Gradbena dejavnost v času ljubljanskega župana Ivana 
Hribarja orisal obnovo v potresu poškodovane Ljubljane in vlogo, ki jo je pri tem odigral znameniti 
gospodarstvenik in politik Ivan Hribar. Bibliotekarka Slovanske knjižnice Simona Pečenik je 
prispevala kronološki pregled zbirke slovenskih humornih listov iz 19. in 20. stoletja. Ti so bili v 
preteklosti sredstvo zabave in razvedrila pa tudi politične agitacije, danes pa predstavljajo 
pomemben vir kulturnozgodovinskih podatkov. Bibliotekarka Knjižnice Šiška Karmen Jančar je 
predstavila slovensko politično razdvojenost 19. stoletja skozi prizmo časnikarstva, kjer sta se 
profilirala zlasti Josip Jurčič kot publicist in urednik Slovenskega naroda ter Jakob Alešovec kot 
sotrudnik Slovenca in urednik humorističnega lista Brencelj. Dnevno časopisje je na svojih straneh 
prinašalo vesti iz mestnih in deželnih predstavništev ter komentarje političnega dogajanja, 
nemalokrat pa je javnost seznanjalo tudi z osebnimi obračunavanji političnih nasprotnikov. V tem 
oziru je še posebej zanimiv spor Alešovec-Jurčič, ki ga prispevek podrobneje obravnava. V zadnjem 
članku je dr. David Petelin izpostavil pomen mestnih simbolov, ki so nemalokrat plod sodobnega 
arheološkega in zgodovinskega raziskovanja, vendar so danes neločljivo povezani z lokalno 
identiteto ljubljanskih meščanov. 

- Na Izobraževanju mentorjev osnovnošolskih in srednješolskih raziskovalcev smo v okviru 
predstavitve strategije iskanja domoznanskega knjižnega gradiva promovirali projekt Raziskujmo 
skupaj. 

- Na Facebook strani Slovanske knjižnice smo objavljali zanimive novice in predstavitve našega 
gradiva. 

- V okviru projekta Raziskujmo skupaj smo pripravili izobraževalno delavnico za starejše, na kateri 
smo izobraževalni skupini centra Cene Štupar predstavili strategije iskanja domoznanskega gradiva 
na primeru iskanja preimenovanj ljubljanskih uličnih imen. 

- Pripravili smo veliko domoznansko razstavo Sprehodi po Ljubljanskem Posavju. Na štirinajstih 
panojih smo predstavili geografske in urbanistične značilnosti tega severnega ljubljanskega 
območja, prikazali smo zgodovino šolstva, športa in gospodarstva ter posvetili nekaj pozornosti tudi 
znanim osebnostim, lokalnim etnološkim posebnostim in najvidnejšim društvom. Otvoritveno 
slovesnost smo pripravili v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Posavje, z mešanim pevskim zborom 
Medis Kud Svoboda Črnuče in žensko vokalno skupino Medenke iz ČS Posavje. 

- Cikel Ljubljana v gibljivih slikah smo realizirali v zmanjšanem obsegu. Ljubljana je ena najbolj 
pogostih slovenskih filmskih lokacij, zato smo za osrednjo temo dveh večerov izbrali mesto Ljubljana 
na filmskem platnu. Na prvem večeru je dr. Peter Stanković spregovoril o nelagodju ob filmskem 
prikazu hitre modernizacije mesta, kar se v filmih kaže v popolni odsotnosti označevalcev 
modernizacije ali v prikazih modernih predelov mesta kot nevrotičnih in odtujenih lokacij. Pred 
predavanjem smo predvajali dokumentarne posnetke o filmu Vesna (1953). Na drugem večeru se 
je dr. Andrej Šprah posvetil filmski ustvarjalnosti enega ključnih slovenskih filmskih modernistov 
Matjaža Klopčiča, pri katerem je imela Ljubljana kot lokacija pomembno vlogo. Klopčič se je svojemu 
rodnemu mestu posvečal s posebno vizualno senzibilnostjo in občinstvu odkrival njegove filmsko 
najbolj atraktivne plati. Pred predavanjem je bil predvajan odlomek iz oddaje Umetni raj (režiser: 
Slavko Hren; 2005), kjer je predstavljeno snemanje filma Ljubljana je ljubljena. Oba posnetka smo 
pridobili v TV arhivu in dokumentaciji RTV Slovenija. 

- Cikel Literatura v mestu je bil realiziran v celoti v spletni obliki. Z dr. Blažem Vurnikom in dr. Miranom 
Hladnikom smo se ob 170-letnici rojstva književnika in politika Ivana Tavčarja pogovarjali o podobi 
Ljubljane v njegovem času, njegovem županovanju ter tudi zgodovinskem romanu Izza kongresa. 

Na drugem srečanju sta dr. Irena Žmuc in Mojca Ferle iz Mestnega muzeja Ljubljana predstavili 

znamenitega župana Ivana Hribarja. Beseda je tekla o njegovemu življenju in delu, tudi literarnih 
poskusih, o njegovih dveh družinah, še posebej pa o drugi ženi Mariji in njuni hčerki Zlatici, ki je 
skrbno ohranjala očetovo dediščino. Po njej se imenuje tudi prenovljena vila v Rožni dolini, ki je leta 
2021 odprla vrata za obiskovalce. Zadnji literarni večer smo posvetili življenju in delu Josipa Jurčiča. 
Dr. Bernard Nežmah in dr. Urška Perenič sta predstavila pisateljevo literarno zapuščino in njegovo 
uredniško in novičarsko delo. 

- V sodelovanju s Službo za razvoj in območnost smo digitalizirali preostali del šolskih poročil iz zbirke 
Slovanske knjižnice, ki v preteklosti še niso bila digitalizirana. 

- Na regijski portal Kamra smo vnesli štiri digitalne zbirke. Prvo smo namenili Josipu Jurčiču, ostale 
tri pa v okvirih projekta Razvoj Ljubljane ljubljanski urbanistični dediščini (cerkev sv. Jakoba v 
Ljubljani) in znamenitim ljubljanskim poslovnežem (Jelačin, Treu). Zbirke še nismo povezali z 
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ustreznim razdelkom na spletni podstrani Ljubljanske zgodbe, saj bo le-ta prenovljena predvidoma 
v letu 2022. 

- Aktivno smo sodelovali v Sekciji za domoznanstvo in kulturno dediščino. 
 
Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (covid-19) nekaterih zadanih nalog ni bilo mogoče 
realizirati: 
- Izdajo nove brošure v zbirki Kulturna dediščina za družine smo prestavili na leto 2022. 
- Odpovedani so bili redni obiski srednješolskih skupin in obiski otrok in mladine v okviru projekta 

Raziskujmo skupaj. 
- Načrtovano revitalizacijo stalne storitve Zbiranja spominov, tj. zbiranja in zapisovanja zgodb in 

spominov posameznikov informatorjev iz lokalne skupnosti smo prestavili na leto 2022. 
- Planirano prenovo podstrani Ljubljanske zgodbe smo prestavili na leto 2022. 
- Domoznanskih otroških prireditev v knjižnicah mestnih območij na podlagi brošur Kulturne 

dediščine za družine ni bilo mogoče izpeljati zaradi zmanjšane realizacije pravljičnih ur. 
 
 
 

Kazalnik 2020 2021 

Število vnesenih digitalnih zbirk na portalu Kamra 11 7 

Število objavljenih polno besedilnih dokumentov na dLib 114.845 114.968 

Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih 
»Ljubljanskih zgodbah iz Slovanske knjižnice« 

0 0 

 
 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2020 in 2021: 
Število vnesenih digitalni zbirk na portalu Kamra je v primerjavi z letom 2020 nekoliko nižje, saj smo 
takrat zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah odpovedali veliko domoznansko razstavo in 
na ta račun pripravili štiri dodatne zgodbe. 
Prenovo podstrani Ljubljanske zgodbe na spletni strani MKL smo prestavili na leto 2022, zato objavljenih 
digitalnih zbirk na Kamri nismo povezovali z razdelkom virtualnih domoznanskih razstav.  
 
Domoznanske dejavnosti v drugih OE in službah: 
Knjižnica Bežigrad:  
Ob Evropskih dnevih kulturne dediščine smo izvedli strokovno predavanje s praktičnim prikazom 
rezbarjenja lesenih modelčkov in izdelovanja medenih kruhkov. 
Pripravili in izpeljali smo projekt 110 kamenčkov v mozaiku Kristine Brenkove. 
 
Knjižnica Otona Župančiča: 
Predstavili smo zgodovinski roman Brodnik pisateljice, urednice in založnice Tanje Tuma. Roman 
tematizira življenje založnika in knjigarnarja Lavoslava Schwentnerja (1865–1953), enega 
pomembnejših ljubljanskih založnikov z začetka prejšnjega stoletja. Pisateljica je na romaneskni način 
prepletla njegovo poklicno in zakonsko življenje s sodobniki, uprizorila je srečanje Lavoslava 
Schwentnerja, Ivana Cankarja in Henrika Tume v Kranjski Gori.  
O vpisu Plečnikovih ljubljanskih stavb na Unescov seznam svetovne dediščine smo se pogovarjali s 
Špelo Spanžel z Ministrstva za kulturo in Tomažem Štoko iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. 
Z vodjo sektorja Promet v podjetju Ljubljanski potniški promet Damjanom Kregarjem in direktorjem 
Inštituta za zdravje in okolje Tomažem Gorencem smo se na pogovornem večeru posvetili ideji javnega 
potniškega prometa kot univerzalni temeljni storitvi. Spraševali smo se, ali bi lahko bila vožnja 
brezplačna, promet reguliran, linije zanesljive in povezane, avtobusi dovolj pogosti, javni promet 
ustrezno financiran in posledično vožnja z osebnimi avtomobili neprivlačna. 
Pripravili smo digitalno zbirko Mestni trg v Ljubljani za regijski portal Kamra. Izčrpnemu pregledu 
zgodovine tega mestnega predela sledijo opisi najmarkantnejših spomenikov, kot so Robbov vodnjak, 
Mestna hiša in Souvanova hiša. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc: 
V Knjižnici Frana Levstika smo v sodelovanju z Občino Velike Lašče organizirali Stritarjev večer, ki je 
zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (covid-19) potekal preko FB profila Občine Velike 
Lašče (ob zaključku je bilo okoli 800 ogledov, do konca leta okoli 1400). 
V Knjižnici Ig smo gostili razstave, ki so potekale v sodelovanju z Društvom Fran Govekar. Z dvema 
razstavama so se predstavili člani Likovne skupine DFG Ig, v obdobju karantene so slikali na temo 
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korone, razstavili so tudi ilustracije članice Zdenke Vinšek v knjigi Simon in popotovanje v svet državnih 
simbolov. Na temo koliščarjev so tradicionalno slikali na Koliščarskem dnevu, razstavili so tudi izdelke 
iz gline, ki so nastali na Koliščarskem taboru in Koliščarskem dnevu. 
V Knjižnici Škofljica smo sodelovali z društvi občine Škofljica – Likovno društvo 2002 in Likovni krožek 
Društva upokojencev Škofljica. Pripravili smo pet razstav, tri likovne in dve razstavi ročnih del. 
 
Služba za razvoj in območnost: 
Na regijski portal Kamra smo vnesli digitalno zbirko Natečaj Zgodbe mojega kraja: Spomini na šolske 
dni z objavami 10 najboljših zgodb natečaja, ki ga je razpisala Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju 
s knjižnicami Osrednjeslovenske regije. 
 
 
 

5.6 Projekti 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
V letu 2021 smo glede na delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah uspeli vsaj delno izpeljati 74 % 
načrtovanih projektov. 
 
V letu 2021 izpostavljamo: 
- priprava Strateškega načrta MKL 2022–2026, 
- objava nove spletne strani MKL, 
- storitev prevzema gradiva po lastni izbiri, 
- mednarodni posvet »Knjižnica, srce mesta 2021: zelena knjižnica«, 
- Krotilci računalnikov: cikel izobraževalnih delavnic s področja računalniškega programiranja, etične 

uporabe IKT opreme in ustvarjalne uporabe sodobne tehnologije, 
- mednarodna projekta G-BOOK 2 in TECH.LIBRARY,  
- Noč v MKL – Noč z Leonardom 2, 
- poučna slikanica Zmaj Klepetaj na literarnem sprehodu po Ljubljani, 
- »110 kamenčkov v mozaiku Kristine Brenkove«, 
- Ena knjižnica – ena knjiga. 
 
Od načrtovanih 50 projektov iz Programa dela MKL 2021 smo popolnoma ali deloma izvedli 36 projektov 
(2020: 29). Dodali smo nov projekt G-BOOK 2, ponovno obudili projekt Spletni popoldan z Igroteko in 
Knjižnico dr. France Škerl ter pričeli izvajati projekt Potujoči knjižničarji priporočamo, katerega pričetek 
smo načrtovali v letu 2022. V letu 2021 smo tako izpeljali skupno 39 projektov (2020: 32).  
 
Razlogi za preložitev ali opustitev projektov v letu 2021: 
Skupni razlog za neizvedbo projektov v letu 2021 je delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah 
(koronavirus). Izvedbo nekaterih projektov smo prestavili v leto 2022, nekatere bomo izvedli v drugačni 
obliki, nekatere pa smo opustili. 
 
1. Zagovorništvo v spremenjenih razmerah delovanja knjižnice: projekt prestavljen v leto 2022. 
2. Multi-kul-praktik: zaradi slabe epidemiološke situacije smo se odločili projekt prestaviti na junij 2022. 
3. MINT & znanost vznemirja: izvajanje projekta se prestavi v leto 2022. 
4. Pametni dom: zaradi spreminjajočih se razmer med letom delavnic ni bilo, prav tudi ne nabave 

materiala za projekt, ki je prestavljen v leto 2022. 
5. Družinski bralni izziv: projekt prestavljen v leto 2022. 
6. Zvedavo – od umetnosti do fizike: projekt ni bil izveden zaradi epidemije, nadaljevali ga bomo v letu 

2022. 
7. Petek – družinski zadetek: projekt ni bil izveden zaradi epidemije, nadaljevali ga bomo v letu 2022. 
8. Noč in dan z Dostojevskim: izvedba projekta je bila prestavljena v leto 2022. 
9. Zakaj ne dela?!: zaradi spreminjajočih se razmer in upoštevanja ukrepov ob epidemiji projekta 

nismo izvajali in ga bomo prestavili v čas, ko omejitev ne bo. 
10. Svet med nami/World among us: teden avstrijske kulture je bil, kljub delno pripravljenemu programu, 

zaradi pandemije in nezmožnosti izvedbe v soglasju z Veleposlaništvom Republike Avstrije 
odpovedan in prestavljen v april 2022. 

11. Soočenja: nove stvarnosti: projekt je vsakoleten in se bo izvajal v letu 2022. 
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12. Čitalniška klepetalnica: zaradi dolgotrajne prepovedi uporabe čitalnice za preprečevanje širjenja 
okužbe s koronavirusno boleznijo (covid-19) projekt ni bil izveden in je prestavljen v leto 2022. 

13. Sodobna slovenska likovna umetnost: projekt, ki je vsakoleten, je bil zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah neizveden, izvajal se bo v letu 2022. 

14. Spoznavajmo Slovenijo: sprehodi skozi regije ter kulturno, naravno in zgodovinsko dediščino 
Slovenije: projekt je bil v letu 2021 opuščen, vsebine se izvajajo v okviru aktivnosti DEKD. 

 
Na različne razpise smo prijavili štiri projekte: 
- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta: Priročnik za branje 

kakovostnih mladinskih knjig 2021 in Strokovne srede. 
- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih 

nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2021. 
- Na razpis MOL za strokovni tisk smo uspešno prijavili domoznansko serijsko publikacijo »Ljubljana 

med nostalgijo in sanjami«. 
 
Med projekti navajamo tudi izdajo publikacij: 
- Ljubljana med nostalgijo in sanjami: v desetem letniku je v prenovljeni podobi izšla ena številka. 
- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2021 »Skupaj«, ki prinaša produkcijo mladinskih 

knjig za leto 2020. 
- metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se, S3p: Nagrajeni prispevki 2020/21.  
- Poučno slikanico Zmaj Klepetaj na literarnem sprehodu po Ljubljani, z zemljevidom in nalepko 

(exlibris). 
- Zbornik povzetkov za posvet Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica. 
- Promocijsko poročilo MKL za leto 2020. 
 
V celotni mreži in v posameznih knjižnicah se odvijajo številni tematski sklopi prireditev in izobraževanj. 
V Prilogi 18: Tematski sklopi je za leto 2021 izpostavljeno 7 sklopov, večina njih je bila zaradi delovanja 
MKL v spremenjenih razmerah izvedena v zmanjšanem obsegu in z delnim prenosom izvedbe v 
virtualno okolje. 
 
 

Kazalnik 2020 2021 

Število obiskov na prebivalca 5,1 4,9 

Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik 1,9 1,9 

Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 98.233 30.484 

Število ur izobraževanj za uporabnike 1.398,0 896,0 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2020 in 2021: 
Posledice delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah se kažejo tudi v primerjalnih kazalnikih, ki so 
povezani z obiskom knjižnic in udeležbo na prireditvenih in izobraževalnih dejavnostih knjižnice. Leto 
2020 je zaznamovalo močno povečanje udeležb na virtualnih prireditvah in izobraževanjih ter povečanje 
vrednosti kazalnikov, leto 2021 pa je sicer prineslo odpiranje javnega življenja in prostorov, a je pri 
prebivalcih še vedno prisotna delna zadržanost glede uporabe javnih prostorov. Če kazalniki na 
področju izposoje gradiva kažejo pozitiven trend, torej uporabniki obiščejo knjižnico, to storijo manj 
pogosto kot v preteklih letih in se v prostorih knjižnice tudi ne zadržujejo. Zaradi počasnega odpiranja 
javnih prostorov (ne le knjižnic) in zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov v času pandemskega obolenja je 
tako bistveno težje načrtovati dejavnosti na področju prireditev in izobraževanj brez zagotovila o pogojih, 
ki bodo veljali ob izvedbah. To velja predvsem za sklope prireditev, večje dogodke ali aktivnosti, ki za 
načrtovanje in izvedbo zahtevajo večmesečno načrtovanje in ki so v preteklosti predstavljali velik delež 
prireditev in izobraževanj v MKL. 
 
Projekti za povečano dostopnost knjižničnih storitev in prepoznavnost knjižnice 
 
1. Strateški načrt MKL 2022–2026  
Poročilo o izvajanju projekta:  
Leto 2021 je bilo zadnje programsko leto v okviru Strateškega načrta 2017–2021, eden od 
pomembnejših ciljev je bilo oblikovanje Strateškega načrta 2022–2026, ki bo temeljil na Strategiji razvoja 
kulture v MOL 2020–2023, z usmeritvami do leta 2027, Strategiji razvoja slovenskih splošnih knjižnic 
2021–2028 (v pripravi), Načrtu razvoja MKL na področju IKT (2019–2023), kakor tudi uresničevanju 
knjižničnih vlog, ki izhajajo iz Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice (za obdobje 2018–
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2028). V okviru treh strateških sklopov je bilo določenih šest strateških področij s 16 cilji, 53 aktivnostmi 
in 23 kazalniki uspešnosti. Strateški načrt MKL za obdobje 2022–2026 prinaša novo vizijo razvoja MKL 
in poudarja aktivnosti na področju upravljanja knjižnične zbirke in razvoja bralne kulture, storitev za 
prebivalce in obiskovalce mesta, domoznanstva, povečanja prepoznavnosti v lokalnem okolju in 
mednarodne prepoznavnosti, ter razvoja storitev za prihodnost. S temi poudarki vpliva MKL na 
slovensko splošno knjižničarstvo, kar bo naša zaveza za kar nekaj naslednjih strateških obdobij. 
Doseženi cilji:  
Dokument je bil pripravljen jeseni 2021, decembra je pozitivno predhodno mnenje podal Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana. Po potrditvi in sprejemu strateškega načrta na Svetu zavoda bo s sklepom 
direktorice knjižnice pričel veljati v letu 2022. 
 
2. Razvoj spletnih strani MKL 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V začetku leta smo pripravili in objavili še zadnje manjkajoče vsebine za novo spletno stran, nekatere 
vsebine in baze podatkov pa smo z migracijo prenesli s stare na novo spletno stran. Javno objavo 
povsem nove spletne strani MKL smo izvedli aprila, v avgustu pa smo objavili še prenovljeno angleško 
spletno stran MKL z dodanim dobršnim delom dinamičnih vsebin.  
Nova spletna stran je objavljena na WordPressu. Staro spletno stran smo ohranili na Joomli, kot 
posebno domeno, na kateri je dostopna stran Ljubljanskih zgodb, ter posebno domeno, na kateri je 
dostopna posebna stran za otroke. Za obe stari spletni strani sta na voljo povezavi z nove strani.  
Za administratorje in urednike domače spletni strani smo izvedli izobraževanje v sodelovanju z 
izvajalcem prenove spletne strani, podjetjem Ideaz.  
Izpostavljene novosti na novi spletni strani: celostna grafična preobrazba strani ter nove in izboljšane 
funkcionalnosti: zmogljiv in hiter iskalnik, predstavitev in filtriranje gradiva in dogodkov, prijava na 
dogodke, prenovljene e-novice, razširjena dostopnost za uporabnike s posebnimi potrebami. Posebej 
ustvarjena in grafično celostno zaokrožena je tudi podstran za Pionirsko ter podstran Od doma, ki se 
osredotoča na vsebine, gradivo in storitve za uporabnike na daljavo. 
Doseženi cilji:  
Uspešno in v skladu s predvidenimi plani smo prenovili spletno stran Mestne knjižnice Ljubljana. Nova 
spletna stran je naletela na pozitivne odzive. 
 
3. Prevzem gradiva po lastni izbiri 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2021 smo nadaljevali aktivnosti projekta iz 2020: Prevzem gradiva po izbiri uporabnika. S 
projektom želimo uporabnikom omogočiti naročanje gradiva iz mreže MKL za dostavo v knjižnico, ki mu 
je bolj pri roki za prevzem naročenega. 
Postopno smo v letu 2021 uporabnikom omogočili dvosmerno naročanje v osmih knjižnicah mreže in 
vzajemno naročanje v petnajstih knjižnicah mreže MKL. Realizirali smo 630 rezervacij gradiva s 
prevzemom na lokaciji po izbiri uporabnika. 
V sodelovanju z IZUM-om smo skozi prakso omogočenega naročanja definirali nadaljnje zahteve za 
optimizacijo COBISS podpore za izvajanje storitve. 
Projekt nadaljujemo v letu 2022 s planirano razširitvijo možnega naročanja vzajemno na vse enote 
mreže, kjer uporabniki izkazujejo interes za prevzem gradiva iz druge enote. 
Doseženi cilji: 
Uporabnikom prijaznejši dostop do knjižničnega gradiva. 
 
4. Strategija za pridobivanje novih članov  
Poročilo o izvajanju projekta:  
Z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL, pri predmetu Uvod v 
znanstveno delo pod mentorstvom doc. dr. Tanje Merčun Kariž, smo pripravili anketo, s katero smo 
želeli preveriti uporabo splošnih knjižnic med študenti.  
Anketni vprašalnik je bil zastavljen na način, da bo dal rezultate o tem, ali so študentje, ki študirajo v 
Sloveniji, člani katere od splošnih knjižnic, zakaj so člani in zakaj morebiti niso, katere storitve največ 
koristijo v knjižnicah, kaj pogrešajo in s čim so najbolj zadovoljni. Anketni vprašalnik je bil za reševanje 
na voljo v mesecu decembru na različnih slovenskih spletnih straneh, ki jih uporabljajo (predvsem) 
študenti, ter na domači strani in družbenih omrežjih MKL.  
Rezultati ankete bodo uporabljeni v pedagoške in znanstveno-raziskovalne namene, njihovi izsledki pa 
bodo dragocen uvid v razumevanje razmišljanja, želja in potreb študentov. 
Doseženi cilji: 
Pripravili smo anketni vprašalnik, izvedli e-anketiranje.  
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5. Aplikacija za spremljanje prireditev in izobraževanj MKL  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V prvi polovici leta smo dokončali dokument Aplikacija za spremljanje dogodkov MKL, ki je služil kot 
izhodišče za izdelavo aplikacije. Predstavljen in odobren je bil na kolegiju 16. septembra.  
Izdelava aplikacije je potekala od druge polovice avgusta do 20. decembra, ko je nastopil čas za prvo 
fazo testiranja (imaginarni vpisi). Za lažje testiranje smo pripravili navodila, ki se bodo posodabljala v 
skladu z morebitnimi spremembami. Pri izdelavi aplikacije smo se najprej osredotočili na del, ki omogoča 
vnos podatkov o dogodkih, v prvi polovici leta 2022 pa se bomo osredotočili na del, ki bo omogočal 
pripravo poročil. Leto 2022 namenjamo drugi fazi testiranja, ki bo potekala v realnem okolju z realnimi 
vpisi podatkov.  
Doseženi cilji:  
Prestrukturiranje vrst dogodkov po enotnem kriteriju; opustitev uporabe Excelovih tabel. 
 
6. »Knjižnica, srce mesta 2021: zelena knjižnica« (SP 2, cilj 3: Povsod v mestu) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Šesto mednarodno enodnevno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice Ljubljana »Knjižnica, srce 
mesta« 2021 je bilo posvečeno zelenim knjižnicam. V letu 2019 je Knjižnica Šentvid sodelovala na 
natečaju za najboljšo zeleno knjižnico (Green Library Award), ki ga organizira krovna mednarodna 
knjižničarska organizacija IFLA, in s predstavitvijo svoje realizacije koncepta zelene knjižnice dosegla 
izredno visoko uvrstitev. Z organizacijo mednarodnega posvetovanja, ki bi povezal strokovna 
prizadevanja na to temo v Sloveniji in tudi v širši regiji, smo zeleni knjižnici dali nov zagon.  
Program posvetovanja smo razdelili v tri vsebinske sklope. V prvem smo predstavili širši okvir, znotraj 
katerega zelena knjižnica lahko dobro deluje. Drugi sklop smo prepustili bibliotekarski stroki in konceptu 
zelene knjižnice, kakor se znotraj nje razvija. V tretjem delu smo predstavili pestrost zelenih vizij, ki so 
našle mesto ne le v knjižnicah, ampak tudi v drugih javnih ustanovah, denimo šolah in vrtcih, ki so naši 
partnerji ter z njimi sodelujemo.  
Zaradi vladnih ukrepov in nestabilne epidemiološke situacije smo tradicionalno bienalno strokovno 
posvetovanje Mestne knjižnice Ljubljana izvedli v virtualni obliki. Povzetki prispevkov so objavljeni v 
zborniku. Vsi referati so objavljeni na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana. 
Doseženi cilji: 
Evalvacija posveta prinaša visoke ocene, ki kažejo na vsesplošno zadovoljstvo udeležencev (ob najvišji 
možni oceni 5,00 je skupna povprečna ocena 4,7). Udeležilo se ga je veliko število udeležencev, 102.  
 
7. Slovanski fokus: češka, poljska in slovaška književnost 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Izobraževanje je bilo izvedeno 14. 9. 2021. Predavali so Alojzija Zupan Sosič (Kvaliteta treh slovanskih 
romanov – Temna ljubezen, V temo in Islandski triptih), Jana Šnytová (Refleksija zgodovine 20. stoletja 
v romanih sodobnih čeških avtoric), Tatjana Jamnik (Ekolingvistično branje čeških avtoric: Berková, 
Denemarková, Myšková, Bolavá), Špela Sevšek Šramel (Slovaška mladinska proza: od problemske 
literature do pravljic), Diana Pungeršič (Slovaška kratka proza v prevodu), Lidija Rezoničnik (Pozorna 
pripovedovalka: sodobne poljske avtorice v slovenskih prevodih), Jana Unuk (Jakobove bukve Olge 
Tokarczuk: zgodovinski roman med preteklostjo in sodobnostjo). Izobraževanje smo zaključili z okroglo 
mizo Bogastvo zahodnoslovanskih književnosti z Iztokom Osojnikom, Andrejem Rozmanom in Diano 
Pungeršič. Organizacija je potekala v sodelovanju z Oddelkom za slavistiko Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, Društvom slovenskih književnih prevajalcev in KUD Police Dubove. 
Doseženi cilji: 
Evalvacija je pokazala, da je tovrstna oblika izobraževanja v knjižničarstvu zelo zaželena: povprečna 
ocena je bila 4,8, razen enega so vsi udeleženci potrdili, da bodo usvojeno znanje lahko koristno 
uporabili v praksi. 
 
8. Publikacija ob 30-letnici razstav v Knjižnici Glinškova ploščad 
Poročilo o izvajanju projekta:  
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. Pričeli smo z zbiranjem 
dovoljenj ilustratorjev za objavo ilustracij v zborniku in kratkih mnenj oz. misli. 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. 
Doseženi cilji: 
V letu 2021 smo pripravljali izhodišča, izvedbo načrtujemo v letu 2022. 

https://www.mklj.si/novice/aktualno/posvetovanje-knjiznica-srce-mesta-zelena-knjiznica-2021-2/
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Projekti za otroke: 
 
9. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MEGA kviz strokovno pripravlja in organizira MKL, Pionirska, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje 
in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v 15. ciklu (2020/2021), z Društvom Bralna značka 
Slovenije – ZPMS. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, namenjen je predvsem učencem 
2. in 3. triletja devetletke. Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle.  
15. cikel z naslovom S KNJIGO V SVET smo posvetili Bralni znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne 
kulture na Slovenskem. Cikel sestavljajo trije vsebinski sklopi: S knjigo kakor danes, a nekoč nekoliko 
drugače, »Brati pomeni početi podvige.« (Tone Pavček) in Naš veliki bralni klub. 
Kviz je dostopen na spletni strani www.megakviz.si. 
Doseženi cilji: 
V 15. ciklu MEGA kviza smo prejeli 9174 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 
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.  
S 15. ciklom zaključujemo projekt Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz. 
 
10. Poletavci – poletni bralci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Aktivneje smo se povezali z interno delovno skupino Robinzonijada in tako Poletavcem omogočili, da 
so reševanje kviza Robinzonijada v svoj bralni seznam lahko zapisali kot en dan pol urnega branja. Z 
Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS smo sklenili generalni dogovor o možnosti uveljavljanja 
poletavskega potrdila kot eno prebrano knjigo za Bralno značko.  
Posneli smo zaključno nagradno žrebanje in ga premierno predvajali na Facebook profilu MKL, 23. 
septembra ob 17. uri, dostopen pa je tudi na spletni strani.  
V enajstem letu izvajanja projekta nam je za počitniško branje uspelo navdušiti 787 Poletavcev med 
sedmim in dvanajstim letom (leta 2020: 593), kar je drugo največje število sodelujočih otrok, odkar 
izvajamo naš projekt, 37 izmed njih iz tujine (Nemčija – Berlin, Italija – Prosek, Švica – Kneževina 
Lihtenštajn in Predarlska). Skupaj s šestnajstimi slovenskimi splošnimi knjižnicami smo Poletavcem 
podelili 2.837 majic in priznanj (leta 2020: 2.397).  
Doseženi cilji:  
Spodbujanje otrok k poletnemu branju; aktivno sodelovanje s splošnimi knjižnicami in z drugimi javnimi 
zavodi; večji obisk spletne strani MKL in FB profila MKL; pridobivanje donatorjev; dvig bralne pismenosti 
med otroki. 
 
11. E-vsebine za otroke od 6. do 9. leta 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Pri pripravi zasnove e-vsebin, namenjenih otrokom od 6. do 9. leta starosti, smo prepoznali tesno 
povezanost z vzpostavitvijo nove otroške interaktivne spletne strani, ki jo načrtujemo v letih 2022–23, 
zato je prvotno zasnovan projekt opuščen oz. bodo njegova izhodišča realizirana v sklopu novega 
projekta Otroška spletna stran.  
Doseženi cilji: 
Priprava izhodišč za otroško interaktivno spletno stran. 
 
12. E-pravljice v Potujoči knjižnici 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Junija in septembra 2020 smo izvedli dve pravljici v virtualnem okolju, »O pogumu« in »Zakaj se je 
Simon naučil brati«. Aprila 2021 smo izvedli pravljico z naslovom »Igra o bogatinu in zdravilnem 
kamnu«. Objavili smo jih na naših družbenih omrežjih Mestne knjižnice Ljubljana ter Potujoče knjižnice 
ter na YouTube kanalu MKL. Namenjene so vsem otrokom, še posebej pa tistim, ki jih zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) nismo mogli obiskati. Posnetke smo posredovali tudi 
Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, ki jih v običajnih razmerah obiščemo v okviru redne dejavnosti 
Potujoča knjižnica na obisku. 
Doseženi cilji: 
Z novim projektom smo spodbujali branje in pripovedovanje pravljic med otroci, sodelovali z vrtci in 
specialnimi zavodi ter ohranjali stik z njimi v času epidemije. Promovirali smo Potujočo knjižnico, 
spodbujali kreativno preživljanje prostega časa. 
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13. Krotilci računalnikov  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt je bil zastavljen kot cikel izobraževalnih delavnic s področja računalniškega programiranja, 
etične uporabe IKT opreme in ustvarjalne uporabe sodobne tehnologije. Izvedba je vsebovala več 
sklopov, ki pokrivajo različna področja računalništva. Izvajal ga je Zavod Vsak ter zaposleni iz Knjižnice 
Polje. Poseben poudarek je bil na povezavi med umetnostjo in tehnologijo (HTML poezija, interaktivni 
avdio-vizualni inštrument). Tematska različnost sklopov je udeležencem odstrla mnoge aspekte 
računalniške tehnologije. Velik poudarek je bil na praktični rabi znanj. Delavnice so potekale v enem 
počitniškem tednu, vsak dan, zasedenih je bilo vseh 10 mest, po 5 za dekleta in 5 za fante. 
Doseženi cilji:  
Izredno uspešen projekt, ki smo ga lahko izvedli ob upoštevanju epidemioloških ukrepov, je pomenil 
računalniško opismenjevanje otrok in mladih, spodbujanje kreativne uporabe novejših računalniških 
znanj, promocijo Kreativnice in nove Knjižnice Polje, spodbujanje zanimanja za tehniko tudi pri dekletih, 
veliko navdušenje udeležencev in dogovor za nadaljevalno izvedbo tudi prihodnje leto. 
 
Projekti za mlade: 
 
14. NajPoletavci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Začetek leta 2021 smo namenili izdelavi skupne vseslovenske spletne strani najpoletavci.si. Poletni 
bralni projekt za mlade med trinajstim in šestnajstim letom smo izvedli sedmo poletje zapored. Tri 
obsežnejše knjige je prebralo in na spletni strani MKL opisalo knjižnega junaka, ki jih je najbolj navdušil, 
75 NajPoletavcev (2020: 91). Zaključno žrebanje smo posneli in ga objavili na FB profilu MKL, glavna 
nagrada je bila bralnik, ki ga je darovala Založba Beletrina. V projektu je sodelovalo še trinajst slovenskih 
splošnih knjižnic, vseh NajPoletavcev skupaj je bilo 287 (2020: 205). Ostale sodelujoče knjižnice so 
žrebanja posnele vnaprej in jih predvajale na družbenih omrežjih, nekatere pa so jih izvedle v živo. 
Doseženi cilji: 
Mnenja mladih o prebranih knjigah; razvoj bralne pismenosti pri mladih; pridobivanje donatorjev; večji 
obisk spletne strani in FB profila MKL. 
 
15. Oddaj na natečaj v MKL 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Oddaj na natečaj v MKL je projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja. Deluje kot poligon 
za uveljavljanje mladih avtorjev, saj ponuja možnost za izražanje kreativnosti s področja literarnega 
ustvarjanja. Projekt združuje štiri samostojne literarne natečaje za mlade: metaFORA – literarni natečaj 
kratke zgodbe (razpisan v sodelovanju s KGZ), poHAIKUj – literarni natečaj haiku poezije, preDRAMI 
se – literarni natečaj dramskega besedila in S3P – natečaj za najboljši strip. Natečaj je potekal od 15. 
decembra 2020 do 15. aprila 2021. Namenjen je bil mladim med 15. in 25. letom. Na natečaj smo prejeli 
12 kratkih zgodb, 14 haikujev, tri dramska besedila in en strip.  
Doseženi cilji:  
Spodbujanje mladih k branju, kreativnosti in ustvarjanju; pomoč in spodbujanje pri uveljavljanju mladih 
avtorjev. 
 
16. G-BOOK 2 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V 2021 smo se pridružili mednarodnem projektu G-BOOK 2, ki ga sofinancira Ustvarjalna Evropa. 
Projekt je namenjen promociji mladinske literature, ki je brez predsodkov o delitvi vlog glede na spol. 
Ciljna skupina so mladi od 11 do 14 let. Z mednarodnimi partnerji smo imeli 6 sestankov preko ZOOM-
a. Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2022, verjetno tudi v 2023. Projekt koordinira Pionirska – Center 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
Doseženi cilji: 
Pripravili smo bibliografijo na mednarodnem nivoju, prevedli spletno stran projekta, pripravili lokalni 
komunikacijski načrt, osnutek logotipa za značke in nalepke, za katerega je zadolžena MKL, ter 
vzpostavili sodelovanje z OŠ, na kateri so in bodo še v letu 2022 potekale delavnice z izbranim 
pisateljem in ilustratorjem. 
 
17. Medijska pismenost za mlade 
Poročilo o izvajanju projekta: 
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Namen projekta je ponuditi več različnih oblik dela, s katerimi bomo izobraževali in ozaveščali mlade o 
pomembnosti medijske pismenosti za vsakdanje življenje. V letu 2021 smo izvedli štiri virtualne 
dogodke: Literarno novinarstvo – Vlasta Jeseničnik in Leonora Flis; Literarno novinarstvo – Polona 
Fijavž in Leonora Flis; Literarno novinarstvo – Andrej Stopar in Leonora Flis; Literarno novinarstvo – 
Tone Hočevar in Leonora Flis. 
Doseženi cilji:  
Ozaveščanje mladih o pomembnosti medijske pismenosti in spodbujanje razvoja medijske pismenosti. 
Cilji zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah niso bili povsem doseženi. 
 
18. Noč v MKL – Noč z Leonardom 2 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Mladim med 12. in 15. letom smo pripravili raziskovalno znanstveno noč v knjižnici, in sicer z začetkom 
1. 10. 2021 (ob 19h) in zaključkom 2. 10. 2021 (ob 9h). 
Pri projektu je sodelovalo 8 zaposlenih, 20 animatorjev ter 4 zunanji gostje. Dogodka se je udeležilo 18 
osnovnošolcev tretje triade. Gostje, dr. Sašo Dolenc, dr. Uroš Kuzman in dr. Tomaž Ogrin so mladim 
pripravili predavanja in delavnice. Mladinska skupina Feniks je vodila mlade skozi kemijsko, risarsko in 
tehnično delavnico. Literarno nočno uro na Navju so prebedeli z igralko Lano Bučevec. Veščine retorike 
so urili na delavnici »pro et kontra«. Program je bil predstavljen v oddaji Hudo! na RTVSLO. 
Doseženi cilji:  
Pripravili smo celonočni dogodek za mlade in jim približali znanost. Mlade smo spodbujali h kritičnemu 
razmišljanju. Soustvarjali so vsebine in se družili. 
 
Projekti za družine: 
 
19. Poučna slikanica Zmaj Klepetaj na literarnem sprehodu po Ljubljani 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Decembra smo izdali slikanico Pravljični sprehod po Ljubljani, plod odličnega ustvarjalskega tandema: 
dolgoletne sodelavke ter pisateljice Ide Mlakar Črnič in ilustratorke Zarje Menart. Slikanica vsebuje 
zemljevid pravljične poti in je na voljo za prodajo v vseh večjih enotah MKL, Knjigarni Lutkovnega 
gledališča Ljubljana in Trubarjevem antikvariatu. Pripravili smo video za sponzorirano objavo na FB 
MKL, plakate za knjižnice in posnetek decembrske strokovne srede, ki smo jo posvetili nastanku izdane 
slikanice. Posnetek je bil premierno predvajan 15. decembra ob 10. uri na YT MKL in FB MKL. 
Doseženi cilji: 
Dodatna promocija in pripomoček za izvajanje naše bibliopedagoške dejavnosti literarnih sprehodov; 
spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih; sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami v Ljubljani; 
predstavitev različnih oblik bibliopedagogike in njenega pomena za razvoj bralne kulture, bralne 
pismenosti in družinskega branja; promocija kakovostnih knjig za otroke o Ljubljani; orientacija po mestu 
in spoznavanje stare Ljubljane; predstavitev izbranih poglavij iz literarne in kulturne zgodovine ter 
ustvarjalcev, ki imajo svoja spominska obeležja na literarni poti; spoznavanje različnih kulturnih ustanov 
in njihovega dela; preživljanje kvalitetnega prostega časa. 
 
20. »110 kamenčkov v mozaiku Kristine Brenkove« 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Leto 2021 smo posvetili praznovanju 110. obletnice rojstva dr. Kristine Brenkove. Odločili smo se za 
projekt, ki vključuje različne dejavnosti, ciljne skupine in lokacije, želeli smo obnoviti in poglobiti 
sodelovanja z zunanjimi ustanovami.  
Izdelali smo celostno grafično podobo spominske zbirke, ki vključuje poimenovanje prazničnega leta in 
vsebinsko povzema življenje in delo Kristine Brenkove.  
V projekt prazničnega leta smo razporedili dejavnosti, namenjene tako otrokom kot družinam in 
odraslim. Izpostavili bi bralnospodbujevalno akcijo ob 2.aprilu z mozaikom branja in likovnim natečajem, 
sprehod s planinskim društvom v deželo Kristine Brenkove, v Horjul, bralne in pripovedovalske dogodke, 
povezane s slovstveno folkloro, razstavo ilustracij Igorja Šinkovca iz knjige Timbuktu, Timbuktu, ki je 
prejela nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico, razstavo o knjižni zbirki Čebelica in 
razstavo Pisano polje Kristinine ustvarjalnosti. 
Doseženi cilji:  
Razširili smo poznavanje Kristine Brenkove in njenih področij delovanja na celotno Slovenijo, se 
povezovali z deležniki v širšem okolju. Vsebinsko smo popestrili nekatere redne dejavnosti naše 
knjižnice. 
 
21. Spletni popoldan z Igroteko in Knjižnico dr. France Škerl 
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Poročilo o izvajanju projekta: 
Zaradi negotovih razmer smo načrtovali klasično izvedbo v knjižnici in spletno izvedbo. Izvedli smo 
spletni dogodek Popoldne z igroteko, ki je potekal 27. 5. 2021. Dogodek smo navezali na projekt 110 
kamenčkov v mozaiku Kristine Brenkove (leto Kristine Brenkove). Objave na FB Knjižnice Bežigrad: 
- predstavitve organizacije ITLA, ki združuje igroteke po vsem svetu;  
- intervjuju z vodjo naše Igroteke Matejo Klarič;  
- e-razstava Maria Montessori: 150. obletnica rojstva utemeljiteljice pedagogike Montessori;  
- Kaj o igrah in igranju menijo otroci?; 
- razstava Igroteka;  
- predstavitev družabnih iger;  
- povabilo na igranje iger v živo preko ZOOM-a;  
- predavanje Igre so super!, ki ga je pripravil Samo Oleami;  
- pripovedovanje ljudske pravljice;  
- Ustvarjajte z nami: Ko se kamenčki pobarvajo;  
- Ustvarjalna medgeneracijska delavnica (pripravil DCA Puhova);  
- Zapestnice prijateljstva (Javni zavod Mladi Zmaji);  
- pogovor z Gregorjem Vugo (v živo, predvajan preko družbenega omrežja Facebook). 
Doseženi cilji:  
Uspešno smo promovirali Igroteko in jo predstavili potencialnim uporabnikom. Preko FB profila smo 
skupaj dosegli 1.958 oseb. 
 
Projekti za odrasle: 
 
22. Mesto bere ... literature sveta 
Poročilo o izvajanju projekta  
V zadnji, deseti sezoni prvega niza projekta Mesto bere, projekta za spodbujanje branja za odrasle v 
Mestni knjižnici Ljubljana, smo prebirali literature sveta. S projektom smo začeli na Ta veseli dan kulture, 
3. decembra 2020, branja smo tudi tokrat zaradi izrednih epidemioloških razmer podaljšali in jih zaključili 
8. septembra 2021. Ob branju smo organizirali tudi predavanja o literaturi s seznama knjig.  
Zaključek projekta smo pripravili virtualno na Facebook profilu. Branja je uspešno zaključilo 387 bralcev, 
ki so skupaj napisali in oddali 2.270 mnenj o prebranih knjigah. Bralci so prejeli priznanja in nagrade. 
Na zaključni prireditvi smo izžrebali dobitnika vikend paketa za dve osebi v butičnem hotelu Sunrose 7 
sponzorja SDH d. o. o. Partner pri projektu je Knjigarna Konzorcij MK, kjer smo za obiskovalce pripravili 
priložnostno razstavo knjig s seznama Mesto bere. 
Doseženi cilji: 
Promocija kakovostnega branja, cikel bralnih projektov trajnega značaja, povečanje izposoje 
kakovostnega gradiva, aktualizacija posameznih literatur in književnosti. 
 
23. Mesec branja v MKL  
Poročilo o izvajanju projekta:  
V času Nacionalnega meseca branja smo med 8. septembrom in 10. oktobrom 2021 pripravili program 
dogodkov na temo promocije branja, bralne kulture in pismenosti. Začetek meseca branja smo posvetili 
promociji branja z zaključkom bralnega projekta Mesto bere. Pripravili smo bralna srečanja, srečanja z 
literarnimi ustvarjalci in dogodke, povezane z branjem. Pripravili smo 18 dogodkov v živo in v virtualnem 
okolju, objavljeni so bili na spletni strani MKL ter NMSB, Ministrstva za kulturo. 
Doseženi cilji: 
Spodbujanje bralne kulture, promocija literature in pismenosti, sodelovanje z izvajalci s področja knjige 
in literature, sodelovanje pri projektih na nacionalni ravni. 
 
24. Ena knjižnica – ena knjiga 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V spomin na Josipa Jurčiča je bila izhodiščna knjiga projekta Kozlovska sodba v Višnji Gori, saj je bilo 
leto 2021 proglašeno za Jurčičevo leto. Knjiga ponuja številne teme za obravnavo, projekt se je 
osredotočil na humor oziroma satiro, živali v literaturi in sodišča v literaturi. Na omenjene teme smo 
pripravili priporočilni seznam leposlovnih knjig za odrasle, ki smo ga objavili na spletni strani MKL. S 
tremi priznanimi slovenskimi pisatelji, ki so po izobrazbi pravniki, dr. Draganom Petrovcem, dr. Petrom 
Čeferinom in mag. Igorjem Karlovškom smo opravili pisne intervjuje, v katerih smo aktualizirali 
problematiko, ki jo izpostavlja humoreska Kozlovska sodba v Višnji Gori. Intervjuji so bili prav tako 
objavljeni na spletni strani MKL. V sklopu projekta Ena knjižnica – ena knjiga je potekala bralna akcija 
NaBeri minute. Odrasle bralce smo povabili, da v tednu splošnih knjižnic, od 15. do 20. novembra, vsak 
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dan posvetijo nekaj časa branju literature in nam preko obrazca na spletni strani MKL sporočijo, koliko 
minut dnevno so brali. Zbrali smo 18.550 minut oziroma 309 ur in 10 minut. Načrtovani literarni sprehod 
po Jurčičevi Ljubljani je bil zaradi ukrepov za zajezitev širjenja covid-19 odpovedan. 
Doseženi cilji: 
Z objavljenim priporočilnim seznamom, razdeljenim po različnih tematikah, smo promovirali knjižnično 
zbirko MKL. Z intervjuji smo aktualizirali starejše slovensko leposlovje in ga postavili v sodoben okvir, s 
čimer smo poudarili pomen literature, ki jo lahko uvrstimo v slovenski kanon. Z bralno akcijo NaBeri 
minute smo spodbujali redno, vsakodnevno branje, ki je posebnega pomena pri ohranjanju bralne 
kondicije posameznika.  
 
25. Slovanski fokus – bralni projekt  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Bralni projekt je bil pod naslovom Osredotočeni na slovansko književnost – Spoznajte češko, poljsko in 
slovaško literaturo realiziran med 20. septembrom in 20. novembrom 2021. Bralni seznam 24 različnih 
proznih besedil čeških, slovaških in poljskih avtorjev smo pripravili na podlagi predlogov predavateljic z 
izobraževanja Slovanski fokus (projekt št. 7). Knjige so v KMO izpostavili na namenskih stojalih, bralci 
so lahko sodelovali na zaključnem žrebanju, na katerem smo podelili knjižne nagrade založbe KUD 
Polica Dubova. 
Doseženi cilji: 
S projektom smo nadaljevali zaključeno bralno akcijo Sodobni slovanski romani in vzpostavili 
kontinuiteto v promociji kakovostne literature slovanskih književnosti. 
 
26. Pripni poezijo 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Namen projekta je usmerjen v promocijo poezije in spodbujanje branja, pisanja in spoznavanja poezije. 
V letu 2021 je bilo izvedeno 42 dogodkov. Izpostavljamo dogodke, izvedene v virtualnem okolju: Festival 
Pranger; Erotična poezija – predstavitev erotičnih in homoerotičnih pesniških zbirk: Tom Veber, Alja 
Adam in Barbara Korun; Ad hoc v živo – multimedijski pesniški dogodek s poezijo in glasbo; Nova knjiga 
skozi kritiko – kritiška analiza pesniškega dela; Na pesniškem tandemu – pesniški pogovor dveh 
generacij. 
Doseženi cilji: 
Ozaveščanje o pomenu poezije in njeni vsakdanji rabi ter uporabi. Vsi zadani cilji zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih razmerah niso bili doseženi. 
 
27. Knjižnica na delovnem mestu 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt smo tudi tokrat začeli v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja, po dogovoru pa ga bomo 
zaključili konec januarja 2022 oz. ga v skladu z željami sodelujočih podjetij tudi podaljšali. Podjetjem 
Občina Velike Lašče in Luna TBWA d. o. o., ki sta se letos prijavili k projektu, smo ponudili v uporabo 
gradivo Knjižnice Prežihov Voranc. Prvotno so namero o sodelovanju v tretji sezoni izkazali tudi v 
Ljubljanskih mlekarnah d. o. o., vendar so kasneje od sodelovanja odstopili.  
V svoji organizaciji so poskrbeli za primeren prostor za regale s knjigami, ki so zaposlenim na razpolago 
na delovnem mestu oz. jih lahko odnesejo tudi domov. Pri izboru knjig smo upoštevali tudi njihove želje. 
V letošnji sezoni smo sodelujočima podjetjema pripravili skupaj 246 knjig. V Luno TBWA d. o. o. smo 
dostavili 117 enot gradiva (od tega 18,80 % strokovnih knjig) ter na Občino Velike Lašče 129 enot 
gradiva (20,90 % strokovnih knjig). 
Doseženi cilji: 
Promocija branja in spodbujanje bralne kulture, povečana izposoja gradiva, sodelovanje z 
gospodarskimi organizacijami. Sodelujočim podjetjem smo v skladu z dogovorom podarili enoletno 
brezplačno članarino. 
 
28. » izBEREM, kaj BEREM« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Na razstavnem regalu v pritličju Knjižnice Otona Župančiča smo izpostavili kvalitetno in zahtevnejše 
gradivo. Posamezni nabor so povezovali različni vnaprej določeni skupni atributi, vsebinsko ustrezen 
plakat in spremno besedilo o značilnostih literature z didaktično komponento in povezavami. Z naborom 
smo bralcem omogočili stik z dostikrat spregledano, a vendarle izvrstno literaturo in opozorili na njeno 
umeščenost v širši družbeni kontekst. V letu 2021 smo izpostavili 14 tematskih sklopov, ki so vsebovali 
785 enot gradiva. Gradivo smo razstavili glede na vnaprej pripravljene bralne sezname, dodajali pa smo 
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tudi predloge s strani zaposlenih in obiskovalcev, če so ustrezali postavljenim kriterijem. V letu 2022 
želimo projekt nadgraditi z izBRANIMI knjigami za slepi zmenek s knjigo. 
Doseženi cilji:  
Z naborom smo bralcem omogočili stik z dostikrat spregledano, a vendarle izvrstno literaturo in opozorili 
na njeno umeščenost v širši družbeni kontekst. Povečanje števila izposojenega kakovostnejšega 
gradiva. 
 
29. Potujoči knjižničarji priporočamo 
Poročilo o izvajanju projekta: 
S projektom smo pričeli že v letu 2021, v mesecu aprilu, čeprav smo ga sprva načrtovali od januarja 
2022 naprej. Vsak petek enkrat tedensko smo zaposleni v Potujoči knjižnici v Facebook skupini Potujoča 
knjižnica Ljubljana objavili anotacijo oziroma predstavitev dobre knjige. Predstavljene knjige so 
namenjene odraslim, mladini in staršem otrok. Projekt izvajamo vsi zaposleni v Potujoči knjižnici, tako 
da je izbor gradiva res raznolik. 
Doseženi cilji:  
Predstavili in izpostavili smo kakovostno aktualno gradivo, ki ga lahko uporabniki naročijo za prevzem 
v bibliobusu, hkrati pa je bil dosežen tudi namen promocije naše Facebook skupine Potujoča knjižnica 
Ljubljana, kjer tedensko objavljamo urnik obiskov postajališč in ostale pomembne informacije. Dosegli 
smo pozitivne odzive naših uporabnikov, mnogo od predstavljenih knjig so naši sledilci tega družbenega 
omrežja rezervirali in si izposodili. Knjige, ki so jih naši bralci morda že prebrali, so v objavi tudi 
pokomentirali, razvila se je debata o vtisih o prebranem. 
 
30. MKL v MGL – med odrom in literaturo (delovni naslov v planu 2021: Literarni abonma) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V sodelovanju z Mestnim gledališčem ljubljanskim (MGL) smo v letu 2021 zasnovali nov projekt MGL v 
MKL: med odrom in literaturo. Oba svetova – knjižnico in gledališče – družijo isti cilji in vrednote o vzgoji 
in opolnomočenju bralcev oziroma občinstva za kritični in poglobljen razmislek o času in prostoru, saj 
oboji želimo občinstvu približati vrednost in razumevanje umetnosti (predvsem gledališča in 
literature). Izvedli smo štiri od petih načrtovanih dogodkov, od tega tri preko spleta in enega v živo, na 
lokaciji MGL. Sodelovali so gostje iz aktualnih predstav iz repertoarja (npr. Ajda Smrekar in Sebastian 
Cavazza, Nejc Gazvoda, Tjaša Železnik in Lotos Vincenc Šparovec, Evgen Car, Nataša Tič Ralijan in 
Branko Jordan). Pogovor z igralko Jožico Avbelj prestavljamo na leto 2022, ko bo možen pogovor v 
živo. 
Doseženi cilji:  
Promocija literature in gledališča, projektno sodelovanje in povezovanje javnih zavodov na področju 
kulture v MOL, vzgoja in opolnomočenje občinstva, pridobivanje novih bralcev in/ali gledalcev. 
 
31. Slovanski bralni klub 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2021 smo izpeljali štiri srečanja v okviru Slovanskega bralnega kluba. Zaradi delovanja knjižnice 
v spremenjenih razmerah (koronavirus) smo se o izbranih knjigah slovanskih avtorjev pogovarjali v 
spletnem okolju. Na pogovorih smo gostili prevajalke, ki so izbrani naslov prevedle: Tatjano Jamnik 
(Bela bolezen – Karel Čapek), Đurđo Strsoglavec (Obletnica mature – Lamija Begagić), Lijano Dejak 
(Ahilova smrt – Boris Akunin) in Jano Unuk (Jakobove bukve – Olga Tokarczuk). Udeleženci so se na 
srečanjih seznanili z ozadjem prevajanja prebranih del in dobili natančne in kakovostne informacije o 
avtorjih ter značilnostih izvirnika. 
Doseženi cilji: 
Popularizacija nemalokrat prezrtih slovanskih avtorjev in dvig kakovosti debate z vključitvijo vabljenih 
gostov. S spletno izvedbo smo omogočili druženje v slabših epidemioloških okoliščinah in obenem 
obdržali obiskovalce iz drugih koncev naše države, ki se srečanj z veseljem udeležujejo. 
 
32. TECH.LIBRARY – Enhance public library services for visually impaired users through ICT 
tools and training  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Kot partner sodelujemo pri projektu TECH.LIBRARY v programu Erasmus+, KA2: strateška partnerstva 
v izobraževanju odraslih, ki se je začel septembra 2020. Partnerji (Italija/koordinator, Hrvaška, Bolgarija, 
Latvija, Romunija in Slovenija) smo v letu 2021 pod vodstvom koordinatorja nadaljevali aktivnosti za 
izvajanje projekta: izmenjava primerov dobrih praks in organizacija mednarodnih projektnih srečanj na 
daljavo po spletu ter izdelava spletne platforme, ki je pripravljena za objavo. Namesto študijskih obiskov 
smo pripravili vprašalnik o primerih dobrih praks. Zbrali in uredili smo odgovore vseh partnerjev, kar bo 
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osnova za poglavje v priročniku. Iz vprašanj smo naredili tudi časovni razpored tem, ki jih partnerji 
predstavijo na posameznih projektnih srečanjih.  
V juniju smo organizirali in gostili spletno mednarodno projektno srečanje, sicer planirano v živo v 
Ljubljani. Predstavili smo knjižnico in naše dobre primere dela s slepimi in slabovidnimi, s predstavitvijo 
sta sodelovali tudi Knjižnica slepih in slabovidnih ter Knjižnica Novo mesto. Usposabljanje za zaposlene 
v sodelujočih organizacijah in na to vezana izdelava video učnih gradiv je bilo prestavljeno v leto 2022.  
Nadaljevali smo z diseminacijskimi aktivnostmi: predstavitev projekta na skupnem posvetovanju 
Knjižnice Novo mesto in Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, objava predstavitve projekta v 
angleškem jeziku na spletni strani MKL, objave na FB profilu MKL, predstavitev projekta na kolegiju. 
Doseženi cilji: 
Zbrani in urejeni odgovori na vprašalnik o primerih dobrih praks; izvedba dveh virtualnih projektnih 
srečanj partnerjev; izvedba dveh virtualnih vmesnih srečanj partnerjev, uspešno oddano vmesno 
poročilo, izdelana je spletna platforma in pripravljena za objavo. 
 
33. Borza zdravja 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Delovanje borze je deloma zastalo, v KOŽ ni bilo izvajanja meritev krvnega tlaka in sladkorja. Manj je 
bilo predavanj in izobraževanj, tista, ki so bila, smo večinoma izvedli na daljavo. Še vedno pa smo 
sodelovali z društvom Spominčica, pridobivali informacije in promocijske letake različnih društev, ter 
pripravili nekaj tematskih razstav na strokovnem oddelku. Večinoma so bile to razstave gradiva o 
zdravem načinu življenja, prehrani, cepivih, rekreaciji ipd. 
Doseženi cilji:  
Izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov o zdravstvenih temah. Ciljev izvajanja preventivnih 
programov (merjenje glukoze, tlaka) nismo dosegli. 
 
34. Bilo je nekoč v našem kraju  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2018 smo zasnovali nov regijski projekt za potrebe portala Kamra, s katerim želimo spodbuditi 
sodelovanje splošnih knjižnic z lokalnim okoljem ter sorodnimi ustanovami. Tudi lani smo ga nadaljevali 
in skupaj s knjižnicami regije zbrali deset zgodb, povezanih z lokalno zgodovino in kulturno dediščino, 
ter jih v obliki digitalnih zbirk objavili na portalu Kamra (»Mengeš z Mengeško kočo na Gobavici«, 
»Knjižničarstvo na Domžalskem«, »Semenska kataloga agronoma Josipa Lenarčiča za leti 1891 in 
1892«, »Josip Jurčič v domoznanski zbirki Mestne knjižnice Grosuplje«, »Zgodbe šmarskih hiš«, 
»Melodija Mengeš – prva slovenska tovarna glasbenih inštrumentov«, »Josip Jurčič (1844–1881): 
književnik, urednik literarnih zbirk in časnikar«, »Davorin Rovšek (1867–1949) – ljubljanski fotograf«, 
»Pred 130 leti se je rodil slovenski pisatelj Janez Jalen (1891–1966)« in »Vohun iz Šmartnega pri Litiji, 
usmrčen v španski državljanski vojni«). 
Doseženi cilji: 
Pridobitev novih vsebin s področja lokalne kulturne dediščine ter dajanje na voljo javnosti (objava 
sedmih digitalnih zbirk); spodbuditev tesnejšega sodelovanja MKL s knjižnicami regije ter hkrati 
sodelovanja knjižnic z lokalnim okoljem. 
 
35. Razvoj Ljubljane 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Namen projekta je skozi daljše obdobje oblikovati nabor digitalnih zbirk, ki prikazujejo razvoj Ljubljane, 
njenih izstopajočih točk in posebnih lokacij ter razvoj njene infrastrukture. V letu 2019 smo se odločili v 
okviru projekta raziskovati tudi življenje in delo pomembnejših ljubljanskih gospodarstvenikov. Na 
portalu Kamra smo objavili štiri zbirke, »Jelačinovi z Emonske ceste v Ljubljani: trgovci in industrialci«, 
»Cerkev sv. Jakoba v Ljubljani«, »Gradbinec Viljem Treo (1845–1926) in njegove stavbe« ter »Mestni 
trg v Ljubljani«.  
Doseženi cilji: 
Objava štirih digitalnih zbirk; predstavitev razvoja Ljubljane širši javnosti; tesnejše sodelovanje s 
sorodnimi ustanovami.  
 
36. Digitalizacija starejšega domoznanskega časopisja 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V MKL že vrsto let izvajamo projekte digitalizacije gradiv iz lastnih fondov, ki predstavljajo lokalno, 
regionalno in nacionalno pomembne vsebine. Izvedli smo sklop digitalizacije nekaterih starejših 
slovenskih in nemških serijskih publikacij. Za vse gradivo smo v sodelovanju s strokovno službo pri 
NUK, v skladu s strokovnimi smernicami, pripravili tehnično dokumentacijo za potrebe izvedbe 
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digitalizacije, ki smo jo izvedli s pomočjo zunanjih izvajalcev. Gradivo bo v celoti objavljeno na portalu 
dLib.si v letu 2022. Skupno smo digitalizirali 5.333 strani gradiva v slovenskem in nemškem jeziku. V 
letu 2021 smo uspeli sredstva za izvedbo projektov digitalizacije zagotoviti iz sredstev Ministrstva za 
kulturo. 
Doseženi cilji: 
Z digitalizacijo bomo omogočili javni dostop v e-obliki do zbirke iskanih serijskih publikacij, ki se 
navezujejo na različne vidike zgodovine ljubljanskega območja in širše krajine. 
 
Projekti za starejše: 

 
37. Regijski domoznanski natečaj za starejše 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Četrto leto zapored smo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja, namenjen starejšim. 
Zajeti želimo spomine starejših na življenje v svojem lokalnem okolju ter obogatiti knjižnično 
domoznansko zbirko z vsebinami s področja vsakdanjega življenja. Prejeli smo 54 zgodb iz vse 
Slovenije, najboljših deset smo nagradili in objavili na spletni strani MKL ter portalu Kamra. 
Doseženi cilji: 
Krepitev povezovanja knjižnic z lokalno skupnostjo; spodbuditev starejših k ustvarjalnosti; nov nabor 
spominov na vsakdanje življenje; uspešna promocija kulturne dediščine in ozaveščanje o njeni 
pomembnosti. 
 
38. Modra leta – mreženje storitev za starejše v MKL  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2021 smo izvajali promocijo dejavnosti za starejše v MKL ter spodbujali izvajanje dejavnosti za 
starejše predvsem s področja zdravstvenega in digitalnega opismenjevanja. Pripravili smo promocijski 
filmček, prilagojen razmeram delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah, ki ga bomo začeli uporabljati 
v letu 2022. Ob prenovi spletne strani Mestne knjižnice Ljubljana je starejšim posvečena podstran 
prenehala obstajati, zato smo se trudili skrbeti za ažurno posodabljanje informacij za starejše na celotni 
spletni strani. V letu 2021 pripravljeno anketo o preferencah starejših uporabnikov knjižnice smo zaradi 
delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) izvedli na spletu. V letu 2022 načrtujemo 
izvedbo ankete tudi na terenu, v enotah MKL. Sodelovali smo pri pripravi spremljevalnega programa 
F3ŽO, vendar se osrednjega dogodka spremljevalnega programa zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah nismo odločili izvesti. Starejši uporabniki se namreč v prostorih knjižnice 
zadržujejo čim krajši čas, zaradi predpisanih omejitev pa jim ne moremo omogočiti tako dobre 
uporabniške izkušnje, kot bi si želeli. Iz enakega razloga smo se odpovedali tudi pripravi načrtovane 
fizične razstave o storitvah za starejše v MKL.  
Doseženi cilji: 
Promocija dejavnosti za starejše v MKL. Pridobitev podatkov o preferencah starejših uporabnikov s 
pomočjo spletne ankete. Nekatere načrtovane aktivnosti niso bile izvedene zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah. 
 
Drugi projekti: 

 
39. Projekt ICORN  
Poročilo o izvajanju projekta:  
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. Mestna knjižnica Ljubljana skupaj z MOL in Slovenski PEN-om skrbi za 
prihod, osnovno zdravstveno zavarovanje, štipendijo in udejstvovanje ustvarjalca v javnem in kulturnem 
življenju Ljubljane. 
V letu 2021 smo sodelovali na razstavi Nemogoče se je vrniti v nemogočo deželo v Galeriji Kresija, v 
organizaciji MOL, ki je bila pripravljena ob desetletnici sodelovanja Ljubljane v mreži ICORN, ter pri 
sprejemu novih rezidentov mreže na bivanje v Ljubljani.  
Doseženi cilji: 
Promocija literature in branja, mednarodno sodelovanje in sodelovanje na lokalnem nivoju, vključevanje 
v mednarodno sodelovanje na področju podpore ustvarjalcem z ogroženih področij. 
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5.7 Sodelovanje in promocija 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju sodelovanja in promocije 
- MKL je sodelovala z ustanoviteljem MOL in občinami pogodbenimi partnericami pri zagotavljanju 

optimalnega delovanja knjižnic, pri posredovanju domoznanskega gradiva in organizaciji skupnih 
prireditev. 

- MKL je sodelovala z vrtci in šolami pri promociji branja, povezovala se je s kulturnimi ustanovami 
pri pripravi vsebin za regijski domoznanski portal Kamra. 

- Knjižnice v mreži MKL sodelujejo z lokalnimi deležniki in jim za njihove aktivnosti tudi omogočajo 
uporabo knjižničnih prostorov, ki pa so bile v letu 2021 še vedno deloma okrnjene zaradi 
spremenjenih razmer (koronavirus). Kljub temu imamo dolgoročno vizijo krepitve sodelovanja, svoje 
vloge lokalnega centra in prepoznavnosti v lokalnem okolju, ki jo deloma prenašamo s svojimi 
vsebinami, dejavnostmi in prisotnostjo v virtualnem okolju. 

- V letu 2021 beležimo štiri prijave na nacionalne razpise in bili smo vključeni v izvajanje dejavnosti v 
okviru dveh projektov mednarodnih razpisov; prek projektov knjižnica vstopa v različna partnerstva, 
tako da v že obstoječa partnerstva vključuje svoje vrednote in poslanstvo ali pa da sama 
sistematično gradi nova partnerstva.  

- Promocija knjižnice v medijih je bila v letu 2021 primerljiva s predkoronskim obdobjem – 360 objav 
in prispevkov (2020: 458, 2019: 388). Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi 
odmevnimi prireditvami. Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah smo prireditvene in 
izobraževalne dejavnosti deloma preselili v virtualno okolje. Preko v letu 2020 ustanovljene Delovne 
skupine za pripravo in načrtovanje spletnih dogodkov MKL smo nadaljevali utečeni model priprave 
in izvajanja prireditvenega programa v spletnem okolju (pretočne vsebine, v živo dostopne preko 
družbenih profilov Facebook in YouTube MKL in njihova kasnejša dostopnost v spletnem arhivu 
vsebin MKL), nadaljevali dobre prakse novih oblik promocije nekaterih projektov (predstavitve 
kakovostnih otroških in mladinskih knjig s pomočjo videoprispevkov – Berimo zlate hruške). 

- V maju je zaživela nova spletna stran knjižnice, ki smo jo v celoti grafično in arhitekturno preobrazili 
ter izboljšali mnoge funkcionalnosti. Novo spletno stran smo pripravili tudi za Trubarjevo hišo 
literature in za bralni projekt NajPoletavci. 

- Z novo spletno stranjo smo uporabnikom omogočili še boljšo uporabniško izkušnjo pri načrtovanju 
fizične udeležbe na prireditvi v prostorih naših knjižnic, kjer je vnaprej omejeno število udeležencev, 
saj imajo uporabniki v realnem času možnost vpogleda v število prostih mest in samostojno 
prijavljanje na dogodke.  

- Uspešno komuniciramo in sodelujemo z uporabniki prek družbenih omrežij: 29.624 sledilcev (2020: 
26.312, 2019: 20.517). Tudi sicer smo zaradi delovanja v deloma spremenjenih razmerah 
uporabnikom v veliki meri posredovali informacije preko naših virtualnih poti – nove spletne strani 
in družbenih omrežij (v letu 2021 smo ponovno obudili aktivnosti na omrežju TikTok), pomemben 
delež komunikacija je tekel preko elektronske pošte.  

- Storitve in projekte MKL smo promovirali večinoma v virtualnem okolju, naše storitve in dogodke 
smo oglaševali s spletnimi kampanjami Google Ads. Naše dejavnosti so bile vidne na spletnih 
portalih za obveščanje o dogodkih in digitalnih platformah (Napovednik.com, UNESCO Mesto 
literature, Ljubljana.si, digitalni zasloni LPP, objave na občinskih portalih), prisotni smo bili v tiskanih 
medijih, ki so namenjeni spodbujanju bralne pismenosti in kulture. 

- Omogočamo možnost obveščanja o dogodkih po elektronski pošti prek e-napovednika, kjer si 
uporabniki sami izberejo vrsto in lokacijo dogodkov.  

- Izvedli smo šest oglaševalskih akcij, tudi z zunanjimi parterji, ki promovirajo naše bralne projekte in 
dejavnosti (Mesto bere, Poletavci, UNESCO Mesto literature). 

- Oblikovana so bila promocijska gradiva za različne dejavnosti knjižnice, prireditve, predstavitve in 
projekte (oblikovalka MKL). 

- Izdaja katalogov, priročnikov, domoznanske serijske publikacije in razvoj blagovnih znamk MKL.  
- Za različne projekte je MKL načrtno pridobivala sponzorje. 
- Organizirano smo obveščali medije – izvajanje aktivnosti na podlagi letnega načrta promocije 2021. 
- Ob Letu Kristine Brenkove v MKL smo podali na Mestno občino Ljubljana pobudo za poimenovanje 

ulice v Ljubljani po tej znameniti Slovenki, vsestranski kulturni delavki. 
- Pomembni obliki sodelovanja v letu 2021 sta bili članstvo zaposlenih v nacionalnih ekspertnih 

delovnih skupinah in telesih (34 zaposlenih) ter bibliografija zaposlenih: strokovni in znanstveni 
članki (20), neobjavljeni referati in predstavitve (13), spremne besede, poglavja, bibliografije v 
monografiji (8), uredniško delo (5), informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena 
besedila (68). 
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Kazalnik 2020 2021 

Število skupnih projektov, dogodkov in dejavnosti 64 70 

Število posebnih marketinških akcij 6 6 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2020 in 2021: 
MKL uspešno prek sodelovanja z drugimi deležniki v lokalnem okolju in z izvedbo posebnih marketinških 
akcij ohranja svojo prepoznavnost v Ljubljani in okoliških občinah. Preko skupnih projektov, dogodkov 
in dejavnosti ohranja svoj status kredibilnega partnerja. V letu 2021 smo uspeli kljub delovanju knjižnice 
v spremenjenih razmerah v sorazmerni meri razvijati in izvajati aktivnosti na področju skupnih projektov, 
dogodkov in dejavnosti, nekatere smo zaradi razmer opustili, druge pa prestavili v virtualno okolje. 
 
 
Sodelovanje 
 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni 
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2021 vzpostavila različne oblike sodelovanja s 798 (v letu 2021 smo 
sodelovali še s 373 založbami in knjigotržci) organizacijami, podjetji, združenji, društvi in posamezniki 
(2020: 812, 2019: 1.092). (Podroben pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov je podan 
v Prilogi 17): 
- sodelovanje z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana, četrtnimi skupnostmi MOL in župani drugih 

občin, pogodbenih partneric; 
- sodelovanje z javnimi zavodi in javnimi podjetji v Ljubljani; 
- sodelovanje z Oddelkom za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK, Ministrstvom za kulturo, 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, JAK, s knjižnicami v Ljubljani, Osrednjeslovenski 
regiji in drugod po Sloveniji, z Združenjem splošnih knjižnic, DBL, ZBDS, Sekcijami pri ZBDS in 
Bralnim društvom Slovenije, Pedagoško in Filozofsko fakulteto (Oddelkom za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo); 

- strokovno sodelovanje s šolskimi knjižničarji, kot tudi z ostalimi v knjižničnem informacijskem sistemu 
v Sloveniji (s šolskimi knjižnicami in šolami ter splošnimi knjižnicami sodelujemo še posebej v sklopu 
strokovnih izobraževanj Strokovne srede, Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza in 
projekta Rastem s knjigo); 

- sodelovanje z vrtci (Ciciuhec); 
- sodelovanje z založbami in knjigarnami, Društvom slovenskih založnikov in Društvom slovenskih 

knjigotržcev; 
- sodelovanje z revijami Bukla, Cicido, Ciciban, Otrok in knjiga, z otroškim programom RTV Slovenija; 
- sodelovanje s številnimi ustanovami, ki delujejo na prodročju kulture: z muzeji, galerijami, glasbenimi 

ustanovami, arhivi, društvi; 
- sodelovanje knjižnic z različnimi subjekti na lokalni (CDI Univerzum, Glotta Nova, Cene Štupar) in 

nacionalni ravni (ACS), ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem 
odraslih;  

- sodelovanje z RogLab pri pripravi izobraževanj na področju napredne tehnologije za zaposlene in 
uporabnike ter pripravi koncepta nove Knjižnice Rog v Centru Rog;  

- sodelovanje z različno strokovno javnostjo pri aktivnostih v Trubarjevi hiši literature;  
- sodelovanje z ustanovami, ki skrbijo za starejše, in sodelovanje z ustanovami, ki so namenjene 

ljudem s posebnimi potrebami; 
- sodelovanje z Društvom UNICEF Slovenija pri projektu Varne točke in s Slovensko filantropijo na 

področju prostovoljskega dela; 
- sodelovanje območnih enot in krajevnih knjižnic s četrtnimi skupnostmi MOL in z občinami 

ustanoviteljicami; 
- sodelovanje krajevnih knjižnic z občinskimi kulturnimi, turističnimi in športnimi društvi ter sodelovanje 

na lokalnih prireditvah; 
- sodelovanje v različnih strokovnih komisijah in žirijah; 
- sodelovanje s posamezniki, ki podpirajo knjižnično dejavnost. 
 
Mednarodno sodelovanje 
- 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 s Shanghai City Library (letno nam daruje okoli 150 knjig); 
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- sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in Hrvatskim centrom za dječju knjigu; 
- sodelovanje z IBBY (Generalni sekretariat v Baslu) prek Slovenske sekcije IBBY (Pionirska – Center 

za mladinsko književnost in knjižničarstvo tudi sodeluje skupaj s Slovensko sekcijo IBBY pri pripravi 
kandidatur slovenskih avtorjev s področja mladinske književnosti za mednarodne nagrade: 
Andersenova nagrada, ALMA, Častna lista IBBY idr.); 

- sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko;  
- sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri pripravi strokovnega srečanja za 

napotene in nenapotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (MEGA kviz); 
- sodelovanje z učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (Nemčija, Bosna in Hercegovina ter 

Italija) pri izvedbi projekta Poletavci in NajPoletavci; 
- sodelovanje v ERASMUS+ mednarodnem projektu TECH.LIBRARY s še šestimi partnerji iz petih 

evropskih držav (Regionalna narodna biblioteka Petko P. Slaveykov – Bolgarija, Gradska knjižnica 
Rijeka – Hrvaška, Mazsalaca Municipality – Latvija, Biblioteca nationala a Romaniei – Romunija in 
Argo di Donda Andrea e C. snc in Unione della Romagna Faentina – Italija); 

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

- povezovanje s tujimi predstavništvi v Sloveniji (Svet med nami/World among us; Cikel češkega in 
slovaškega filma); 

- Slovanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi 
(Slovanska knihovna); 

- sodelovanje z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo (Cikel ruskega filma); 
- sodelovanje v projektu Dublin Literary Award z vsakoletnim predlogom v angleščino prevedenega 

slovenskega romana za nagrado; 
- obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov z drugih področij: 

štiridnevna mobilnost Erasmus+ za zaposleno iz knjižnice v Łodzu ter za zaposleni v Mestni knjižnici 
v Pragi, v okviru programa ERASMUS+ pa smo gostili študijski obisk skupine 25 knjižničarjev iz 
Nizozemske, ki so jo sestavljali direktorji splošnih knjižnic in strokovnjaki za področje socialne 
vključenosti; 

- udeležba na mednarodnih posvetovanjih v virtualni obliki: Metropolitan Libraries 2021, Next Library 
Festival 2021, eBook Licensing in Europe and the Vanishing Library?, 87th IFLA WLIC, NAPLE-
Gigabit Libraries-ISOC Webinar; 

- sodelovanje s knjižnicami, članicami mednarodnega gibanja zelenih knjižnic (Let's go green); 
- MKL je nacionalna predstavnica v NAPLE Forum (National Authorities on Public Libraries in 

Europe); 
- sodelovanje z evropsko knjižničarsko zagovorniško organizacijo Public Libraries 2030; 
- sodelovanje v projektu Forum Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe), v programu 

sestrskih knjižnic: Regijska knjižnica iz Kaunasa (Litva) in Regijska knjižnica iz Krakova (Poljska); 
- MKL je članica IFLA (International Federation of Library Associations); 
- MKL je ena izmed podpornic v letu 2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj in 

knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section – ENSULIB), v njeno delovanje se 
aktivno vključujemo preko odbora sekcije;  

- MKL je članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Miniature book society, San Diego, 
California, ZDA, in Sammlerkreis miniaturbuch e.V. Stuttgart, Nemčija; 

- sodelovanje v mednarodni mreži več kot 70 mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN. 
 
Promocija knjižnice 
 
Cilj promocije je redno in sprotno obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše zainteresirane javnosti o 
dejavnostih knjižnice ter povečanje prepoznavnosti knjižnice v lokalnem in širšem okolju. Zaradi 
epidemije smo večino promocije preselili v spletno okolje in na družbena omrežja MKL. 
 
V letu 2021 smo zabeležili 360 medijskih objav in prispevkov (458 v letu 2020) ter omogočili 5 snemanj 
v prostorih knjižnic. Za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki smo uporabili spletno stran 
MKL ter družbena omrežja MKL. 
 
Izvedli smo tudi 6 oglaševalskih akcij: na plakatnih mestih TAM-TAM v Ljubljani smo v poletnem času 
oglaševali bralni projekt Poletavci ter Mestno knjižnico Ljubljana skupaj z ostalimi kulturnimi zavodi na 
skupnem plakatu Korak do kulture. Na Radiu1 ter Radiu Antena smo pripravili oglase, s katerimi smo, 
po ponovnem odprtju knjižnic, vabili v knjižnico ter k vpisu novih članov. Pripravili smo tudi dva oglasa 
na FB profilu. S prvim smo oktobra nagovarjali študente, dijake in starše z malimi otroki k vpisu v 
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knjižnico. S FB oglaševanjem v decembru smo potencialne bralce in kupce vabili k nakupu nove 
slikanice Pravljični sprehodi po Ljubljani, ki je izšla v Mestni knjižnici Ljubljana. Pionirska je v izložbi 
Knjigarne Konzorcij pripravila vsakoletno predstavitev zlatih hrušk. 
 
Naše storitve in dogodke oglašujemo tudi s pomočjo plačljivih oglasov Google Ads, s katerimi 
povečujemo vidnost MKL na spletu. Izpostavljene dogodke smo oglaševali tudi na portalu 
Napovednik.com ter na portalu Mesto literature. Po dogovoru z UMco imamo v knjižnicah brezplačno 
distribucijo revije Bukla za naše uporabnike ter možnost objave promocijskih člankov o MKL. 
 
Prenovljena spletna stran MKL 
 
V maju je zaživela nova spletna stran knjižnice, ki smo jo v celoti grafično in arhitekturno preobrazili ter 
izboljšali mnoge funkcionalnosti, kot so zmogljiv in hiter iskalnik, predstavitev in filtriranje gradiva in 
dogodkov, spletna prijava na dogodke, uporabniku prilagojene e-novice, razširjena dostopnost za 
uporabnike s posebnimi potrebami. Poseben fokus dajemo priporočenemu gradivu ter kuriranim bralnim 
in multimedijskim seznamom gradiva. Spletna stran deluje na Wordpressu in je prilagojena tudi mobilnim 
napravam. 
 
Posebej grafično zaokrožena je tudi podstran za Pionirsko – Center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, MKL, ter podstran Od doma. Slednja se osredotoča predvsem na vsebine, gradivo in 
storitve za uporabnike na daljavo. Novost je tudi angleška stran, ki je iz prejšnje statične strani 
nadgrajena v dinamično. 
 
Na nacionalnem nivoju smo izdelali tudi posebno novo spletno stran za bralni projekt NajPoletavci, ki je 
začela delovati 10. junija, ob uradnem začetku projekta. 
 
Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice 
 
Lanskoletni izbor načrtovanih dogodkov in izobraževanj MKL je bil zaradi epidemije močno okrnjen. 
Dogodke smo preselili na splet in nadaljevali z rednim obveščanjem javnosti o naših programih, 
strokovnih novostih in dejavnostih na portalu knjižnice, na družbenih omrežjih Facebook in Twitter, 
občinskih in drugih pomembnejših portalih ter v časopisnih in spletnih napovednikih. 
 
Redno sodelujemo tudi z MOL, saj na spletni strani občine ter na njihovem FB profilu oglašujemo naše 
največje dogodke MKL, prav tako samostojno objavljamo napovedi dogodkov na digitalnih zaslonih 
LPP, v glasilu Ljubljana ter v lokalnih občinskih glasilih. 
 
Mesečno pripravljamo izbor dogodkov za spletno stran Mesto literature. 
 
Uspešno komuniciramo in sodelujemo z uporabniki preko družbenih omrežij (Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram in TikTok): 29.624 sledilcev (2020:26.312). 
 
Aktivno smo promovirali naslednje storitve in projekte 
 
- Otroke, ki so aktivno obiskovali ure pravljic, smo nagradili s priznanji in magnetki s podobo lisičke.  
- Za sodelovanje v projektu Ciciuhec smo vrtčevskim otrokom podarili medalje. 
- Oblikovali smo podobo bralnega projekta Mesto bere, s plakati, kazalkami, zgibankami in magnetki. 

Prav tako smo za oglaševanje projekta Mesto bere izdelali pasico za e-podpis, promocijska gradiva 
za Knjigarno Konzorcij ter za tiskane oglase po Ljubljani. 

- V projektu Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci smo otroke obdarili z majicami z napisom 
projekta, priponkami ter priznanji ter oblikovali plakate za oglaševanje po Ljubljani. 

- Pripravili smo papirnate vrečke za počitniško branje Maček v žaklju. 
- Oblikovali smo nove motive bombažnih vrečk.  
 
Oblikovali in izdali smo naslednje publikacije in tiskovine: 
 
- promocijsko letno poročilo MKL 2020, 
- brošura Oddaj na natečaj v MKL, plakati in kazalke,  
- Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, 
- domoznanska revija Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 
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- Zgodbe mojega kraja (letaki, plakati), 
- Katalog izobraževanj MKL za leto 2021, 
- kazalke – poletni delovni čas, 
- projekt Mesto bere, plakat, zgibanka, kazalka, 
- zgibanka zlate hruške, 
- publikacija za posvet Knjižnica, srce mesta, 
- slikanica Literarni sprehod po Ljubljani z zemljevidom in nalepko (exlibris), 
- Slovanski bralni projekt – Slovanski fokus, plakati in kazalke, 
- urnik Potujoče knjižnice. 
 
Priloga 17: Pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov 
 

5.8 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih 

 
Marijana Abe 
- članica Uredniškega sveta revije Knjižnica  
- članica Izvršnega odbora DBL 
- članica Komisije za Čopove diplome in Čopova priznanja 
 
Barbara Cesar 
- članica Nadzornega odbora ZBDS 
- članica Izvršnega odbora DBL 
 
Rok Dežman 
- član delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za raziskavo in analizo prireditev v splošnih 

knjižnicah 
 
Neja Drevenšek 

- članica Izvršnega odbora Sekcije za Potujoče knjižnice 
- članica uredniškega odbora revije Potujoče novice 
- članica Upravnega odbora Stepišnikovega sklada 

 
Anja Frković Tršan 

- članica Častnega razsodišča DBL 
 
Matej Gazvoda 

- član Nadzornega odbora DBL 
 
Vanja Grabner 

- članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Aleš Klemen 

- predsednik Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo 
- član predsedstva NAPLE Foruma 
- namestnik predsednice Komisije za bibliotekarski izpit pri Narodni in univerzitetni knjižnici  
- član Delovne skupine za oblikovanje strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic za naslednje 

srednjeročno obdobje v okviru Združenja splošnih knjižnic 
- član Strokovnega sveta Mestne knjižnice Kranj 
- član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
- član Uredniškega odbora revije Knjižnica 

 
Jan Kozlevčar 

- namestnik sindikalne zaupnice Glosa MKL 
 
Darja Lavrenčič Vrabec 

- članica projektne strokovne skupine "Rastem s knjigo za OŠ in SŠ" pri JAK 
- članica Delovne skupine območnih koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenosti 
- koordinatorica dejavnosti in sodelovanja MKL z nacionalno mrežo ustanov za spodbujanje 

pismenosti in bralne kulture v Sloveniji (nosilec: ACS) 
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- članica Uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
 
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 
- član Nacionalnega odbora UNESCO za Spomin sveta 
- član Pododbora za knjižnice UNESCO za Spomin sveta 
- član Komisije za Goropevškove nagrade 

 
Ida Mlakar Črnič 

- članica uredništva revije Ciciban in Cicido 
- članica žirije natečaja Evropa v šoli 

 
Marjana Moškrič 

- članica Društva slovenskih pisateljev 
 
Lili Ozim 

- članica državne literarne komisije Evropa v šoli 
 
Kristina Picco 

- koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL 
- članica Strokovne komisije za knjigo in literarni festival (MOL, Oddelek za kulturo) 
- članica UO Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 

 
Špela Plestenjak 

- sindikalna zaupnica, predsednica sindikata Glosa MKL 
 
Anja Pušnik 

- članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Prednik Plantev 

- članica Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 

- članica Delovne skupine za pripravo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe 
za splošne knjižnice pri Ministrstvu za kulturo  

- članica Delovne skupine za oblikovanje Strategije razvoja splošnih knjižnic za naslednje 
srednjeročno obdobje pri Združenju splošnih knjižnic 

 
Veronika Rijavec Pobežin 

- članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za pripravo nacionalnega razpisa Branju 
prijazna občina 

- članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za projekt Promocija splošnih knjižnic 
 
Marijan Špoljar 

- član Strokovnega sveta zavoda MKL 
- predsednik Častnega razsodišča ZBDS 
- vodja ožje DS splošnih knjižnic za COBISS 
- član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 

 
Tanja Tavzelj 

- članica Izvršnega odbora DBL in tajnica društva 
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Lavra Tinta 

- članica Izvršnega odbora Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS 
 
Vesna Trobec 

- članica PR kolegija MOL 
- članica delovne skupine Združenja splošnih knjižnic za promocijo slovenskih splošnih knjižnic 

- članica uredništva Urban – interne revije JHL, javnih podjetij in MOL 

- članica Komisije za Čopove diplome in Čopova priznanja 
 
Miro Tržan 

- predsednik Strokovnega sveta zavoda MKL 
 
Nika Viltužnik 

- predsednica Sveta delavcev MKL 
 
Veronika Vurnik Škrabec 

- regionalna urednica za Osrednjeslovensko regijo na portalu dobreknjige.si 
 
Ana Zdravje 

- predsednica Sveta zavoda MKL 
- članica Delovne skupine za strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice pri 

Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost 
- predsednica DBL 
- članica odbora ENSULIB pri IFLI 
- članica Komisije za kompetenčne centre 
- članica Upravnega odbora Kalanovega sklada ZBDS 

 
Boris Zgonc 

- član Sveta delavcev MKL 
 
Teja Zorko 

- podpredsednica Združenja splošnih knjižnic 
- članica Upravnega odbora Inštituta informacijskih znanosti IZUM 
- članica Nadzornega odbora portala dobreknjige.si 
- predsednica Nadzornega odbora portala Kamra 
- članica Komisije za imenovanja v strokovne nazive pri NUK 
- članica Upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic 

 
Erika Žitko 

- članica Nadzornega odbora DBL 
 
 

5.9 Bibliografija zaposlenih v MKL v 2021 

 
Strokovni in znanstveni članki 
DREVENŠEK, Neja. Potujoča knjižnica kot knjižnični prostor. Potujoče novice, 16(1/2), 22–23. 
JANČAR, Karmen. Lahko bi bila prijatelja: Jakob Alešovec in Josip Jurčič. V T. Miško in E. Marolt (Ur.), 
Ljubljana med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine, 10(1), 42–51. 
JEGLIČ, Monika. Noč v knjižnici: prebedimo z Leonardom. Šolska knjižnica, 29(4), 27–32. 
KLARIĆ, Mateja. (28. 4. 2021). 150. obletnica rojstva Marie Montessori v Mestni knjižnici Ljubljana. 
Knjižničarske novice. https://knjiznicarske-novice.si/novica/535/pokazi 
LAVRENČIČ Vrabec, Darja. Biti mladinski knjižničar pomeni biti aktiven in vedno mlad. SeM@FoR, 1(2), 
8–10. 
LAVRENČIČ Vrabec, Darja. Iskanje ustrezne terminologije - Kdo sem - mladinski knjižničar, knjižničar 
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MAROLT, Erika. (5. 8. 2021). Raziskava o kaznivih dejanjih na Slovenskem leta 1874. Knjižničarske 
novice. https://knjiznicarske-novice.si/novica/823/pokazi 



84 

PEČENIK, Simona. Od Brenclja do Pavlihe. Slovenski humoristični časopisi v Slovanski knjižnici. V T. 
Miško in E. Marolt (Ur.), Ljubljana med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine, 10(1), 21–
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PEČENIK, Simona. 30. obletnica smrti pionirja slovenskega stripa Milka Bambiča (1905-1991). 
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RUPNIK MIŠKO, Andreja; TINTA, Lavra. 110 kamenčkov v mozaiku Kristine Brenkove. SeM@FoR, 
1(2), 74–78. 
SAMSA, Špela. Druženja z varovanci v domovih starejših. Potujoče novice, 16(1/2), 19. 
TINTA, Lavra. (24. 5. 2021). Virtualno okolje Knjižnice Bežigrad v koronačasu. Knjižničarske novice. 
https://knjiznicarske-novice.si/novica/604/pokazi 
TINTA, Lavra (30. 12. 2021). Ideja Ženske. LUD Literatura. http://www.ludliteratura.si/kritika-
komentar/ideja-zenske/ 
ZADRAVEC, Vojko. Praznik zlatih hušk 2021. Otrok in knjiga, 48(112), 153–156. 
ZDRAVJE, Ana. Knjižnica Šentvid – koncept zelene knjižnice. V 2. Zeleni festival – Karlovačka zelena 
priča (str. 10–11). Karlovac, Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačič«. 
ZDRAVJE, Ana. Knjižnica Šentvid – zelena knjižnica. Šentvid Library – the Green Library. V A. Klemen 
(Ur.), Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica: enodnevno strokovno posvetovanje: četrtek, 20. maj 2021, 
Mestna knjižnica Ljubljana (str. 6–7, 19–20). Ljubljana: Mestna knjižnica.  
ZDRAVJE, Ana. Library, the Heart of the City: the Green Library. ENSULIB Newsletter, 1(1), 19–20. 
ZDRAVJE, Ana. Šentvid Library – the Green Library. V Libraries & UN Agenda 2030 The Role of 
Libraries in Promoting Sustainable Development. Programme (str. 26–27). Zagreb: Faculty of 
Humanities and Social Sciences Library, Zagreb Library Association. 
ZDRAVJE, Ana, ČEŠAREK, Ana. (18. 11. 2021). Okrogla miza DBL: »Nova pravila, novi standardi na 
področju bibliotekarstva«. Knjižničarske novice. https://knjiznicarske-novice.si/novica/1234/pokazi 
ZDRAVJE, Ana, ČEŠAREK, Ana. The role of the Library Association of Ljubljana in the virtual 
environment. V A. Barbarić in Alka Stropnik (Ur.), Zbornik radova i priloga Trećeg okruglog stola o ulozi 
stručnog knjižničarskog društva Futur drugi: Zagreb, online, 17. rujna 2021 (str. 22–34). Zagreb: 
Zagrebačko knjižničarsko društvo. 
 
Neobjavljeni referati in predstavitve 
BONIN, Urška, HEDL, Lea, KENDA, Maja, TINTA, Lavra. Profil mladinskega knjižničarja: analiza 
rezultatov ankete. Posvetovanje sekcij ZBDS 2021 »Uporabnik v kontekstu sprememb«, 21. 9. 2021. 
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DEŽMAN, Rok, FRKOVIĆ TRŠAN, Anja. Mladi in starejši v Mestni knjižnici Ljubljana – smernice in 
praksa. Posvetovanje sekcij ZBDS 2021 »Uporabnik v kontekstu sprememb«, 21. 9. 2021. Spletni 
dogodek. 
GRUBAR PRAČEK, Nataša. Izkušnja vodenja knjižnice. Učni center MKL, Ljubljana, 10. 5. 2021. 
JEGLIČ, Monika. Pridobivanje sponzorjev in donatorjev. Učni center MKL, Ljubljana, 9. 11. 2021. 
KLEMEN, Aleš Poznavanje in ustreznost elektronskih virov in elektronskih storitev 
Mestne knjižnice Ljubljana Posvetovanje sekcij ZBDS 2021 »Uporabnik v kontekstu sprememb«, 22. 9. 
2021. Spletni dogodek. 
LESAR, Mateja. Prilagajanje izobraževalnega programa splošne knjižnice na podlagi ugotavljanja 
potreb uporabnikov. Posvetovanje sekcij ZBDS 2021 »Uporabnik v kontekstu sprememb«, 21. 9. 2021. 
Spletni dogodek. 
RIJAVEC POBEŽIN, Veronika. Preventing is better than healing. Good health and well-being in the 
Ljubljana City Library. Libraries and the UN 2030 Agenda: The Role of Libraries in promoting 
Sustainable Development, Zagreb, 9. 12. 2021. Spletni dogodek. 
ŠINKO, Simona, ŽITKO, Erika: Aplikacija za spremljanje dogodkov. Mestna knjižnica Ljubljana, 
Ljubljana, 8. 9. 2021. 
ŠINKO, Simona. Kompetence zaposlenih v knjižnici za delo z uporabniki. Posvetovanje sekcij ZBDS 
2021 »Uporabnik v kontekstu sprememb«, 21. 9. 2021. Spletni dogodek. 

ŠPOLJAR, Marijan. Brati razpoloženje: izziv bibliotekarski pismenosti. Posvetovanje sekcij ZBDS 2021 

»Uporabnik v kontekstu sprememb«, 22. 9. 2021. Spletni dogodek. 
ZDRAVJE, Ana. Knjižnica Šentvid – koncept zelene knjižnice. 2. zeleni festival – Karlovačka zelena 
priča. Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić«, Karlovac, 25. 6. 2021. 
ZDRAVJE, Ana. Knjižničarska društva u virtualnom svijetu. The role of the Library Association of 
Ljubljana in the virtual environment. Futur drugi - 3. okrugli stol ZKD-a o ulozi stručnog knjižničarskog 
društva / Future perfect - 3rd round table. Zagrebačko knjižničarsko društvo, Zagreb, 17. 9. 2021.  



85 

ZDRAVJE, Ana. Šentvid Library – the Green Library. Poster session. Knjižnice i UN Agenda 2030: uloga 
knjižnica u promicanju održivog razvoja / Libraries & UN Agenda 2030 The Role of Libraries in Promoting 
Sustainable Development. Zagrebačko knjižničarsko društvo, Zagreb, 9. 12. 2021. 
 
Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
JAZBEC, Janja, JEVC, Katja. Bibliografija Kristine Brenkove. V A. Veler in A. Ilc (Ur.), Draga Kristina: 
zgodba urednice in pisateljice Kristine Brenkove (str. 281–293). Ljubljana: Mladinska knjiga. 
KOŠIČ HUMAR, Kristina. Štefan Barbarič v Slovanski knjižnici: od znanstvenega dela do kulturnega 
udejanjanja. V V. Mikolič (Ur.), Življenje in delo Štefana Barbariča (str. 71–102). Ljubljana: Slovenska 
matica. 
LAVRENČIČ Vrabec, Darja. Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci. V D. Lavrenčič Vrabec (Ur.), 
SKUPAJ: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2021: pregled knjižne produkcije za mladino 
iz leta 2020 (str. 28–34). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
LAVRENČIČ Vrabec, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Dodatno branje. V M. Gregorič, V. Fajdiga Turk in 
S. Kostanjevec (Ur.), Slastno, hrustljavo, zdravo (str. 49–50). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno 
zdravje. 
MIŠKO, Tomaž. Uvodnik. Jurčičevo leto in Hribarjev jubilej. V T. Miško in E. Marolt (ur.), Ljubljana med 
nostalgijo in sanjami, 10(1), 5. 
MLAKAR Črnič, Ida. (2021). Sfrtajčkan čas. V V. Radovanovič (Ur.), Srečanja in srečevanja: 25 let 
srečanja Oko besede in nagrade večernica (str. 85–86). Murska Sobota: Argo, društvo za humanistična 
vprašanja. 
SAVNIK, Andrej. Baroni Erbergi in dolski dvorec v knjižnem gradivu iz zbirke Slovanske knjižnice. V V. 
Grilc (Ur.), Cesar v Dolu : jubilejni zbornik ob 200. obletnici obiska cesarja Franca I. (str. 42–45). Dol pri 
Ljubljani: Občina. 
ZADRAVEC, Vojko. Priročnikov čebelnjak števil za leto 2020. V D. Lavrenčič Vrabec (Ur.), SKUPAJ: 
priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2021: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2020 
(str. 12–21). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
 
Uredniško delo 
DEŽMAN, Rok. metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se, S3p: Nagrajeni prispevki 2010/21. Ljubljana: 
Mestna knjižnica. 
KLEMEN, Aleš. Knjižnica, srce mesta : zelena knjižnica : enodnevno strokovno posvetovanje : četrtek, 
20. maj 2021, Mestna knjižnica Ljubljana. Ljubljana: Mestna knjižnica.  
LAVRENČIČ Vrabec, Darja. Skupaj: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2021 : pregled 
knjižne produkcije za mladino iz leta 2020. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
MIŠKO, Tomaž, MAROLT, Erika. Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 10(1). Ljubljana: Mestna knjižnica. 
ŽITKO, Erika (Ur.), MLAKAR ČRNIČ, Ida. Pravljični sprehod po Ljubljani. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
 
Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena besedila 
BERCE, Ana. ZOOM predavanja v Mestni knjižnici Ljubljana. Moj Berni, 22(2), 8.  
FRAS POPOVIĆ, Sabina,. Priznanja Zlata hruška 2021. Knjižničarske novice. https://knjiznicarske-
novice.si/novica/1169/pokazi 
GRUBAR PRAČEK, Nataša, LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida, TINTA, Lavra. 
Glasba besed Kristine Brenkove. Bukla, 17(159), 54–55. 
HUDOLIN, Gašper. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju. Naša skupnost, 3(2), 17–18. 
HUDOLIN, Gašper. Cerkev sv. Jakoba v Ljubljani. Portal Kamra. https://www.kamra.si/digitalne-
zbirke/item/cerkev-sv-jakoba-v-ljubljani.html 
HUDOLIN, Gašper. Josip Jurčič (1844-1881): književnik, urednik literarnih zbirk in časnikar. Portal 
Kamra. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/josip-jurcic-1844-1881-knjizevnik-urednik-literarnih-
zbirk-in-casnikar.html 
HUDOLIN, Gašper. Jelačinovi z Emonske ceste v Ljubljani: trgovci in industrialci. Portal Kamra. 
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/jelacinovi-z-emonske-ceste-v-ljubljani-trgovci-in-
industrialci.html 
HUDOLIN, Gašper. Gradbinec Viljem Treo (1845-1926) in njegove stavbe. Portal Kamra. 
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/gradbinec-viljem-treo-1845-1926-in-njegove-stavbe.html 
JANČAR, Karmen. Pogovarjati se = izmenjavati mnenja, misli z govorjenjem. Kopitarjev glas, 17(1), 26. 
JANČAR, Karmen. Domoznanstvo v Knjižnici Vodice. Kopitarjev glas, 17(2), 26. 
JANČAR, Karmen. Zgodbe mojega kraja: spomini na šolske dni. Kopitarjev glas, 17(4), 25. 
JANČAR, Karmen. Poletje s knjigo. Kopitarjev glas, 17(5), 22. 
JANČAR, Karmen. V Vodicah bo spet pravljično! Kopitarjev glas, 17(6), 22. 
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JANČAR, Karmen. Z otroki je veselo v knjižnici in pred njo. Kopitarjev glas, 17(8), 29. 
JANČAR, Karmen. Nova storitev v knjižnici. Kopitarjev glas, 17(9), 22. 
JANČAR, Karmen. Knjižnica slovesa. Kopitarjev glas, 17(10), 25. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Bober bere dobre knjige: literatura na temo 
identitete. Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. http://www.bobri.si/13.-bobri-knjige-na-
temo-identiteta.html 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Izbor dobrih, zelo dobrih in odličnih otroških in 
mladinskih knjig na temo hrane in prehrane. Kulturni bazar. https://kulturnibazar.si/wp-
content/uploads/2020/10/Izbor_kakovostne-literature_otroci_mladina_-hrana_prehrana_2021-1.pdf 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Izbor dobrih, zelo dobrih in odličnih otroških in 
mladinskih knjig na temo športa in gibanja. Kulturni bazar. https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/ 
2020/10/ETS_2021_-sport-in-gibanje_-izbor-literature_2021.pdf 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Izzivi trajnostnega razvoja: izbor bralnih predlogov 
za otoke, mlade in odrasle. Kulturni bazar. https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2021/06/ 
Trajnostni-razvoj_literatura_2021.pdf 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Strokovne srede 2021 in leto Kristine Brenkove v 
Mestni knjižnici Ljubljana. Bukla, 17(158), 62. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida. Korak v jesen in v novo bralno sezono. Bukla, 
17(162), 52. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Ciciban, 76(5), 56. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Ciciban, 76(6), 50. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Ciciban, 76(7), 55. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Ciciban, 76(8), 57. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Ciciban, 76(9), 57. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Ciciban, 76(10), 57. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Ciciban, 76(11/12), 90. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Ciciban, 77(1), 43. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Ciciban, 77(2), 58. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Ciciban, 77(3), 55. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Ciciban, 77(4), 53. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Cicido, 23(5), 52. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Cicido, 23(6), 49. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Cicido, 23(7), 57. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Cicido, 23(8), 55. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Cicido, 23(9), 55. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Cicido, 23(10), 57. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Cicido, 23(11/12), 96. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Cicido, 24(1), 56. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Cicido, 24(2), 57. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Cicido, 24(3), 57. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Cici Vesela šola: Knjižni predlogi. Cicido, 24(4), 57. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjižničarka svetuje. Cicido, 23(5), 56–57. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjižničarka svetuje. Cicido, 23(6), 58. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjižničarka svetuje. Cicido, 23(7), 62. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjižničarka svetuje. Cicido, 23(8), 56. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjižničarka svetuje. Cicido, 23(9), 58. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjižničarka svetuje. Cicido, 23(10), 60. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjižničarka svetuje. Cicido, 23(11/12), 88. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjižničarka svetuje. Cicido, 24(2), 58. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjižničarka svetuje. Cicido, 24(3), 58. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Knjižničarka svetuje. Cicido, 24(4), 59. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Odpotovati med knjižne strani. Bukla, 17(161), 62. 
TROBEC, Vesna. Si želite knjižnico na delovnem mestu? Urban, pomlad 2021, 33. 
TROBEC, Vesna. (13. 5. 2021). Šesto enodnevno mednarodno posvetovanje Knjižnica, srce mesta. 
Knjižničarske novice. https://knjiznicarske-novice.si/novica/563/pokazi 
VODENIK, Branka. Kako v knjižnico? Pletenice, 7(2), 12. 
VODENIK, Branka. Leto Kristine Brenkove. Pletenice, 7(4), 17. 
VODENIK, Branka. Posebni pogoji tudi v naši knjižnici. Pletenice, 7(1), 18. 
VODENIK, Branka. Prost pristop v knjižnico. Pletenice, 7(3), 18. 
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ZADRAVEC, Vojko. Skupaj: med iz čebelnjaka kakovostnih mladinskih knjig 2021. Bukla, 17(163), 82–
83. 
ZDRAVJE, Ana. (2. 7. 2021). Mestna knjižnica Ljubljana in ENSULIB IFLA. Knjižničarske novice. 
https://knjiznicarske-novice.si/novica/752/pokazi 
ZDRAVJE, Ana. (16. 11. 2021). Nova pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva. Knjižničarske 
novice. https://knjiznicarske-novice.si/novica/1181/pokazi 
ZDRAVJE, Ana. Novice iz Knjižnice Šentvid. Šentvid nad Ljubljano, 12(1), 4–5. 
ZDRAVJE, Ana. Poletje v Knjižnici Šentvid. Šentvid nad Ljubljano, 12(2), 15. 
ZDRAVJE, Ana. Novice iz Knjižnice Šentvid. Šentvid nad Ljubljano, 12(3), 9. 
ZDRAVJE, Ana. (5. 7. 2021). Posvetovanje Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica. Knjižničarske 
novice. https://knjiznicarske-novice.si/novica/760/pokazi 
 
Objavljene publikacije 
KNJIŽNICA, srce mesta [Elektronski vir] : zelena knjižnica : enodnevno strokovno posvetovanje : četrtek, 
20. maj 2021, Mestna knjižnica Ljubljana. Ur. A. Klemen. Ljubljana: Mestna knjižnica.  
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Let. 10, št. 1. Ljubljana: Mestna 
knjižnica. 
metaFORA, poHAIKUj, preDRAMI se S3p: Nagrajeni prispevki 2020/21. Ur. Rok Dežman. Ljubljana: 
Mestna knjižnica. 
MLAKAR ČRNIČ, Ida. Pravljični sprehod po Ljubljani. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
SKUPAJ: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2021: pregled knjižne produkcije za mladino 
iz leta 2020. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
RIJAVEC POBEŽIN, Veronika, ŠINKO, Simona, TROBEC, Vesna, ŽITKO, Erika. Mestna knjižnica 
Ljubljana. Letno poročilo 2020. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
 
 

5.10 Knjižnica v medijih 

 
BRANJE IN LITERATURA: 
2021-00-01 Knjižnice smo pomembne zaradi vseh ljudi, ki imamo radi zgodbe. - Trobla, let. 27, št. 1, 
str. 32–33 
2021-00-03 Vabilo med knjižne police. - Barjanski list, št. 3, str. 14 
2021-01-08 Trst, galebi in gosi. - Delo.si 
2021-01-07 Narodowe Czytanie 2020. Poljsko branje 2020. - YouTube, Polish Embassy in Slovenia 
2021-01-07 Narodowe Czytanie 2020. Poljsko branje 2020. - YouTube, Polish Embassy in Slovenia 
2021-01-17 Nedeljski dnevnik - Bere premalo Slovencev. - Dnevnik.si 
2021-01-30 Novo na knjižnih policah. - Glasnik, letn. 30, št. 1, str. 34–35 
2021-01-30 Priporočamo v branje. Jorge Bucay in Demian Bucay, O starših in otrocih. - Glasnik, letn. 
30, št. 1, str. 35 
2021-02-07 Biblos - ponudnik elektronskih knjig. - Naša Družina, št. 6, str. 18–19 
2021-02-07 Erich Fromm: Človekovo srce. - Radio Prvi, 7. stran 
2021-02-07 Kriza – veličastni čas za branje knjig. - Delo.si 
2021-02-09 Kronika pozabljanja Sebastijana Preglja med nominiranci za nagrado Dublin. - Dnevnik.si 
2021-02-13 Branje odvisno od učiteljeve navidezne avtonomije. - Delo, str. 13 
2021-02-16 Dublinska nagrada Nominiran roman Sebastijana Preglja. - Delo, št. 13 
2021-02-19 A Chronicle of Forgetting. - Facebook, Dublin Literary Award 
2021-02-22 A Chronicle of Forgetting. - Twitter, DUBLIN Literary Award 
2021-02-30 Največji porast tako izposoje kot obiska knjižnice Škofljica – knjižničarka Alma Vidmar 
Mederal. - Glasnik, letn. 30, št. 2, str. 28–29, 32–33 
2021-02-30 Novo na knjižnih policah. - Glasnik, letn. 30, št. 2, str. 50–51 
2021-02-30 Poslovanje knjižnice Škofljica. - Glasnik, letn. 30, št. 2, str. 52 
2021-02-30 Priporočamo v branje. Laura Imai Messina, Telefon v vetru. - Glasnik, letn. 30, št. 2, str. 
52 
2021-04-23 Pravica bralca je zaspati s knjigo. - Radio Ognjišče, Svetovalnica 
2021-04-23 Pravica bralca je zaspati s knjigo. - Radio.ognjisce.si 
2021-04-30 Novo na knjižnih policah. - Glasnik, letn. 30, št. 4, str. 40–41 
2021-04-30 Priporočam v branje. Kawaguchi Toshikazu, Preden se kava ohladi. - Glasnik, letn. 30, št. 
4, str. 41 
2021-05-26 Izbor novosti. -Trobla, letn. 27, št. 3, str. 52–53. 

https://knjiznicarske-novice.si/novica/760/pokazi
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2021-06-01 Poletje s knjigo. V: Kopitarjev glas : glasilo občine Vodice. ISSN 2350-3858. - Št. 5 (jun. 
2021), str. 22 
2021-06-08 Knjižne uspešnice, ki bi jih morale prebrati to poletje. - Zadovoljna.si 
2021-06-16 Prijazna je starost, ki razvije modrost. - Delo, str. 12 
2021-06-16 Prijazna je starost, ki razvije modrost. - Delo.si 
2021-06-21 Poletno branje. - TV Slovenija 1, Dobro jutro 
2021-06-27 Berem, bereš, beremo. - Trobla, letn. 27, št. 6, str. 28–29 
2021-07-27 Berem, bereš, beremo. - Trobla, letn. 27, št. 7, str. 36–37 
2021-08-31 Dobil je krila in dve nogi. - Delo, str. 14 
2021-08-31 Festival Pranger. - Pranger.si 
2021-08-31 Festival Pranger_ Poezija na tehtnici kritikov in drugih bralcev. - Dnevnik.si 
2021-08-31 V središču letošnjega Prangerja je refleksija poezije in svetega. - RTVSLO.si 
2021-09-07 Pridružite se nacionalnemu mesecu skupnega branja. - Ljubljana.si 
2021-10-31 Maylis de Kerangal_ Pokrpajmo žive. - Radio Prvi, 7. stran 
2021-10-31 Maylis de Kerangal_ Pokrpajmo žive. - Radio Prvi, 7. stran 
2021-11-04 Akcija Mesto bere tokrat z zgodbami o Ljubljani - Dnevnik, str. 8 
2021-11-10 The Catalan language - 10 million European voices. - Twitter, Eric Hauck 
2021-11-11 Premierni uprizoritvi Banketa v CD-ju in Bratov Karamazovih na Arsu. - RTVSLO.si 
2021-11-11 Svet se spominja 200-letnice rojstva Dostojevskega. - Misli.STA.si 
2021-11-12 The exhibition The Catalan language - 10 million European voices. - Twitter, Plataforma 
per la Llengua - Europa 
2021-11-19 Priporočilo_ Barbara Marinčič. - Val 202, Kulturnice 
2021-11-19 Priporočilo_ Barbara Marinčič. - Val 202, Kulturnice 
2021-11-19 Priporočilo_ Barbara Marinčič. - Val 202 
2021-11-19 Župančičeva dela KJM.-Spominska hiša Otona Župančiča Vinica Facebook 
2021-11-20 Pogovor o knjigi Alenke Kesar v KOŽ.- Planet TV 
2021-12-02 Mesto bere. - Napovednik.com 
2021-12-03 Mesto bere sodobne ljubljanske zgodbe Mestna občina Ljubljana – Facebook 
2021-12-03 Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja - RTVSLO.si 
2021-12-04 Akcija Mesto bere tokrat z zgodbami o Ljubljani - Dnevnik.si 
2021-12-04 Akcija Mesto bere tokrat z zgodbami o Ljubljani. - Dnevnik, str. 8 
2021-12-06 Mesto bere sodobne ljubljanske zgodbe. - Ljubljana.si 
2021-15-09 Berem, bereš, beremo. - Trobla, letn. 27, št. 5, str. 18–19 
 
 
OTROŠKA IN MLADINSKA LITERATURA: 
2021-01-00 Strokovne srede 2021 in leto Kristine Brenkove v MKL. - Bukla, let. 17, št. 158, str. 62 
2021-01-04 Zlata hruška 2020. - Ars, Svet kulture 
2021-01-04 Zlata hruška 2020. - Ars, Svet kulture 
2021-01-25 Kako v množici ljubkih in sladkobnih knjig. Najti dobre otroške slikanice. - RTVSLO.si 
2021-02-00 Simpozij Društva bralna značka. - Šolska knjižnica, let. 29, št. 4, str. 45–46 
2021-02-01 Darja Lavrenčič Vrabec (vodja Pionirske knjižnice) - 1.Del. - TvLj.si. 
2021-02-01 Darja Lavrenčič Vrabec (vodja Pionirske knjižnice) - 1.Del. - TvLj.si. 
2021-02-01 Rasti s knjigo. - Ars, Svet kulture 
2021-02-01 Rasti s knjigo. - Ars, Svet kulture 
2021-02-01 Bober bere dobre knjige: literatura na temo identitete. Dostopno na: 
http://www.bobri.si/13.-bobri-knjige-na-temo-identiteta.html  
2021-03-00 Glasba besed Kristine Brenkove. - Bukla, let. 17, št. 159, str. 54–55 
2021-03-01 Zlata hruška. - Domzalec.si 
2021-03-18 Literatura Obletnica Kristine Brenkove. - Dnevnik, str. 13 
2021-04-00 Glasba besed Kristine Brenkove IBBY. - Bukla, št. 159, str. 54–55 
2021-04-01 Tina Bilban, predsednica slovenske sekcije IBBY_ Ustvarjati bralce za vse življenje. - 
Dnevnik.si 
2021-04-02 Bralno spodbujevalni projekt ob svetovnem dnevu pravljic. - Domzalec.si 
2021-04-02 Lavra Tinta. - Radio Prvi, Nočni obisk 
2021-04-02 Mednarodni dan knjig za otroke, ki zgladijo gube na čelu starega sveta. - RTVSLO.si 
2021-04-02 Mednarodni dan knjig za otroke. - Radio Slovenija 1, Druga jutranja kronika 
2021-04-02 Mednarodni dan knjig za otroke. - TV Slovenija 1, Dobro jutro 
2021-04-03 Druženje s knjigami, besedami in glasbo. - ARS, Aktualno 
2021-04-03 Kako preživeti prosti čas v svoji sobi. - Radio Prvi, Hudo 
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2021-04-03 Kako preživeti prosti čas v svoji sobi. - Radio Prvi, Hudo 
2021-04-06 Mednarodni dan knjig za otroke. - Delo, str. 13 
2021-05-00 58. Bologna oziroma 2_online_Bologna_2021. - Bukla, let. 17, št. 160, str. 54–55 
2021-06-00 Poletavci in NajPoletavci. - Ljubljana, str. 44 
2021-06-16 Poletna bralna akcija za otroke. - Dnevnik, str. 9 
2021-06-24 Poletne bralne in ustvarjalne dogodivščine. - Ljubljana.si 
2021-06-30 Oton Župančič - Ciciban. - TV Slovenija 1, 50 knjig, ki so nas napisale 
2021-07-00 Odpotovati med knjižne strani. - Bukla, let. 17, št. 161, str. 62 
2021-07-17 Poletni bralni projekt Poletavci - Radio Prvi, Hudo 
2021-07-17 Poletni bralni projekt Poletavci - Radio Prvi, Hudo 
2021-07-27 Pol ure branja na dan... - Radio Ognjišče, Svetovalnica 
2021-07-27 Pol ure branja na dan... - Radio Ognjišče, Svetovalnica 
2021-08-28 potopisi in druga literatura z gorsko tematiko. - radio prvi, hudo!. 
2021-08-28 Potopisi in druga literatura z gorsko tematiko. - Radio Prvi, Hudo! 
2021-09-00 The Music of Words at ICBD 2021 in Slovenia. - Ibby.si 
2021-09-01 Iz knjižnice ...Korak v jesen in v novo bralno sezono. Sept okt str. 52_Bukla 
2021-10-14 Strokovna sreda Predstavitev nacionalnega projekta JAK Rastem s knjigo 2021_2022. - 
TELEX.si 
2021-10-20 Okroglih 60 let največjega bralnega projekta pri nas. - Delo, str. 16 
2021-10-23 Prebrane celice_ 12 pesmi - YouTube, Male sive celice TV Slovenija 
2021-10-23 Prebrane celice_ 12 pesmi - YouTube, Male sive celice TV Slovenija 
2021-10-30 Prebrane celice_ 12 pesmi - YouTube, Male sive celice TV Slovenija 
2021-10-30 Prebrane celice_ 12 pesmi - YouTube, Male sive celice TV Slovenija 
2021-11-00 Moč besede in slike v knjigah za otroke. - Ljubljana, let. 26, str. 22–23 

2021-11-01 Iz knjižnice ...Med iz čebelnjaka kakovostnih mladinskih knjig.- nov–dec, str. 82–83_Bukla 

2021-11-02 Od Reformatorjev v stripu do Reformatorjev na odru. - PosavskiObzornik.si 
2021-11-13 Mladinska književnost_ Zlate hruške za zrelo bero. - Vecer.com 
2021-11-13 Priznanja zlata hruška. - Knjigobežnice FB 
2021-11-13 Skrivno društvo KRVZ in Čebele med prejemniki zlate hruške 2021. - RTVSLO.si 
2021-11-13 Skrivno društvo KRVZ. - Twitter, MMC RTV Slovenija 
2021-11-13 Zlate hruške. - Twitter, Mladinska knjiga 
2021-11-13 Znani dobitniki priznanj zlata hruška. - Misli.STA.si 
2021-11-14 Priznanje zlata hruška. - Twitter, VigeVageKnjige 
2021-11-15 Med zlatimi hruškami tudi mladinska knjiga Semeničeve in prevod B. Jukiča. - Robin.si 
2021-11-15 Med zlatimi hruškami tudi mladinska knjiga Semeničeve in prevod B. Jukiča. - Twitter, 
Radio Robin 
2021-11-15 Zlate hruške 2021. - Mladinska-knjiga.si 
2021-11-16 Zlata hruška za Simono Semenič in njeno Skrivno društvo KRVZ. - Lokalne-ajdovscina.si 
2021-11-16 Zlata hruška za Simono Semenič in njeno Skrivno društvo KRVZ. - Twitter, Lokalne 
Ajdovščina 
2021-11-19 Podelitev priznanj zlata hruška. Družinski center Mala ulica_ Facebook 
2021-11-20 Avtoportret_ 58 sekund z Izarjem Lunačkom. - RTVSLO.si 
2021-11-4 Priročnik za branje mladinskih knjig.-Javna agencija za knjigo Facebook 
 
PRIREDITVE: 
2021-01-08 Edvard Kovač prireditve. - Napovednik.com 
2021-01-08 Jaz sem lev KPV. - Napovednik.com 
2021-01-08 Mesto bere. Bilka Baloh v KOŽ. - Napovednik.com 
2021-01-08 Nova knjiga skozi kritiko vTHL. - Mestoliterature.si 
2021-01-08 Nova knjiga skozi kritiko THL filozofija K Šiška. - Mestoliterature.si 
2021-01-08 Nova kritika THL. Mesto bere. - Napovednik.com 
2021-01-18 Scena - Nova frekvenca Mihael Hrustelj. - Dnevnik, str. 18 
2021-01-19 Scena - Pogovor o delu Kaliban Literarno novinarstvo. - Dnevnik, str. 19 
2022021-01-25 Scena Bojana Košnik Čuk, KOŽ Bela Bolezen SLK. - Dnevnik, str. 18 
2021-01-26 Scena - Vesna Milek, KOŽ, str. 20 
2021-01_26 Scena - Po skritih kotičkih Slovenije. - Dnevnik, str. 18 
2021-01-29 S Prešernom po železni cesti. - Mestoliterature.si 
2021-01-29 S Prešernom po železni cesti. - Mestoliterature.si 
2021-02-03 Kulturno na kulturni praznik. - Ljubljana.si  
2021-02-03 Kulturno na kulturni praznik. - Ljubljana.si. 
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2021-02-04 Kulturno na kulturni praznik _ Občina Ljubljana. - MojaObcina.si 
2021-02-04 Kulturno na kulturni praznik. - Facebook, Mestna občina Ljubljana 
2021-02-04 PREVERITE_ Kulturno na kulturni praznik v Ljubljani. - Ljubljanainfo.com 
2021-02-05 Prešernov dan v Ljubljani. Odprti muzeji spletne predstave in koncerti. - Dnevnik, str. 12 
2021-02-05 Priprave na maturo. - Dnevnik, str. 15 
2021-02-06 Prešernov dan v Ljubljani_ Odprti muzeji, spletne predstave in koncerti. - Dnevnik.si 
2021-02-08 Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. - Napovednik.com 
2021-02-08 Kolaž poezije in besede. - Napovednik.com 
2021-02-08 Povodni mož. - Napovednik.com 
2021-02-08 Prešernove kroglice. - Napovednik.com 
2021-02-08 S Prešernom po železni cesti. - Mestoliterature.si 
2021-02-10 Borza dela - Izboljšajte karierne možnosti. - Ljubljana, let. 26, št. 2, str. 5 
2021-02-10 Dogodki _ Ljubljana. - Kulturnik.si 
2021-02-12 Ženske za imeni vrtnic. - Dnevnik, str. 9 
2021-02-15 Koncert Janija Modra v KOŽ. - Dnevnik, str. 20 
2021-02-22 Ipavci v KOŽ. - Dnevnik, str. 10 
2021-03-01 Tudi svoje telo je dobro pospravljati. - Delo, str. 9 
2021-03-02 Ivan Tavčar, ljubljanski župan. - Dnevnik, str.11 
2021-03-08 V znak spoštovanja, pa tudi za privabljanje kupcev. - Delo, str. 9 
2021-03-10 Ko se babica naveliča pripovedovati. - Dnevnik, str. 19 
2021-03-11 Bralne vezi. - Mestoliterature.si 
2021-03-11 Matura vrtnarjenje koncert Bertoncelj. Napovednik.com 
2021-03-17 Kako ohraniti zdravje in najti stabilnost s čuječnostjo. - Delo, str. 12 
2021-03-25 Brati inu obstati. - Mestoliterature.si. 
2021-03-26 Angleško bralno debatni krožek. - Mestoliterature.si 
2021-03-29 MKL. Jevgenij Vodolazkin Laurus. - Dnevnik, str. 10 
2021-03-31 Z energijo, ki jo dajemo, vplivamo tudi na rastline. - Delo.si 
2021-04-01 Bernarda Jurič_12000 km greha. - Napovednik.com 
2021-04-12 MKL Med odrom in literaturo Nejc Gazvoda. - Dnevnik, str. 9 
2021-04-19 MKL Jan Kus Dnevnik- kultura. - Dnevnik, str. 10 
2021-04-19 Trije brezplačni dogodki MKL. - Dnevnik.si 
2021-04-20 Trije brezplačni dogodki MKL. - Dnevnik, str. 8 
2021-04-28 MKL brati inu obstati. - Dnevnik, str. 10 
2021-05-06 Kam med poletnimi počitnicami. - Ljubljana.si 
2021-05-17 Ana Čop Delo_Deloskop, str. 17 
2021-05-17 Francoski literarni krožek. - Mestoliterature.si. 
2021-05-17 Invanzivne tujerodne vrste MKL. Napovednik.com. 
2021-05-17 Koncert Ane Čop. -Napovednik.com 
2021-05-17 Koncert Ane Čop Kultura. - Dnevnik, str. 10 
2021-23-05 O Danteju. Obzorja duha- RTVSLO 
2021-05-28 Angleški bralno debatni krožek. - Napovednik.com. 
2021-05-28 Angleški bralno debatni krožek Brati inu obstati. - Mestoliterature.si 
2021-05-28 Novo na knjižnih policah. - Glasnik, letn. 30, št. 3, str. 40–41 
2021-05-28 Priporočam v branje. Jeremy Howick, Doktor ti, moč samozdravljenja, podprta z 
znanstvenimi dokazi. - Glasnik, letn. 30, št. 3, str. 41 
2021-06-07 Mestna knjižnica Ljubljana - Fiddle Gang Jam. - Delo, str. 9 
2021-06-07 Mestna knjižnica Ljubljana - O radostih starosti. - Delo, str. 9 
2021-06-12 MGL v MKL – med odrom in literaturo. Predstavitev knjige Evgena Carja. - Facebook, 
MGL 
2021-06-13 MGL v MKL – med odrom in literaturo-Predstavitev knjige Evgena Carja. - Facebook, 
MGL 
2021-06-14 Evgen Car angleščina za na pot. - Napovednik.com 
2021-06-14 MGL v MKL Moja zgodba Evgen Car. - Mestoliterature.si 
2021-08-23 Zmaj direndaj. - Mestoliterature.si 
2021-08-01 V Vodicah bo spet pravljično! V: Kopitarjev glas : glasilo občine Vodice. ISSN 2350-3858. 
- Št. 6 (avg. 2021), str. 22 
2021-09-01 Dogodki. - Napovednik.com 
2021-09-01 Pranger. pesniški večer. THL. - Mestoliterature.si 
2021-09-08 Razstava o Ljubljanskem Posavju. - Dnevnik.si 
2021-09-09 Razstava o Ljubljanskem Posavju. - Dnevnik, str. 8 
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2021-09-15 Koledar prireditev. - Trobla, letn. 27, št. 5, str. 68. 
2021-09-27 MKL. Družbena omrežja za starejše. Zavod Opro_o posledicah starizma. - Delo, str. 9 
2021-09-28 Ciril Kosmač: lovim pomladni veter. - Napovednik.com 
2021-09-28 Crescendo v istem duru Biblos. - Napovednik.com 
2021-09-28 Lovim pomladni veter Ciril Kosmač. - Mestoliterature.si 
2021-09-28 Marko Pavliha Kosmač Crescendo brati Tuma. - Mestoliterature.si 
2021-09-29 Pressreader Brodnik brati inu obstati. - Napovednik.com 
2021-09-29 Vrč Vače brodnik brati inu obstati. - Napovednik.com 
2021-10-01 Z otroki je veselo v knjižnici in pred njo. V: Kopitarjev glas : glasilo občine Vodice. ISSN 
2350-3858. - Št. 8 (okt. 2021), str. 29 
2021-10-17 Razstava v knjižnici Šiška na ogled razstava Lepa sem. - Nedelo, št. 16, str. 13 
2021-10-22 Govekarjev večer. Mostiščar, 7. 
2021-10-25 Knjižna svetovalnica. - RadioStudent.si 
2021-10-29 Pravice žensk se lahko v trenutku spremenijo. - Dnevnik.si 
2021-10-29 Pravice žensk se lahko v trenutku spremenijo. - TELEX.si 
2021-10-29 Pravice žensk se lahko v trenutku spremenijo. Slavenka Drakulić. - Dnevnik, str. 28. 
2021-11-03 Dolga zgodba - Arjan Pregl. - RadioStudent.si 
2021-11-04 Ura pravljic. - RadioStudent.si 
2021-11-05 Promocija knjige in Albuma. Gašper Bertoncelj, The Brush Book & Dreamin With G. - 
Si21.com 
2021-11-07 Reformatorja na krškem odru več kot navdušila. - PosavskiObzornik.si 
2021-11-11 The Brush Book & Dreamin’ with G – Gašper Bertoncelj - Robotki v knjižnici Mali 
tehnoved. - RadioStudent.si 
2021-11-15 Cikel ruskega filma_ Dva dneva (2002). - Izola.si 
2021-11-15 Nova frekvenca v živo in v družbi pozavnista Matije Mlakarja - Najnovejši glasbeni dogodki 
in glasba - Nova frekvenca v živo in v družbi pozavnista Matije Mlakarja. - Si21.com 
2021-11-15 Ure pravljic v Knjižnici Savsko naselje. - Pozitivke.net 
2021-11-15 Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje. - Pozitivke.net 
2021-11-16 Nemogoče se je vrniti v nemogočo deželo. - Ljubljana.si 
2021-11-16 Nemogoče se je vrniti v nemogočo deželo. - Galerija Kresija_FB 
2021-11-20 Pravljične ure v Savskem naselju_www.pozitivke.net 
2021-11-22 Na pesniškem tandemu s Petro Koršič_ Sara Špelec in Kozma Ahačič. - Pesem.si 
2021-11-23 Krik pod oceanom_razstava.-Infokolpa Facebook 
2021-11-24 Pritegnile bi urejene linije in dovolj pogoste vožnje . - Delo, str. 12 
2021-11-26 Filozofska konferenca, ki vodi po zagonetnih vprašanjih sodobne komunikacije. - 
RTVSLO.si 
2021-12-08 Kozjanski park pogovor MKL– Kozjanski park _Facebook 
2021-12-09 Mesto bere Kritika THL.- Delo, str. 11 in 16 
 
DEJAVNOST KNJIŽNICE: 
2021-01-01 Knjižnice tudi v času korone blizu bralcem. - Barjanski list, št. 1, str. 12–13 
2021-01-01 Pogovarjati se = izmenjavati mnenja, misli z govorjenjem. V: Kopitarjev glas : glasilo 
občine Vodice. ISSN 2350-3858. - Št. 1 (jan. 2021), str. 26 
2021-01-04 Robinzonijada v informacijski džungli. - Barjanski list, št. 4, str. 8 
2021-01-04 Zgodbe mojega kraja. Spomini na šolske dni. - Barjanski list, št. 4, str. 8 
2021-01-06 Poletni obratovalni čas knjižnic. Barjanski list, št. 6, str. 12 
2021-01-10 Spremenjen delovni čas v knjižnicah. Barjanski list, št. 10, str. 9 
2021-01-07 Največ sredstev za center Emila Adamiča. - Dnevnik.si 
2021-01-08 Bistveno je dokončanje sole na Lavrici. - Dnevnik.si 
2021-01-08 Radi pišete_ Oddaj na natečaj v MKL!. - RTVSLO.si 
2021-01-22 Kako bodo knjižnice delovale. - TV Slovenija 1, Prvi dnevnik ob 13h 
2021-01-22 Knjižnice na odprtje dobro pripravljene tudi z več različicami delovanja. - RTVSLO.si 
2021-01-22 Knjižnice na sproščanje ukrepov pripravljene. - STA.si 
2021-01-22 Knjižnice na sproščanje ukrepov pripravljene. - Twitter, STA 
2021-01-22 Muzeji pripravljeni na odprtje, razmere za zagotavljanje varnosti že obvladajo. - 
RTVSLO.si 
2021-01-22 Ponovno odpiranje knjižnic. - Planet TV, Planet 18 
2021-01-25 Knjižnice znova odpirajo svoja vrata. - Ljubljana.si 
2021-01-27 Koledar prireditev. - Trobla, letn. 27, št. 1, str. 1 
2021-01-25 Sobotno sproščanje omejitev. - POP TV, 24ur 
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2021-01-28 Krizni dodatki z različnimi vatli. - Delo, str. 3 
2021-02-01 Dodatno odprli nekatere knjižnice. - Dnevnik, str. 8 
2021-02-01 Dodatno odprli nekatere knjižnice. - Dnevnik.si 
2021-02-01 Novice iz Knjižnice Šentvid. Šentvid nad Ljubljano, 12(1), str. 4–5. 
2021-02-04 Hiša na Rakovi Jelši nominirana za prestižno arhitekturno nagrado. - RTVSLO.si 
2021-02-08 Knjižnice znova odprle vrata. - Kanal A, Svet na Kanalu A 
2021-02-10 Knjižnice vabijo med knjižne police. - Ljubljana.si 
2021-02-16 Ukrepi v knjižnicah nespremenjeni. - Dnevnik, str. 12 
2021-02-16 Ukrepi v knjižnicah nespremenjeni. - Dnevnik.si 
2021-02-19 Po pomoč in informacije tudi na Borzo dela. - Ratitovška obzorja, let. 20, št. 54, str. 12 
2021-02-24 Odprta tudi knjižnica Gameljne. - Dnevnik.si 
2021-02-25 Od cenzuriranega delavca do psa čuvaja. - Delo, str. 16 
2021-02-25 Poslovanje knjižnice Škofljica. - Dnevnik.si 
2021-03-00 Natečaj za najboljšo zgodbo. Zgodbe mojega kraja, spomini na šolske dni. - Bukla, let. 17, 
št. 159, str. 52 
2021-03-01 Si želite knjižnico na delovnem mestu. - Urban, str. 33 
2021-03-01 Domoznanstvo v Knjižnici Vodice. V: Kopitarjev glas : glasilo občine Vodice. ISSN 2350-
3858. - Št. 2 (mar. 2021), str. 26 
2021-03-03 Podaljšan delovni čas knjižnic. - Dnevnik, str. 9. 
2021-03-11 V moji mladosti smo pogrešali barve. - Radio Prvi, Storž 
2021-03-11 Vabljeni med knjižne police. - Dnevnik, str. 8 
2021-03-15 Kdo je pravzaprav knjižničar. - Airbeletrina.si 
2021-03-15 Kdo je pravzaprav knjižničar. - Facebook, Airbeletrina. 
2021-03-15 Kdo je pravzaprav knjižničar. - Instagram, Airbeletrina 
2021-03-21 Mladi iskreno in brez dlake na jeziku povedo, kaj jih osreči. - RTVSLO.si 
2021-03-22 Rog bo do leta 2023 obnovljen, napoveduje župan. - Delo.si 
2021-03-27 Knjižnica Ig-obratovalni čas. - Mostiščar, letn. 27, št. 3, str. 10 
2021-03-27 Spletni kviz Robinzonijada v informacijski džungli. - Mostiščar, letn. 27, št. 3, str. 8 
2021-03-25 Razpis za obnovo osrednje stavbe Roga. - Dnevnik.si2021-03-29 Občina ustanavlja javni 
zavod Center Rog. - Dnevnik.si 
2021-03-29 Pouk spet na daljavo, maske obvezne zunaj, omejitev gibanja na regije. - Delo.si 
2021-03-29 Slovenija v strogi »lockdown« - z izjemo za velikonočno potico in gospodarstvo. - 
Dnevnik.si 
2021-03-31 Brez izposoje knjig v knjižnicah. -Dnevnik, str. 9 
2021-04-00 Natečaj za najboljšo zgodbo. Spomini na šolske dni. - Bukla, št. 159, str. 52 
2021-04-01 Mestna knjižnica. Odprtje šele po 12. aprilu. - Delo, str. 11 
2021-04-12 Zgodbe mojega kraja. - Delo, str. 9 
2021-04-15 Natečaj Zgodbe mojega kraja - spomini na šolske dni. - Radio prvi, Storž 
2021-04-15 Natečaj Zgodbe mojega kraja - spomini na šolske dni. - Radio prvi, Storž 
2021_04_16 Spletni kviz Robinzonijada v informacijski družbi. Mostiščar, 3 
2021-05-01 Zgodbe mojega kraja: spomini na šolske dni. V: Kopitarjev glas : glasilo občine Vodice. 
ISSN 2350-3858. - Št. 4 (maj 2021), str. 25 
2021-05-08 Center Rog - graditi bodo začeli to poletje. - Dnevnik.si 
2021-05-11 Ljubljančanka. - Ljubljana, let. 26, št. 4, str. 20–23 
2021-05-11 Spomini na šolske dni. - Ljubljana, let. 26, št 4, str. 37 
2021-05-13 Knjižnica, srce mesta - zelena knjižnica. - Knjiznice.si. 
2021-05-13 Šesto enodnevno mednarodno posvetovanje Knjižnica, srce mesta. - Knjiznicarske-
novice.si. 
2021-05-17 Libraries, policies, and LGBTQ+ communities in Slovenia – IFLA LGBTQ Users. 
2021-05-26 Zgodbe mojega kraja. Spomini na šolske dni. - Trobla, letn. 27, št. 3, str. 54 
2021-05-30 Knjižnica Ormož med najbolj zelenimi na svetu - poleg knjig tudi med, marmelada in dobra 
družba. - Caszazemljo.si 
2021-06-01 Poletje v Knjižnici Šentvid. Šentvid nad Ljubljano, 12(2), str. 15. 
2021-06-08 V Centru Fužine bo večja knjižnica. - Dnevnik, str. 9 
2021-06-08 V Centru Fužine bo večja knjižnica. - Dnevnik.si 
2021-06-27 Barbara Marinčič skrbi tudi za Knjižnico Velike Lašče. - Trobla, letn. 27, št. 6, str. 14–17 
2021-07-19 Literarni natečaj o spominih na šolske dni. - Dnevnik.si 
2021-08-13 Kako se zaščititi pred vročino. - Siol.net, Planet TV 
2021-09-15 Veliko nezadovoljstva z novim PCT-vsakdanom, a tudi ponosa ob kazanju potrdil. - 
RTVSLO.si 
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2021-09-27 Oddaj na natečaj v MKL. - Mostiščar, letn. 27, št. 9, str.14 
2021-09-18 Brez potrdil PCT ne na trening ne v knjižnico. - Delo, str. 3 
2021-10-01 Prvega ne pozabiš nikoli. Simona Resman. - Urban, jesen, str. 15 
2021-11-01 Nova storitev v knjižnici. V: Kopitarjev glas : glasilo občine Vodice. ISSN 2350-3858. - Št. 
9 (nov. 2021), str. 22 
2021-10-04 Zgodbe mojega kraja - Univerzalne temeljne storitve. - Delo, str. 9. 
2021-10-09 Tokrat so mladi bedeli z Leonardom (da Vincijem) in naravoslovjem. - Radio Slovenija 1, 
Hudo 
2021-10-09 Tokrat so mladi bedeli z Leonardom (da Vincijem) in naravoslovjem. - Radio Slovenija 1, 
Hudo 
2021-10-12 Prav posebna noč v knjižnici. - Ljubljana.si 
2021-10-20 Predlog nacionalnega programa za kulturo_ očitki neambicioznosti in zastarelosti. - 
RTVSLO.si 
2021-10-21 Biblioterapija. - TV Slovenija 1, Na kratko 
2021-10-24 Knjižničarstvo na Gorenjskem … - Gorenjskiglas.si 
2021-10-27 Na sledi izgubljenimi milijoni_ Kdo si je prisvojil 130 milijonov evrov za avtorske pravice. - 
Nova24TV.si 
2021-11-10 LMIT namig za mlade. - Drogart.org 
2021-11-10 Mreža Unescovih mest se širi.- Ljubljana.si 
2021-11-14 Na moji desni je sever. - Radio Prvi, Storž. 
2021-11-14 Na moji desni je sever. - Radio Prvi, Storž 
2021-11-15 Rdeča nit tedna knjižnic je branje, ki je pomembno, da _ostanemo ljudje_. - RTVSLO.si 
2021-11-15 Teden slovenskih splošnih knjižnic. - Ljubljana.si 
2021-11-15 Teden slovenskih splošnih knjižnic. - MojaObčina.si 
2021-11-15 Teden slovenskih splošnih knjižnic.- Ljubljana.si 
2021-11-15 Teden slovenskih splošnih knjižnic.- Ljubljana.si 
2021-11-15 Teden splošnih knjižnic. - Delo, str. 17 
2021-11-15 Teden splošnih knjižnic.- Mestna občina Ljubljana FB 
2021-11-15 Začenja se Teden splošnih knjižnic. - STA.si 
2021-11-16 Slovenske knjižnice praznujejo. - Novomesto.si 
2021-11-17 Knjižnice po vsej Sloveniji praznujejo Teden splošnih knjižnic. - Prlekija-on.net 
2021-11-17 Natečaj za najboljši strip Mestna knjižnica Ljubljana. - Stripi Slovenija-Facebook 
2021-11-19 Ob dnevu splošnih knjižnic nagrade za najboljše projekte zadnjih treh let.-STA 
2021-11-19 Teden splošnih knjižnic_Barbara Marinčič.-Institut français SI on Twitter_ _RT @Val202 
Twitter 
2021-11-19 Teden splošnih knjižnic_Barbara_Marinčič.-Val202_Twitter 
2021-11-21 Težave z aplikacijo Biblos.- Twitter 
2021-11-22 Literarni natečaji za mlade v mestni knjižnici. - Dnevnik.si 
2021-11-23 Literarni natečaji za mlade v mestni knjižnici. - Dnevnik, str. 9 
2021-11-23 Literarni natečaji za mlade v Mestni knjižnici. - Dnevnik, str. 9 
2021-11-30 Hiša svetov.-Društvo Humanitas – Facebook 
2021-11-30 Paketniki v knjižnicah.- Direct4.me – Facebook 
2021-11-03 Monika Jeglič Noč v knjižnici.-Šolska knjižnica 
2021-12-01 Storitve prihodnosti v mestni knjižnici. - Delo, str. 11 
2021-12-01 Storitve prihodnosti v mestni knjižnici. – Delo 
2021-12-01 Ljubljana med nostalgijo in sanjami revija Ljubljana_december_2021_str. 44 
2021-12-01 Novice iz Knjižnice Šentvid. Šentvid nad Ljubljano, 12(3), str. 9. 
2021-12-01 Knjižnica slovesa. V: Kopitarjev glas : glasilo občine Vodice. ISSN 2350-3858. - Št. 10 
(dec. 2021), str. 25 
2021-12-02 Športno igrišče na mestni tržnici. - Radio Prvi, Storž 
2021-12-02 Športno igrišče na mestni tržnici. - Radio Prvi, Storž 
2021-12-07 Se Šiška spreminja v _betonsko džunglo. Stanovalci napovedujejo obrambo zelenic. - 
RTVSLO.si 
2021-12-10 Oddaj na natečaj revija Ljubljana_december_2021_str. 5 
2021-12-16 Včasih živim od lepih spominov. - Radio Prvi, Storž 
2021-12-16 Včasih živim od lepih spominov. - Radio Prvi, Storž 
2021-12-16 Novembrski Govekarjev večer. Mostiščar, 9. 
2021-12-22 Čopova diploma Boženi Kolman Finžgar, direktorici knjižnice v Radovljici - RTVSLO.si 
2021-12-25 Čopova diploma za življenjsko delo Boženi Kolman Finžgar. - Primorske novice 
2021-12-27 Rišeš_ Prijavi se na natečaj za najboljši strip S3P! _ Dijaški.net 
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SNEMANJA: 
2021-04-21 Snemanje oddaje o demenci v Knjižnici Otona Župančiča. RTVSLO 
2021-04-24 Snemanje o Danteju v Knjižnici Otona Župančiča. RTVSLO 
2021-09-15 Snemanje biblioterapija (Marijan Špoljar). Oddaja Na kratko, RTVSLO 
2021-11-11 Snemanje pogovora o knjigi Alenka Kesar. Planet TV 
2021-11-17 Snemanje Oddaja Dobro jutro v Knjižnici Otona Župančiča. RTVSLO 
 
 

5.11 Nagrade in priznanja 

 
ČOPOVO PRIZNANJE 2021 (ZBDS, december 2021): za izjemne enkratne dosežke na področju 
knjižničarstva (Marjetica Škrlec) 
 
 

6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA  

 
Izvajanje letnega plana Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2021 je bilo na več področjih še vedno v 
precejšnji meri omejeno zaradi delovanja zavoda v spremenjenih razmerah epidemije koronavirusa, saj 
so se od razglasa epidemije sredi marca 2020 družbene razmere spremenile v toliko, da bi lahko naše 
delovanje bilo tudi resno ogroženo. Tudi v letu 2021 nam je še vedno grozila možnost pojava večjega 
števila okuženih in obolelih znotraj kolektiva in posledično morda celo izguba starejših ali zdravstveno 
rizičnih zaposlenih. Nevarnosti smo se resno zavedali od samega začetka epidemije in smo storili vse, 
kar je bilo v naši moči, da bi nevarnost primerno naslovili, in sicer z doslednim upoštevanjem vseh 
varnostnih ukrepov in priporočil ter s priporočanjem zaposlenim, naj se udeležijo cepljenja proti 
koronavirusni bolezni. V času priprave tega poročila smo imeli od približno 220 zaposlenih le še slabo 
četrtino necepljenih. V jesenskem in zimskem delu leta 2021 smo se uspešno izogibali stanju, ko bi imeli 
delovne procese v večji meri okrnjene ali celo onemogočene zaradi velikega števila bolniških odsotnosti 
in  odsotnosti zaradi karantene ali samoizolacije, delovali smo lahko skladno z običajnimi urniki odprtosti 
in v čimvečji meri smo omogočali delo od doma tistim zaposlenim, ki opravljajo dela in naloge, ki to 
dopuščajo. Ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov do okužb na delovnem mestu ni prihajalo in lahko 
rečemo, da smo epidemiološke nevarnosti tako kakor v letu 2020 tudi v letu 2021 zelo dobro obvladovali. 
 
Nova stvarnost, ki jo je prinesel koronavirus v delovanje MKL, se je v letu 2021 nanašala predvsem na 
pravila dostopa do knjižničnih prostorov izključno z izpolnjevanjem pogoja PCT in oteženim izvajanjem 
dogodkov in prireditev v večjem obsegu. Pravila in omejitve so povezani z nacionalnimi zdravstvenimi 
predpisi in priporočili, trenutno zdravstveno situacijo v državi ter velikostjo in prostorsko organiziranostjo 
posamezne knjižnice v mreži MKL. V MKL smo za delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah skladno 
s spremembami sproti posodabljali interni krizni načrt ter interni dokument »Delovanje Mestne knjižnice 
Ljubljana v spremenjenih razmerah« s primeri dobrih praks.  
 
Pri izposoji gradiva je bila pretežni del leta poudarjena ponudba bralnih paketov Maček v žaklju, stalno 
pa e-knjig in zvočnih knjig. Promocija branja poteka v hibridni obliki, s poudarki na uporabi spletnih poti 
do bralcev (spletne bralne skupine, spletno svetovanje). Referenčni pogovor in svetovanje za branje še 
vedno lahko potekata tudi z uporabo orodij za spletno svetovanje, za kar so zaposleni v MKL tudi 
usposobljeni. Uporaba prostorov knjižnice se prilagaja priporočilom NIJZ, dostop do čitalniških mest, e-
točk in osebnih računalnikov je pogojen z omejevanjem fizičnega dostopa in spodbujanjem uporabe 
lastnih naprav. Poudarek je na mešanici fizičnega in virtualnega, s spodbujanjem spletnih oblik 
dogodkov, predavanj in izobraževanj. Slednje se tudi načrtno snema v prostorih knjižnice, ki tako 
postajajo pomemben vir nove ponudbe kakovostnih vsebin, dostopnih na daljavo. Izvedbe prireditev in 
izobraževanj so prilagojene manjšim skupinam udeležencev, s pozornostjo ob izbiri izvajalcev (butični 
dogodki) in ciljno izbrano publiko. Večji dogodki (posvetovanja, predstavitve, zaključki projektov) se 
selijo v e-okolje, prav tako iskani in popularni gostje. Ob e-izvedbah se išče možnost izpeljav v večjih 
prostorih (dvorane) ter možnost izkoristka zunanjih prostorov knjižnic (preddverja, pasaže, atriji, vrtovi). 
Za potrebe izobraževanj se uredi učne celice za eno do več oseb. Komunikacija z aktivnimi udeleženci 
bralnih projektov poteka prek bralnih skupin, paketov gradiva, družbenih omrežij in blogov. Kot učno 
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okolje sta v ospredju e-učilnica in spletno učenje. Izpostavljena je aktivna udeležba uporabnikov in 
zaposlenih v natečajih in kvizih, pri pripravi virtualnih razstav in digitalnih zgodb. Promocija knjižnice in 
njenih dejavnosti je načrtna ter ciljno usmerjena. Poleg založniškega dela je poudarek na medijski ter 
e-promociji ter promociji knjižnice preko zagovorništva zaposlenih in zunanjih predstavnikov javnosti.  
 
Skozi daljše obdobje desetih let so se, kot zabeležimo vsako leto, začele kazati potrebe intenzivnejšega 
investiranja v posodabljanje IKT opremljenosti. Posodabljanje računalniške opreme in strežniških 
kapacitet ter licenc je finančno zelo zahtevno in večinoma prepočasno. Vendar že skozi več let temu 
vprašanju posvečamo veliko pozornost in ob posluhu ustanovitelja in poglavitnega financerja Mestne 
občine Ljubljana s skupnimi močmi težave počasi odpravljamo – v letu 2021 smo avtomatizaciji dela z 
uporabniki dodali vračalnik v Knjižnici Polje ter začeli z opremljanjem enot s paketomati, kar omogoča 
prevzem gradiva 24/7. V letu 2021 smo, da bi povečali aktualnost zbirke, okrepili odpis zastarelega in 
neaktualnega gradiva (od katerega je en izvod za vedno ohranjen in uporabnikom na voljo v knjižničnem 
repozitoriju; viden je v elektronskem katalogu in si ga vedno lahko izposodijo). 
 
Kot nedopustno neurejenost pri našem izvajanju dela pa moramo označiti tudi dejstvo, da smo ponekod 
prisiljeni opravljati naše delo v neprimernih prostorih, v katerih je čedalje težje zagotavljati varnost 
zaposlenih in obiskovalcev. Čeprav so našim pritožbam in opozorilom v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
prisluhnili in v letu 2019 načrtovali preselitev, so se ti poskusi izjalovili in še vedno delujemo v prostorih, 
ki niso varni in ustrezni za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. V letu 2019 je prišlo do 
manjšega požara zaradi dotrajane električne napeljave v Knjižnici Dobrova in stopili smo v intenzivne 
pogovore z občino – pogodbeno partnerico skozi celo leto 2020, ki se je strinjala, da bo v letu 2021 
prenovila električne napeljave ter poskrbela za varnejše okolje. To je v letu 2021 tudi bilo urejeno, vendar 
poglavitni problem generalne neustreznosti, potencialne statične nevarnosti delovanja v povsem 
nevzdrževani stavbi ostaja in čaka na izpolnitev prizadevanj občine po vzpostavitvi sodobnega centra v 
kraju. V kolikor bo to vzpostavitev prehitel čas, bomo v dogovoru z občino knjižnično dejavnost začasno 
opravljali na način bibliobusnega postajališča. Tekom leta 2021 se je uredila težava v Občini Škofljica, 
prostori knjižnice so dobili uporabno dovoljenje in knjižnično dejavnost smo v njih ponovno začeli 
opravljati. 
 

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA  

 
S pojavom epidemije koronavirusne bolezni je družbeno življenje doživelo spremembe, ki so seveda 
vplivale tudi na obiskovanje in uporabo kulturnih ustanov, med katerimi knjižnice niso bile izjema. V letu 
2020 smo tako pričakovano beležili padce kazalnikov, kar pa se je v letu 2021, čeprav je to še vedno 
potekalo v znamenju protivirusnih ukrepov, začelo počasi izboljševati v smeri stanja pred epidemijo. Ob 
upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov in ob dejstvu, da je uporaba knjižnice doživela pomembne 
spremembe, ocenjujemo, da smo delovanje zavoda v danih razmerah izpeljali optimalno. Poskrbeli smo 
za varno delovanje, upoštevali vse predpisane ukrepe in izvajali javno službo tako, da so uporabniki v 
največji možni meri, ki smo jo še lahko zagotavljali, prišli do knjižničnega gradiva. Druge izobraževalne 
in prireditvene dejavnosti smo v največji možni meri preselili v virtualno okolje in tako še vedno 
omogočali dostop do načrtovanih vsebin. 
 
 

Kazalniki uspešnosti 2017 2018 2019 2020 2021 % 
indeks 

5 let 

Število članov 84.853 84.592 83.293 78.163 76.382 -2,28 -6,23 

Število novo vpisanih 
članov 

9.702 12.821 14.123 9.751 10.800 10,76 -5,59 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- 241 375 1.925 1.291 -32,94 - 

Število obiskov 2.365.513 2.384.793 2.520.838 1.791.295 1.724.440 -3,73 -20,07 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- - - 77.260 14.948 -80,65 - 

Izposoja 4.713.419 4.366.802 4.288.782 2.916.675 3.246.691 11,31 -16,89 

- od tega v digitalni 

obliki 
- 26.385 34.512 98.113 97.390 -0,74 - 

Medknjižnična izposoja 2.001 1.714 1.880 1.579 1.709 8,23 -3,81 

Transakcije  4.756.471 4.371.421 4.293.763 2.974.844 3.244.740 9,07 -17,40 
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Posredovanje informacij 220.104 252.616 219.063 - - - - 

Prireditve in izobraževanje 3.804 3.798 3.698 1.594 1.243 -22,02 -56,04 

- od tega v virtualnem 

okolju 
- - - 191 291 52,36 - 

Ure odprtosti enot 60.053,0 60.303,0 61.187,0 44.430,50 52.319,00 17,75 -6,00 

Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.739.869 1.760.196 1.787.931 1.793.851 1.791.551 -0,13 0,95 

Prirast gradiva 71.546 70.794 72.660 70.158 72.743 3,68 1,62 

Obrat gradiva 2,709 2,481 2,399 1,622 1,812 11,71 -17,81 

Povprečna cena (€) 19,18 19,30 19,59 20,44 21,86 6,95 8,90 

Število naročenih 
elektronskih virov  

6 7 7 7 8 14,29 14,29 

- od tega dostopnih na 

daljavo 
6 7 7 7 8 14,29 14,29 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

26.382 27.270 28.449 72.559 62.764 -13,50 44,34 

- od tega dostopov na 

daljavo 
14.537 15.527 15.058 69.129 56.335 -18,51 65,12 

 

V primerjavi z letom 2020 se je v letu 2021 knjižnico vpisalo za 10 % več novih članov, skupno število 
vseh aktivnih članov je sicer še vedno za 2 % manjše, kar je glede na spremembe pri dostopanju do 
knjižničnih prostorov, ki so seveda omejeni z izpolnjevanjem pogoja PCT, sicer pričakovano. To je 
gotovo tudi eden od pomembnih razlogov za zmanjšan skupni obisk knjižnice za 3 %. Obisk samo zaradi 
izposoje je bil v letu 2021 za 5 % višji kot leta 2021, podatek o zmanjšanem virtualnem obisku knjižnice 
je potrebno razumeti v kontekstu posodobljenega beleženja obiskov virtualnih in hibridnih dogodkov, saj 
smo v letu 2021 izdelali sistematično metodologijo tega beleženja.  

Glede na predhodno leto 2020, ko je skupna izposoja zaradi zaprtosti knjižnic za obiskovalce padla 
skoraj za tretjino, se je kazalec izposoje v letu 2021 pomembno popravil v smeri proti vrednostim, ki 
smo jih dosegali pred epidemijo. Tako beležimo 11,31% porast izposojenega gradiva, od tega primerljiv 
delež v virtualni obliki glede na leto 2020. Prav tako je porastlo tudi število medknjižnično izposojenih 
gradiv in transakcij nasploh, tudi zaradi povečanega odpisa neaktualnega gradiva.  

Povprečna cena knjižnega izvoda je bila 21,86 EUR in se je v primerjavi z letom poprej občutno povišala, 
kljub temu je v letu 2021 prirast novih naslovov za 3,68 % večji kakor v letu 2020. V letu 2020 smo 
dosegli prirast 198 enot na 1.000 prebivalcev, v letu 2021 pa 200 enot na 1.000 prebivalcev. Priporočeni 
standard je 250 izvodov na 1000 prebivalcev.  
 
Knjižnična zbirka MKL je konec leta 2021 dosegla 1.791.551 enot, od tega 1.531.165 tiskanih knjig. 
Celotni prirast gradiva v letu 2021 obsega skupno 70.754 enot (v letu 2020: 70.158 enot) knjižničnega 
gradiva. Pridobili smo 2.047 (v letu 2020: 2.671) novih licenc e-knjig. Ostali prirast smo pridobili z drugimi 
načini nabave, z obveznim izvodom in darovi. Skupno z drugimi načini pridobivanja gradiva je bil 
dosežen letni prirast 14.258 naslovov. 
 
Inventurni popisi knjižničnega gradiva so bili opravljeni v 7 krajevnih knjižnicah, vanje je bilo vključeno 
166.940 enot knjižničnega gradiva, to je 9,32 % knjižnične zbirke (2020: 31 %). Knjižnica je v letu 2021 
odpisala 72.743 enot (2020: 61.948 enot) knjižničnega gradiva, kar predstavlja 4 % (leta 2020: 3,5 %) 
knjižnične zaloge, oziroma 103 % letnega prirasta gradiva (2020: 88,3 % prirasta gradiva). 
 
Pripravili smo skupno 1.324 (2020: 1.835) dogodkov – izobraževanj in prireditev skupaj, ki jih je obiskalo 
kar 32.558 udeležencev. Dogodkov, namenjenih starejšim, mlajšim in drugim ranljivim skupinam, je bilo 
izvedenih manj, bistveno smo okrepili število spletnih literarnih dogodkov, pogovorov, bralnih dogajanj. 
Za odrasle smo izvedli skupno 801 dogodek (v letu 2020: 784), ki ga je obiskalo 20.499 udeležencev. 
Za otroke smo izvedli skupno 523 dogodkov (2020: 1.051), ki jih je obiskalo 12.059 udeležencev. 
 
V letu 2021 smo večinoma izpeljali načrtovane projekte. Od načrtovanih 50 projektov smo izpeljali 
skupno 36 projektov, dodali pa smo tudi tri izven plana, tako da štejemo 39 opravljenih projektov (v letu 
2020: 32). Projekti so bili usmerjeni v nove storitve in različne ciljne skupine prebivalcev. Veliko 
poudarka dajemo tudi vsakoletni digitalizaciji pisne kulturne oz. domoznanske dediščine, ki jo izvajamo 
v MKL. Na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije smo objavili 114.968 (v 2020: 114.845) 
polnobesedilnih dokumentov. 
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8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
Knjižnica je z razpoložljivimi sredstvi dosegla zastavljene cilje, zato lahko ocenjujemo, da je poslovala 
gospodarno in učinkovito. V letu 2021 je bilo ustvarjenih skupno 9.927.219 EUR prihodkov. V primerjavi 
z letom 2020 so bili prihodki za 589.462 EUR višji. Delež prihodkov iz sredstev javnih financ glede na 
vse prihodke je 90,34%. Prihodki iz prejetih članarin, zamudnin, odškodnin, rezervacij itd. pomenijo 
9,20% delež v vseh prihodkih in znašajo 913.206 EUR. V letu 2021 so bili ti prihodki za 98.862 EUR 
višji kot leta 2020, kar je posledica omejenega delovanja knjižnic zaradi epidemije.  

Skupni stroški v letu 2021 znašajo 9.830.942 EUR, kar je za 782.249 EUR več kot leta 2020, predvsem 
zaradi višjih stroškov dela in storitev.  

Stroški za plače, prispevke in druge stroške dela znašajo v letu 2021 7.664.934 EUR, kar pomeni 77,97 
% vseh odhodkov (v letu 2020 so bili 6.990.223 EUR, kar je pomenilo 77,25 %). Knjižnica je vsem 
zaposlenim izplačala delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 176.970 
EUR bruto, dovoljena masa za ta namen za leto 2021 je bila 211.622 EUR in ni bila presežena.  

Knjižnica izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 96.277 EUR (v letu 2020:140.842 EUR, 
v letu 2019: 120.932 EUR, v letu 2018: 144.331 EUR), ki je nastal kot presežek sredstev iz nejavnih 
prihodkov od izvajanja javne službe. Presežek bo namensko porabljen, skladno s sklepom sveta MKL, 
v okviru opravljanja knjižnične dejavnosti kot javne službe v letu 2022. 

Knjižnica je skozi več prejšnjih let financirala nujne investicijske potrebe predvsem in zgolj iz lastnih 
sredstev, kar se sedaj kaže v vedno večji potrebi po tovrstnem vzdrževanju, saj so nekateri objekti in 
IKT oprema vsako leto v slabšem stanju. Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 1.483.323 EUR 
(2020: 1.396.210 EUR, 2019: 1.248.062 EUR, 2018: 1.182.466 EUR, 2017: 1.155.288 EUR, 2016: 
1.071.046 EUR, 2015:1.201.470 EUR, 2014: 1.220.943 EUR), od tega iz sredstev MOL 812.000 EUR, 
MK je prispevalo 374.636 EUR. S sredstvi, pridobljenimi od MOL, občin pogodbenih partneric in s 
presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2020, smo izvajali investicije, investicijsko vzdrževanje ter 
nakup knjižnične in IKT opreme.  

 
 

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA 

 
V letu 2021 smo skladno z zakonodajo o javnem naročanju realizirali dve javni naročili: 

• izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja, 

• storitve varovanja. 
 
Porabo finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, materiale in storitve nadziramo enotno v 
vertikali vodje oddelkov – vodje služb in enot – finančno-računovodska služba – splošna služba – 
direktorica, in sicer z individualnim potrjevanjem in odobravanjem posameznih naročil in prejetih 
računov. Deveto leto uporabljamo programsko aplikacijo za odobravanje in spremljanje naročil ter za 
potrjevanje oz. likvidacijo računov. Aplikacija je povezana z računovodskim sistemom in sistemom 
COBISS za knjižnično gradivo, zato nam omogoča neposredno večstopenjsko kontrolo vsakega 
naročila, ki ga izvedejo zaposleni v MKL.  
 
Porabo javnih in lastnih sredstev spremljamo obenem tudi z rednimi mesečnimi bilancami, s pomočjo 
katerih po potrebi uravnavamo tekoče transfere sredstev, spremljamo tudi uresničevanje programa dela, 
zlasti na področju nakupa gradiva, prireditev in izobraževanj ter investicijskega in tekočega vzdrževanja. 
Večnivojsko potrjevanje naročil za materiale in storitve, izvedbe, količine, cene ipd. z dodanimi 
obrazložitvami predlagateljev pri vsakem naročilu zagotavlja boljše spremljanje porabe sredstev oz. 
precej večjo možnost nadzora stroškov. V sistem so vnaprej vneseni tudi predvideni letni stroški za 
celoletna javna naročila storitev (npr. varovanje, čiščenje, razna vzdrževanja itd.) Z vzpostavitvijo 
notranjih kontrol v tej obliki je MKL dosegla veliko zmanjšanje tveganj za nepregledno poslovanje in 
neučinkovito porabo javnih sredstev.  
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MKL je vključena v sistem notranje revizije MOL, s ciljem podati poslovodstvu zagotovilo, da delovanje 
kontrolnega sistema zagotavlja poslovanje v skladu z zakoni. V preteklem letu je Služba za notranjo 
revizijo MOL izvedla notranjo revizijo Službe za pridobivanje in bibliografsko obdelavo gradiva MKL. 
Revizijska komisija je v končnem poročilu o notranji reviziji podala revizijsko oceno stanja, ki ni ugotovila 
nobenih resnejših tveganj, delovni procesi in cilji v SPOK so jasno določeni, opozorila pa je na nekaj 
pomanjkljivosti posameznih notranjih kontrol in na določeno neusklajenost internih aktov z novejšimi 
predpisi. Odgovorna oseba je sprejela ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti ter takojšnjo 
posodobitev internega Pravilnika o upravljanju s knjižnično zbirko v Mestni knjižnici Ljubljana ter izdala 
odzivno poročilo, ki je bilo s strani Službe za notranjo revizijo MOL sprejeto kot ustrezno.  
 
Izdelana je bila tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je pokazala, da v večini 
segmentov nadzora dosegamo polje »na celotnem poslovanju«, le pri kontrolnih dejavnostih dosegamo 
stopnjo »pretežni del poslovanja«. 
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1 5 5 5 4 5 5 

2 5 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 4 5 5 

4 5 5 5 4 5 5 

5 5 5 5 4 5 5 

6 5 5 5 5 4 5 

7 5 5 5 5 5 5 

8 5 5 4 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 5 

10 5 5 5 4 5 5 

11 5 5 5 4 5 5 

Povprečje 5 5 4,9 4,4 4,9 5 

 
 

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI  

 
V letu 2021 smo nadaljevali prilagajanje na spremenjeno delovanje javnega zavoda, ki se je v največji 
meri dogajalo že v letu 2020. Izvajanje osnovne dejavnosti knjižnice je bilo sicer v primerjavi s prvim 
letom epidemije bolj sproščeno, vendar pa je vstop v javne ustanove seveda še v celoti pogojen z 
izpolnjevanjem PCT pogoja (preboleli, cepljeni, testirani). Tistim, ki tega pogoja niso izpolnjevali, smo 
vseeno omogočili vračilo gradiva pred vrati knjižnic, naročanje gradiva po alternativnih poteh, vendar 
seveda obisk knjižnic ni mogel biti tako številčen, kakor je bil pred epidemijo. 
 
Da bi ublažili posledice epidemije, smo s prizadevanji vodstva in vseh zaposlenih na nekaterih drugih 
področjih, ki jih v letnem načrtu še nismo mogli predvideti, predvsem s prenosom nekaterih storitev in 
dejavnosti v virtualno okolje, bistveno dvignili nivo doseženih rezultatov. Okrepili smo možnost 
oddaljenega vpisa, delno uvedli storitev naročanja gradiva v katerikoli enoti MKL, okrepili smo naše 
sposobnosti za snemanje in pretočno prenašanje dogodkov, izobraževanj in drugih prireditev v spletnem 
okolju ter za izvajanje srečanj in sestankov v virtualni obliki, okrepili smo našo prisotnost in dejavnost 
na družbenih omrežjih, že tako dobro založenost s ponudbo e-gradiv smo še dodatno povečali. Od 
načrtovanih 50 projektov iz Programa dela MKL za leto 2021 smo izvedli 36 projektov, dodali smo tri 
dodatne projekte izven plana, tako da smo skupno izpeljali 39 projektov, kar pomeni, da smo kljub 
izrednim razmeram in okrnjenemu delovanju zavoda uspeli izvesti 74 % plana (v letu 2020: 70 % plana).  
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Večino neizvedenih projektov bomo prestavili na naslednje leto, nekaterih izmed projektov ni bilo 
mogoče izvesti in jih načrtujemo izvesti naknadno v drugačni obliki, nekatere pa smo opustili. V 
naslednje leto smo prestavili izvedbo 14 projektov. Na različne razpise smo prijavili štiri projekte: 
- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta: Priročnik za branje 

kakovostnih mladinskih knjig 2021 in Strokovne srede. 
- Na neposredni poziv MK za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja posebnih 

nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2021. 
- Na razpis MOL za strokovni tisk smo uspešno prijavili domoznansko serijsko publikacijo »Ljubljana 

med nostalgijo in sanjami«. 
 
Skladno z obvestili Ministrstva za šolstvo o prestrukturiranju dejavnosti izobraževanja za odrasle smo 
obe dejavnosti Borze znanja in Središča za samostojno učenje v letu 2021 morali ukiniti, saj zanju nismo 
več prejemali finančnih sredstev, ugasnile pa so tudi pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov 
udeležencev izobraževanj. 
 

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE NA DRUGA 
PODROČJA  

 
V času dela v spremenjenih razmerah smo veliko pripravljenih protokolov, obrazcev, tiskovin in pravnih 
razlag delovnopravne zakonodaje, ki smo jih kot največja splošna knjižnica v Sloveniji pripravili za svojo 
rabo, preko Združenja splošnih knjižnic podelili z vsemi splošnimi knjižnicami v Sloveniji in jim tako 
olajšali delo. Sicer pa se učinki strokovnega delovanja knjižnice, navkljub posebnostim leta 2021, v 
nespremenjeni meri odražajo na območju knjižnične mreže MKL v Ljubljani in njeni okolici, v 
Osrednjeslovenski regiji, kjer MKL deluje kot osrednja območna knjižnica, pa tudi v širšem slovenskem 
prostoru. Prizadevamo si, da naša znanja in izkušnje delimo s slovensko strokovno javnostjo, ob tem 
pa smo zmeraj veseli, če lahko tudi mi povzamemo kakšno dobro prakso od drugih knjižnic.  
 
Zaposleni v knjižnici smo sodelovali v Strokovni komisiji za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za 
kulturo, v Komisiji za imenovanja v strokovne nazive pri NUK, v Združenju bibliotekarskih društev 
Slovenije in Društvu bibliotekarjev Ljubljana, v uredniškem svetu strokovne revije Knjižnica, v 
nadzornem svetu DBL, v upravnem odboru Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana, v nadzornem 
odboru Portala Kamra in portala dobreknjige.si, v stanovskem Združenju splošnih knjižnic kot člani 
mnogih delovnih skupin in z udeležbo v upravnem odboru Združenja, v strokovnih svetih drugih knjižnic, 
v strokovnih komisijah MOL ter v raznih komisijah za knjižne nagrade in organizacijah za promocijo 
knjige in branja, s poudarkom na književnosti za otroke in mlade. Knjižnica je tudi članica Slovenske 
sekcije IBBY, mednarodne organizacije knjižničnih združenj IFLA, pa tudi dveh mednarodnih bibliofilskih 
združenj miniaturne knjige. Povezujemo se z drugimi javnimi zavodi v MOL, Narodno in univerzitetno 
knjižnico, Združenjem splošnih knjižnic, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije ter številnimi nevladnimi 
organizacijami. S strokovnimi stališči in pobudami sodelujemo pri oblikovanju in spremembah knjižnične 
zakonodaje. Knjižnica je vse bolj prisotna tudi v medijih, v letu 2021 smo zabeležili 360 medijskih objav 
in prispevkov. Verjamemo, da s takimi aktivnostmi prispevamo k razvoju stroke. 
 
Bogata knjižnična zbirka ter zbirka e-knjig MKL ugodno vpliva na možnosti branja in izobraževanja 
uporabnikov, pomembno je enotno poslovanje vseh naših knjižnic ter uvajanje sodobnih tehnologij, kar 
vse lajša dostop do znanja in informacij. Prav tako je pomembno, da se usmerjamo v vzdrževanje in 
obnovo naših knjižnic, saj bodo samo sodobne knjižnice na ravni, kakršno pričakuje sodobni uporabnik, 
lahko uspešno izvajale svojo dejavnost. Usmerjenost v cilj, da postanemo »tretji prostor«, promocijske 
in kulturne dejavnosti ter zanimiva izobraževalna ponudba za vsakdanje življenje lahko precej vplivajo 
na raven življenja Ljubljančanov. MKL je v vseh postopkih poslovanja z uporabniki visoko 
informatizirana, zato tudi zelo poudarjamo uporabo knjižnice preko spleta. Poleg sistema COBISS in 
sistema za notranje poslovanje je naša spletna stran izjemnega pomena za uporabnike, ki lahko s 
pomočjo spletnih storitev bistveno spremenijo in si olajšajo uporabo knjižnice ter hkrati pridejo do 
informacij na enem mestu.  
 
S prenovo spletne strani MKL smo razširjali vrednost in vidnost knjižnice preko vsakoletnega končnega 
števila vpisanih članov na mnogo večjo populacijo. Prav zato MKL na svoji spletni strani aktivno 
priporoča gradivo iz svojih zbirk in sodeluje tudi na vseslovenskem portalu Dobre knjige ter izposoja e-
knjige na portalu BIBLOS, prav tako smo uvedli tudi novo storitev izposoje zvočnih knjig preko Audibook. 
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MKL naslavlja vse starostne skupine in že s svojim projektom za najmlajše Ciciuhec (ki je ne glede na 
razmere pritegnil k sodelovanju lepo število sodelujočih, namreč 7.355 vrtčevskih otrok iz 384 vrtčevskih 
skupin, njihovih vzgojiteljic in staršev), stopa v aktivno sodelovanje s sistemom vzgoje in izobraževanja. 
Tudi v letu 2021 smo izvajali projekta Rastem s knjigo in Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz, 
prvega v sodelovanju z JAK, drugega pa z muzeji, ter projekt Poletavci – poletni bralci, ki je tudi tokrat 
pritegnil veliko število šolskih otrok (2.307).  
 
Že več let MKL preko Pionirske izvaja vseslovenske projekte, kot sta Priročnik za branje kakovostnih 
mladinskih knjig in Strokovne srede, s katerimi odpiramo pomembne strokovne teme, tako za mladinske 
knjižničarje kot za založnike. S tečaji uporabe informacijske tehnologije in različnih IT platform 
usposabljamo za aktivno participacijo v informacijski družbi. Preko Slovanske knjižnice in uredništva 
portala Kamra MKL širi svoje sodelovanje s knjižnicami in drugimi institucijami, zlasti s projekti 
domoznanskih razstav, digitalizacije, zbiranja dokumentov, fotografij in zgodb. V tem okviru MKL 
spodbuja nove oblike sodelovanja zlasti z institucijami kulturne dediščine in posamezniki. Knjižnica s 
svojim poslovanjem vpliva ne le na gospodarski utrip v podjetjih, s katerimi sodeluje, želi jih tudi pritegniti 
kot uporabnike (to si prizadevamo tudi s projektom Knjižna polička na delovnem mestu) in pri izvajanju 
svojih storitev prinaša možnosti za delo tudi številnim avtorjem in drugim izvajalcem, ki na področju 
kulture delujejo samostojno. S tem pozitivno prispeva k razvoju tega segmenta trga dela. 
 
Pri svoji prireditveni in storitveni dejavnosti se MKL povezuje s širokim krogom zunanjih partnerjev, 
deležnikov, vstopa v povezave z drugimi zavodi in organizacijami, kakor je razvidno iz Priloge 16. 
Prepričani smo, da MKL s svojim delovanjem uspešno prispeva svoj delež tako k razvoju knjižnične 
stroke kot tudi k splošnemu znanju prebivalcev, dvigu bralne kulture in razvoju Ljubljane. Pridružuje se 
številnim projektom, ki potekajo v MOL, s ciljem izboljšati življenje meščanov. Javna sredstva za 
izvajanje javne službe in tista, ki smo jih prejeli iz nejavnih virov, smo tudi v letu 2021 uporabili za 
uspešno izvajanje knjižnične javne službe, ki vpliva ne le na razvoj bralne pismenosti, ampak na 
najrazličnejša področja življenja, na prvi pogled povsem nepovezana s knjižnico. 
 
 

12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE  
 
Skupno število zaposlenih, izraženo v polnem deležu zaposlitve na dan 31. 12. 2021: 
218 (od tega 6 invalidov) po tarifnih skupinah: 

• I – IV: 6 

• V: 45 

• VI: 25,5 

• VII: 141,5 
  
Zaposlene financirajo: 

• 196,5 Mestna občina Ljubljana,  

• 3,5 Občina Brezovica,  

• 1,5 Občina Dobrova - Polhov Gradec,  

• 2 Občina Dol pri Ljubljani 

• 0,5 Občina Horjul,  

• 3 Občina Ig,  

• 3,5 Občina Škofljica,  

• 1,5 Občina Velike Lašče,  

• 2 Občina Vodice,  

• 2 druga javna sredstva za opravljanje javne službe in 

• 2 nejavna sredstva za opravljanje javne službe 
 

Pojasnila zaposlitev: 
- Število zaposlenih za krajši delovni čas na dan 31. 12. 2021: 10 
- Število zaposlenih za določen čas na dan 31. 12. 2021: 7 (zaposleni za določen čas, ki 

nadomeščajo začasno odsotne zaposlene: bolniške odsotnosti nad 30 dni, porodniški dopust in 
zaposlene, ki delajo krajši delovni čas iz naslova starševstva)  

- Število delavk na porodniškem dopustu v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021: 5 
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Število zaposlenih, ki so napredovali v plačne razrede: 38 
Po delovnih mestih: 

• bibliotekar: 23 

• knjižničar: 5 

• pravnik specialist: 1 

• programer aplikacij: 1 

• samostojni strokovni sodelavec: 1 

• sistemski administrator: 1 

• višji knjižničar: 2 

• vodja službe: 1 

• vodja območne enote: 2  

• vodja programa: 1 
 
Število zaposlenih, ki so bili imenovani v višji naziv: 13 
Po delovnih mestih: 

• bibliotekar: 6 

• knjižničar: 1 
 
Število zaposlenih, ki so opravili bibliotekarski izpit: 2 
 
Število zaposlenih z magisterijem oziroma doktoratom znanosti: 

• magisterij znanosti: 13 

• doktorat znanosti: 1 
 

Izobraževanje zaposlenih v MKL: 
V letu 2021 so se zaposleni v MKL izobraževali na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih 
posvetovanjih v skupnem obsegu 5.157 ur (2.495 v letu 2020), s čimer smo se vrnili na nivo, kakršnega 
smo imeli pred epidemijo oz. smo število ur glede na prejšnje leto povečali za dobrih 100 %, z izvedbo 
večjega dela izobraževanj v virtualnem okolju. Podobno kakor prejšnja leta se je vsaj enega 
izobraževanja udeležila velika večina vseh zaposlenih (192). Prav tako so se zaposleni izobraževali v 
e-učilnici za zaposlene, čeprav ne v tako velikem obsegu kakor leta 2020, ko je večina zaposlenih e-
učilnico obiskovala v času čakanja na delo doma. V letu 2021 takšnih čakanj na delo ni bilo, delavci so 
svoje delo opravljali v normalnem obsegu, v e-učilnico pa je bilo vseeno zabeleženih 79 vpisov (2020: 
87) ter rešenih 27 testov. 
 
Sodelavci so pripravili in izvedli 18 internih izobraževalnih delavnic za zaposlene v MKL na 13 različnih 
izobraževalnih tematik. 
 
Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini, večinoma v virtualnem okolju. Na nekaterih od navedenih dogodkov so zaposleni v MKL sodelovali 
tudi s predstavitvijo primerov dobre prakse, predstavitvijo svojih referatov in člankov. 
 
 
 

13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, 
INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME 

 

13.1 Javna naročila 

 
V letu 2021 smo v sodelovanju z MOL izvedli 2 postopka za oddajo naročila po odprtem postopku: 

• izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja, 

• storitve varovanja.  
 
Poleg tega smo izvedli skupno javno naročilo za dobavo RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva 
za Mestno knjižnico Ljubljana in 11 drugih knjižnic po postopku javnega naročila male vrednosti. 
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13.2. Investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, DI in IKT  

 
Investicije 
Mestna občina Ljubljana nam je poslala v letu 2021 vrednost vlaganj v energetsko sanacijo stavbe 
Knjižnice Polje, Zadobrovška 1. Posledično smo povečali vrednost nepremičnine Knjižnice Polje in 
vrednost sklada sredstev v upravljanju. 
 
Vzdrževalnih del na nepremičninah je bilo v letu 2021 za 121.920 EUR, od tega: 

Menjava konvektorjev na Einspielerjevi (Knjižnica Bežigrad in Slovanska) 22.333 

Beljenja (Bežigrad, KOŽ) 27.804 

Sanacija vodovodnih cevi in sten v Trubarjevi hiši literature   5.940 

Sanacija zamakanja in druga večja popravila v Knjižnici Šiška 16.759 

Popravilo klimatov v Knjižnici Bežigrad   4.029 

Servisi in vzdrževanja dvigal v KOŽ, KJM, Knjižnicah Bežigrad in Šiška   7.078 

Sanacija preddverja KPV   2.040 

Sanacija razsvetljave in menjava radiatorskih ventilov v Knjižnici Gameljne   2.517 

Oljenje parketa v KOŽ   1.672 

Vgradnja avtomatskih vrat v Knjižnici Črnuče   1.461 

Obrezovanje in spravilo dreves pred Knjižnico Bežigrad  1.257 

Ureditev osvetlitve in popravilo zapornice parkirišča pred Knjižnico Bežigrad   1.914 

   in druga vzdrževalna dela nižjih vrednosti 
 
   Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov                                                         16.098  
   Tekoče vzdrževanje druge opreme                                                                                       7.679 
    Vzdrževanje licenčne in programske opreme                                                                     20.612 
    Vzdrževanje gradiva                                                                                                           11.942 
    Vzdrževanje in popravila vozil                                                                                            12.339 
 
 
Vrednost investicij, nabave opreme in drobnega inventarja in povečanja vrednosti osnovnih 
sredstev iz drugih naslovov je bila 194.987 EUR, iz sredstev MOL 56.720 EUR, iz sredstev občin, v 
katerih izvajamo dejavnost, 33.103 EUR, iz sredstev MK 9.917 EUR in iz presežka prihodkov nad 
odhodki 2019 in 2020 95.247 EUR. 

NABAVA OS PO VRSTAH  
Licence in spletna stran MKL   20.963 

Povečanja vrednosti nepremičnin – prenova sanitarij v Knjižnici Šentvid   15.251 

Energetska sanacija v Knjižnici Polje     6.720 

Pohištvo skupaj   21.620 

Druga oprema, od tega:                                                                                                                           124.504 

Knjigomat za Knjižnico Jurij Vega     7.198 

Videonadzorni sistem v KJM     3.344 

Paketniki za vračanje gradiva v Knjižnici Bežigrad     2.050 

Druga oprema nižjih vrednosti     3.404 

Klimatske naprave za Knjižnice Brezovica, Rudnik, Šentvid     7.108 

Ogrevalni paneli za Knjižnico Šiška     2.900 

52 računalnikov za uporabnike MKL   33.282 

75 zaslonov za uporabnike MKL   18.300 

11 dostopnih točk za enote MKL     5.159 

Info terminal pred vhodom KJM     2.728 

Termični tiskalniki in črtne kode (4x)                                                                                                 1.115 

Prenosni in tablični računalniki (6 x)     4.683 

Usmerjevalnik za RC in projektor za Knjižnico Horjul     1.513 

IKT oprema skupaj   66.780 

RFID vrata (4 x) za Knjižnice Rudnik, Črnuče, F. Škerl in ena, ki so v rezervi  20.984 
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RFID antene za Knjižnice Jarše, Poljane, Nove Poljane, Gameljne in F. Škerl    2.684 

RFID oprema skupaj    31.720 

Drobni inventar med osnovnimi sredstvi    3.113 

Mobiteli     2.068 

  

  

  

14 ZAKLJUČEK  
 
 
V letu 2021 smo, tako kakor leto pred tem, še vedno delovali v znamenju spremenjenih družbenih 
razmer in v pretežnem delu leta smo morali poleg opravljanja siceršnje javne službe prvenstveno skrb 
namenjati varovanju pred okužbo. Poskrbeli smo za varno delovanje, upoštevali vse predpisane ukrepe 
in izvajali javno službo tako, da so uporabniki v največji možni meri, ki smo jo še lahko zagotavljali, prišli 
do knjižničnega gradiva. Druge izobraževalne in prireditvene dejavnosti smo v največji možni meri 
preselili v virtualno okolje in tako še vedno omogočali dostop do načrtovanih vsebin. 
 
V letu 2020 smo beležili velike padce kazalnikov, nastalih zaradi omejitev pri delovanju knjižnic zaradi 
izbruha koronavirusne bolezni in posledičnih epidemioloških ukrepov ter družbenih sprememb, v letu 
2021 pa se stanje pri posameznih kazalnikih že občutno izboljšuje in ponovno vrača proti vrednostim, 
ki smo jih dosegali pred epidemijo. Ocenjujemo, da smo delovanje zavoda v danih razmerah izpeljali 
optimalno. Naša naloga še vedno ostaja na podlagi knjižnične zbirke in širokih strokovnih znanj 
zaposlenih in zunanjih sodelavcev ustvariti najboljše okolje za posredovanje knjige, kulture in umetnosti 
ter raznovrstnega neformalnega izobraževanja vsem generacijam uporabnikov. Izgrajujemo se v duhu 
opredelitev proaktivne knjižnice, ki deluje za lokalno okolje in se napaja iz njega, tako da program 
svojega delovanja oblikuje glede na potrebe lokalne skupnosti – tudi, ko se te potrebe nenadno 
spreminjajo. Še dodatno smo okrepili naše storitve za uporabnike in se usmerjali na eni strani k različnim 
e-storitvam in udeležbi v virtualnem okolju za uporabo knjižnice, na drugi pa poudarjali vsebine ter 
spodbujali branje in razvijali bralno kulturo. 

Na tem mestu se zahvaljujem tako vsem zaposlenim MKL, ki so s svojim predanim delom omogočili 
uspešno poslovanje zavoda, kakor tudi ustanoviteljici Mestni občini Ljubljana in županu Zoranu 
Jankoviću za skrb za varnost in urejenost delovanja v letu 2021, ki je bilo v marsičem še vedno drugačno 
od predhodnih. 

 
 
 

mag. Teja Zorko 
     direktorica 

 
 
Poročilo so pripravili: 
- vsi zaposleni za svoja področja  
- vodje knjižnic, služb in oddelkov  
- mag. Marijan Špoljar, bibliotekar analitik  
- mag. Aleš Klemen, pomočnik direktorice za strokovno delo  
- mag. Teja Zorko, direktorica 
 
 
 
V skladu s 13. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 30/08 in 105/08) je Svet javnega zavoda na svoji 8. redni seji dne 23. 2. 2022 potrdil Letno poročilo 
Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2021 ter Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice, ki je priloga in sestavni del Letnega poročila MKL za 2021. 
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Priloga 1: ODPRTOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC MED LETOM IN POLETI 

 
Odprtost med letom 
 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Črnuče 8:00–19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 10:00–15:00 12:30–19:30 / 

Knjižnica dr. France Škerl 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Glinškova pl. 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / / 

Knjižnica Savsko naselje / 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / / 

Knjižnica Jurij Vega 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 10:00–19:00 8:00–15:00 / 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Fužine 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Jarše 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Polje 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Zadvor 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 8:00–15:00 / 

Knjižnica Zalog 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 8:00–15:00  

Knjižnica Otona Župančiča 8:00–20:00 10:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–13:00 

Knjižnica Nove Poljane 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Poljane 8:00–19:00 10:00–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Prežihov Voranc 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Grba 8:00–19:30 8:00–15:00 8:00–19:30 12:30–19:30 8:00–19:30 / 

Knjižnica Rudnik 8:00–19:00 8:00–19:00 8:00–19:00 12:30–19:00 8:00–19:00 8:00–13:00 

Knjižnica Brezovica 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 8:00–15:00 / 

Knjižnica Podpeč / 12:30–19:00 / 10:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Dobrova 10:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 10.00-15.00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Frana Levstika 12:30–19:00 / 10:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Horjul / 8:00–15:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Knjižnica Ig 8:00–19:00 10.00-15.00 8:00–19:00 10:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Škofljica 8:00–19:00 8:00–19:00 8:00–19:00 12:30–19:00 8:00–19:00 / 

Knjižnica Šiška 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Gameljne 12:30–19:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Šentvid 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 / 

Knjižnica Vodice 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Slovanska knjižnica 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–13:00 

Trubarjeva hiša literature / 10:00–18:00 10:00–18:00 10:00–18:00 10:00–18:00 / 

Potujoča knjižnica  Potujoča knjižnica ima poseben razpored po krajih, ki jih obiskuje. 

 

 
 



105 

Poletna odprtost 

• Poletni obratovalni čas je veljal od 21. 6. do 28. 8. 2021. 

• Poletni obratovalni čas v Slovanski knjižnici je veljal od 5. 7. do 28. 8. 2021. 

• Trubarjeva hiša literature je bila odprta v času od 1. 6. do 30. 6. in od 1. 9. do 24. 12. 2021. 

• Potujoča knjižnica ni obiskovala postajališč od 1. 7. do 31. 8. 2021. 

Knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 12.30–19.30 12.30–19.30 12.30–19.30 8.00–15.00 8.00–15.00 8.00–13.00 

Knjižnica Črnuče  8.00–15.00 12.30–19.00 12.30–19.00 8.00–15.00 12.30–19.00 / 

Knjižnica dr. France Škerl 12.30–19.00 / 8.00–15.00 12.30–19.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Glinškova pl. 12.30–19.00  8.00–15.00 / 12.30–19.00 / / 

Knjižnica Savsko naselje / 12.30–19.00 8.00–15.00 / / / 

Knjižnica Jurij Vega       

Knjižnica Jožeta Mazovca 12.30–19.30 8.00–15.00 8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 8.00–13.00 

Knjižnica Fužine 12.30–19.30 8.00–15.00 8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 / 

Knjižnica Jarše 12.30–19.00 12.30–19.00 12.30–19.00 8.00–15.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Polje 8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 12.30–19.30 8.00–15.00 / 

Knjižnica Zadvor / / 12.30–19.00 / 8.00–15.00 / 

Knjižnica Zalog 12.30–19.00 12.30–19.00 12.30–19.00 8.00–15.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Otona Župančiča  8.00–20.00 10.00–20.00 8.00–20.00 8.00–20.00 8.00–20.00 8.00–13.00 

Knjižnica Nove Poljane / 12.30–19.00 / 12.30–19.00 / / 

Knjižnica Poljane 12.30–19.00 / 8.00–15.00 / 8.00–15.00 / 

Knjižnica Prežihov Voranc 12.30–19.30 8.00–19.30 8.00–19.30 10.00-19.30 8.00–19.30 8.00–13.00 

Knjižnica Grba 12.30–19.30  8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 8.00–15.00 / 

Knjižnica Rudnik 12.30–19.00 12.30–19.00 8.00–15.00 12.30–19.00 8.00-15.00 / 

Knjižnica Brezovica 12.30–19.00 / 8.00–15.00 12.30–19.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Podpeč / 12.30–19.00 / 8.00–15.00 / / 

Knjižnica Dobrova / 12.30–19.00 12.30–19.00 / 8.00–15.00 / 

Knjižnica Frana Levstika 12.30–19.00 / / 12.30–19.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Horjul / / 12.30-19.00 / 8.00-15.00 / 

Knjižnica Ig 12.30–19.00 / 12.30–19.00 8.00–15.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Škofljica 12.30–19.00 12.30–19.00 12.30–19.00 8.00–15.00 8.00–15.00 / 

Knjižnica Šiška 12.30–19.30  8.00–15.00 12.30–19.30 12.30–19.30 8.00–15.00 8.00–13.00 

Knjižnica Gameljne / 12.30–19.00 12.30–19.00 12.30–19.00 / / 

Knjižnica Šentvid 8.00–15.00 12.30–19.00 8.00–15.00 12.30–19.00 12.30–19.00 / 

Knjižnica Vodice 12.30–19.00 / 12.30–19.00 / 12.30–19.30 / 

Slovanska knjižnica  8.00–15.00  8.00–15.00 9.00–17.00 8.00–15.00 8.00–15.00 8.00–13.00 
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Priloga 2: ZALOGA GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Šiška 162.532 14.677 1.278 178.487 

Gameljne 25.625 2.276 104 28.005 

Šentvid 43.264 7.810 152 51.226 

Bežigrad 127.258 22.561 2.500 152.319 

Črnuče 31.627 7.509 143 39.279 

dr. France Škerl 26.224 7.105 169 33.498 

Glinškova ploščad 25.342 6.161 259 31.762 

Savsko naselje 21.457 2.480 154 24.091 

Knjižnica Jožeta Mazovca 83.171 11.788 982 95.941 

Fužine 35.238 2.963 534 38.735 

Jarše 22.230 856 364 23.450 

Polje 47.803 3.686 519 52.008 

Zadvor 10.282 1.245 136 11.663 

Zalog 20.935 1.471 151 22.557 

Knjižnica Otona Župančiča 270.170 41.971 13.905 326.046 

Nove Poljane 8.462 3.310 167 11.939 

Poljane 12.026 1.358 106 13.490 

Knjižnica Prežihov Voranc 100.736 15.859 815 117.410 

Grba 29.353 5.546 135 35.034 

Rudnik 45.741 5.070 335 51.146 

Slovanska knjižnica 123.115 3.312 34.204 160.631 

Trubarjeva hiša literature 14 0 94 108 

MOL SKUPAJ 1.272.605 169.014 57.206 1.498.825 

Brezovica 18.309 2.328 86 20.723 

Notranje Gorice 4.844 542 2 5.388 

Podpeč 11.483 1.869 126 13.478 

Rakitna 4.842 608 4 5.454 

OBČINA BREZOVICA 39.478 5.347 218 45.043 

Dobrova 19.647 2.065 217 21.929 

Polhov Gradec 4.338 374 11 4.723 

Šentjošt 3.620 245 2 3.867 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 27.605 2.684 230 30.519 

Frana Levstika 18.797 2.164 204 21.165 

Rob 3.011 422 0 3.433 

OBČINA VELIKE LAŠČE  21.808 2.586 204 24.598 

Horjul 13.120 1.912 122 15.154 

Ig 25.036 3.229 216 28.481 

Škofljica 30.921 3.475 233 34.629 

Vodice 23.611 705 58 24.374 

e-knjižnica* 0 4.250 0 4.250 

Potujoča knjižnica 56.822 6.074 135 63.031 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 24.403 2.348 140 26.891 

SKUPAJ MKL 1.531.165 201.624 58.762 1.791.551 

* V krajevno knjižnico »e-knjižnica« so štete licence gradiva, dostopnega na daljavo, in niso izvodi 
fizičnega gradiva. 
 



107 

Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Šiška 6.113 626 193 6.932 

Gameljne 985 30 33 1.048 

Šentvid 1.536 224 84 1.844 

Bežigrad 5.071 1.122 184 6.377 

Črnuče 1.406 221 38 1.665 

dr. France Škerl 1.082 341 34 1.457 

Glinškova ploščad 1.059 152 33 1.244 

Savsko naselje 795 90 29 914 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.532 665 130 4.327 

Fužine 1.376 104 79 1.559 

Jarše 758 8 41 807 

Polje 1.798 154 103 2.055 

Zadvor 610 34 34 678 

Zalog 823 94 42 959 

Knjižnica Otona Župančiča 11.017 1.511 997 13.525 

Nove Poljane 243 74 14 331 

Poljane 666 17 23 706 

Knjižnica Prežihov Voranc 4.834 619 205 5.658 

Grba 1.651 172 72 1.895 

Rudnik 1.580 145 77 1.802 

Slovanska knjižnica 1.502 44 332 1.878 

Trubarjeva hiša literature   11 11 

MOL SKUPAJ 48.437 6.447 2.788 57.672 

Brezovica 1.189 89 33 1.311 

Notranje Gorice 61 3 0 64 

Podpeč 472 48 27 547 

Rakitna 163 19 00 182 

OBČINA BREZOVICA 1.885 159 60 2.104 

Dobrova 615 49 41 705 

Polhov Gradec 57 3 1 61 

Šentjošt 45 7 1 53 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 717 59 43 819 

Frana Levstika 845 48 46 939 

Rob 60 4 0 64 

OBČINA VELIKE LAŠČE  905 52 46 1.003 

Horjul 556 43 27 626 

Ig 1.180 75 47 1.302 

Škofljica 1.533 94 73 1.700 

Vodice 626 9 20 655 

e-knjižnica 0 2048 0 2048 

Potujoča knjižnica 1.219 99 6 1.324 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 1.294 174 33 1.501 

SKUPAJ MKL 58.352 9.259 3.143 70.754 
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Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (po UDK in 
krajevnih knjižnicah) 

 

Krajevna knjižnica 0 1 2 3 5 6 7 8 8L 9 Skupaj 

Šiška 406 361 93 444 203 372 889 183 3.695 286 6.932 

Gameljne 90 32 4 32 45 60 49 5 697 34 1.048 

Šentvid 126 84 23 75 67 103 286 31 983 66 1.844 

Bežigrad 351 284 81 426 190 325 1.501 170 2.781 268 6.377 

Črnuče 120 68 4 57 72 96 251 21 922 54 1.665 

dr. France Škerl 99 41 1 47 46 113 297 5 736 72 1.457 

Glinškova ploščad 105 44 4 39 50 70 191 6 707 28 1.244 

Savsko naselje 85 28 1 25 43 52 97 3 561 19 914 
Knjižnica Jožeta 
Mazovca 250 218 68 282 142 223 893 123 1.934 194 4.327 

Fužine 121 125 4 54 67 97 130 22 885 54 1.559 

Jarše 79 24 1 21 43 50 22 4 544 19 807 

Polje 145 100 14 116 89 122 202 46 1.130 91 2.055 

Zadvor 65 15 3 19 31 44 41 5 441 14 678 

Zalog 85 26 1 20 46 66 102 9 576 28 959 
Knjižnica Otona 
Župančiča 861 611 252 1.420 419 956 2.253 352 5.467 934 13.525 

Nove Poljane 25 6   8 4 16 77 3 185 7 331 

Poljane 39 25   20 16 36 34 16 486 34 706 
Knjižnica Prežihov 
Voranc 371 270 65 354 199 311 840 154 2.859 235 5.658 

Grba 134 78 7 67 83 126 223 19 1.097 61 1.895 

Rudnik 133 93 15 86 72 113 180 39 1.003 68 1.802 

Slovanska knjižnica 172 65 57 239 15 51 217 172 613 277 1.878 
Trubarjeva hiša 
literature 5           2 1 3   11 

MOL SKUPAJ 3.867 2.598 698 3.851 1.942 3.402 8.777 1.389 28.305 2.843 57.672 

Brezovica 103 49 6 46 55 90 107 14 794 47 1.311 

Notranje Gorice 3     1 3 3 1   50 3 64 

Podpeč 46 11 1 12 23 34 51 2 344 23 547 

Rakitna 6 6   12 10 14 21   105 8 182 
OBČINA 
BREZOVICA 158 66 7 71 91 141 180 16 1.293 81 2.104 

Dobrova 70 12 3 26 32 43 56 5 430 28 705 

Polhov Gradec 3     1 2   3   50 2 61 

Šentjošt 3   1   5   5   37 2 53 
OBČINA DOBROVA 
– POLHOV 
GRADEC. 76 12 4 27 39 43 64 5 517 32 819 

Frana Levstika 83 19 3 33 45 65 57 4 598 32 939 

Rob 2     1 1 4 3   51 2 64 
OBČINA VELIKE 
LAŠČE  85 19 3 34 46 69 60 4 649 34 1.003 

Horjul 61 7 2 21 30 42 51 2 389 21 626 

Ig 104 52 4 50 56 96 97 15 787 41 1.302 

Škofljica 132 86 9 63 84 141 116 12 1.004 53 1.700 

Vodice 61 14 2 24 21 31 21 3 458 20 655 

e-knjižnica 2 63 18 67 20 27 22 15 1.749 65 2.048 

Potujoča knjižnica 85 42 6 33 50 82 114 14 857 41 1.324 
Jurij Vega Dol pri 
Ljubljani 96 57 6 58 73 113 159 21 844 74 1.501 

SKUPAJ MKL 4.727 3.016 759 4.299 2.452 4.187 9.661 1.496 36.852 3.305 70.754 
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Priloga 5: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
STROKA/LEPOSLOVJE) 

 
 

Krajevna knjižnica Stroka Leposlovje SKUPAJ 

Šiška 1.795 2.082 3.877 

Gameljne 267 762 1.029 

Šentvid 631 1.038 1.669 

Bežigrad 2.094 2.041 4.135 

Črnuče 504 1.047 1.551 

dr. France Škerl 471 896 1.367 

Glinškova ploščad 343 833 1.176 

Savsko naselje 203 688 891 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.628 1.798 3.426 

Fužine 495 966 1.461 

Jarše 200 594 794 

Polje 673 1.201 1.874 

Zadvor 156 513 669 

Zalog 245 694 939 

Knjižnica Otona Župančiča 4.848 3.333 8.181 

Nove Poljane 68 257 325 

Poljane 190 453 643 

Knjižnica Prežihov Voranc 1.710 2.012 3.722 

Grba 568 1.111 1.679 

Rudnik 575 1.119 1.694 

Slovanska knjižnica 1.143 622 1.765 

Trubarjeva hiša literature 8 2 10 

MOL SKUPAJ 6.947 5.397 12.344 

Brezovica 368 918 1.286 

Notranje Gorice 11 52 63 

Podpeč 127 409 536 

Rakitna 63 118 181 

OBČINA BREZOVICA 494 1.079 1.573 

Dobrova 184 509 693 

Polhov Gradec 5 55 60 

Šentjošt 8 43 51 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 191 545 736 

Frana Levstika 245 677 922 

Rob 9 54 63 

OBČINA VELIKE LAŠČE  250 699 949 

Horjul 153 458 611 

Ig 377 895 1.272 

Škofljica 521 1.020 1.541 

Vodice 140 503 643 

e-knjižnica 242 1.079 1.321 

Potujoča knjižnica 284 920 1.204 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 472 981 1.453 

SKUPAJ MKL 7.428 6.830 14.258 

* - Vrstica ni seštevek iz tabele, ker se isti naslov pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah. 
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Priloga 6: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – ZA 
OTROKE/ZA ODRASLE) 

 

Krajevna knjižnica Za otroke Za odrasle SKUPAJ 

Šiška 977 2.900 3.877 

Gameljne 483 546 1.029 

Šentvid 610 1.059 1.669 

Bežigrad 988 3.147 4.135 

Črnuče 605 946 1.551 

dr. France Škerl 657 710 1.367 

Glinškova ploščad 545 631 1.176 

Savsko naselje 449 442 891 

Knjižnica Jožeta Mazovca 903 2.523 3.426 

Fužine 565 896 1.461 

Jarše 402 392 794 

Polje 664 1.210 1.874 

Zadvor 395 274 669 

Zalog 449 490 939 

Knjižnica Otona Župančiča 1.297 6.884 8.181 

Nove Poljane 142 183 325 

Poljane 112 531 643 

Knjižnica Prežihov Voranc 1.039 2.683 3.722 

Grba 653 1.026 1.679 

Rudnik 659 1.035 1.694 

Slovanska knjižnica 51 1.714 1.765 

Trubarjeva hiša literature 0 10 10 

MOL SKUPAJ 2.291 10.053 12.344 

Brezovica 596 690 1.286 

Notranje Gorice 30 33 63 

Podpeč 290 246 536 

Rakitna 88 93 181 

OBČINA BREZOVICA 727 846 1.573 

Dobrova 358 335 693 

Polhov Gradec 33 27 60 

Šentjošt 26 25 51 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 380 356 736 

Frana Levstika 462 460 922 

Rob 36 27 63 

OBČINA VELIKE LAŠČE  475 474 949 

Horjul 312 299 611 

Ig 572 700 1.272 

Škofljica 675 866 1.541 

Vodice 324 319 643 

e-knjižnica 305 1.016 1.321 

Potujoča knjižnica 514 690 1.204 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 623 830 1.453 

SKUPAJ MKL 2.872 11.386 14.258 

 
* - Vrstica ni seštevek iz tabele, ker se isti naslov pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah. 
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Priloga 7: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN 
NABAVE 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Šiška 6.355 32 0 545 6.932 

Gameljne 1.007 2 0 39 1.048 

Šentvid 1.748 18 0 78 1.844 

Bežigrad 5.911 43 0 423 6.377 

Črnuče 1.500 2 0 163 1.665 

dr. France Škerl 1.347 9 0 101 1.457 

Glinškova ploščad 1.210 1 0 33 1.244 

Savsko naselje 887 0 0 27 914 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.979 22 0 326 4.327 

Fužine 1.445 7 0 107 1.559 

Jarše 773 6 0 28 807 

Polje 1.870 58 0 127 2.055 

Zadvor 634 5 0 39 678 

Zalog 874 9 0 76 959 

Knjižnica Otona Župančiča 8.902 1.618 0 3.005 13.525 

Nove Poljane 260 33 0 38 331 

Poljane 659 23 0 24 706 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.189 50 0 419 5.658 

Grba 1.776 22 0 97 1.895 

Rudnik 1.661 20 0 121 1.802 

Slovanska knjižnica 958 265 48 607 1.878 

Trubarjeva hiša literature 11 0 0 0 11 

MOL SKUPAJ 48.956 2.245 48 6.423 57.672 

Brezovica 1.226 0 0 85 1.311 

Notranje Gorice 44 0 0 20 64 

Podpeč 504 1 0 42 547 

Rakitna 40 0 0 142 182 

OBČINA BREZOVICA 1.814 1 0 289 2.104 

Dobrova 667 0 0 38 705 

Polhov Gradec 47 1 0 13 61 

Šentjošt 36 0 0 17 53 

OBČINA DOBROVA – 
POLHOV GRADEC. 

750 1 0 68 819 

Frana Levstika 902 0 0 37 939 

Rob 51 0 0 13 64 

OBČINA VELIKE LAŠČE  953 0 0 50 1.003 

Horjul 581 5 0 40 626 

Ig 1.262 0 0 40 1.302 

Škofljica 1.669 1 0 30 1.700 

Vodice 593 2 0 60 655 

e-knjižnica 2.048 0 0 0 2.048 

Potujoča knjižnica 1.263 12 0 49 1.324 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 1.401 0 0 100 1.501 

SKUPAJ MKL 61.290 2.267 48 7.149 70.754 
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Priloga 8: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Šiška 7.971 424 133 8.528 

Gameljne 1.482 296 39 1.817 

Šentvid 4.217 9 73 4.299 

Bežigrad 8.184 1.424 190 9.798 

Črnuče 526 27 21 574 

dr. France Škerl 2.586 1.028 53 3.667 

Glinškova ploščad 277 387 5 669 

Savsko naselje 709 158 38 905 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.357 777 38 4.172 

Fužine 869 40 29 938 

Jarše 1.203 18 26 1.247 

Polje 997 44 144 1.185 

Zadvor 565 12 32 609 

Zalog 668 50 9 727 

Knjižnica Otona Župančiča 10.792 778 417 11.987 

Nove Poljane 547 159 0 706 

Poljane 759 90 0 849 

Knjižnica Prežihov Voranc 6.836 485 124 7.445 

Grba 1.718 275 68 2.061 

Rudnik 778 259 36 1.073 

Slovanska knjižnica 14 0 18 32 

MOL SKUPAJ 55.055 6.740 1.493 63.288 

Brezovica 677 254 35 966 

Podpeč 218 0 18 236 

Rakitna 0 1 0 1 

OBČINA BREZOVICA 895 255 53 1.203 

Dobrova 844 501 63 1.408 

Šentjošt 1 0 0 1 

OBČ. DOBR. POLH. G. 845 501 63 1.409 

Frana Levstika 766 58 67 891 

Horjul 537 115 4 656 

Ig 924 5 36 965 

Škofljica 2.377 896 149 3.422 

Vodice 473 16 17 506 

e-knjižnica 0 0 0 0 

Potujoča knjižnica 300 51 6 357 

Jurij Vega Dol pri Ljubljani 46 0 0 46 

SKUPAJ MKL 62.218 8.637 1.888 72.743 
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Priloga 9: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica 
Aktivni člani Novo vpisani člani 

otroci odrasli aktivni člani* otroci odrasli SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 1.967 11.263 12.670 176 706 882 

Knjižnica Črnuče 652 2.313 2.852 116 149 265 

Knjižnica dr. France Škerl 473 1.336 1.738 47 86 133 

Knjižnica Glinškova ploščad 397 1.346 1.679 50 60 110 

Knjižnica Savsko naselje 346 1.015 1.318 24 31 55 

Knjižnica Jurij Vega 523 991 1.493 24 22 46 

KB SKUPAJ 3.686 15.094 17.947 437 1.054 1.491 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.495 6.480 7.740 167 381 548 

Knjižnica Fužine 1.060 3.306 4.224 151 201 352 

Knjižnica Jarše 589 1.162 1.682 69 66 135 

Knjižnica Polje 1.155 3.250 4.213 133 209 342 

Knjižnica Zadvor 285 635 886 37 35 72 

Knjižnica Zalog 746 1.493 2.135 114 89 203 

KJM SKUPAJ 4.236 12.308 15.824 671 981 1.652 

Knjižnica Otona Župančiča 2.536 21.901 23.217 272 2.064 2.336 

Knjižnica Nove Poljane 209 530 715 21 26 47 

Knjižnica Poljane 175 1.142 1.284 12 45 57 

KOŽ SKUPAJ 2.790 22.584 24.104 305 2.135 2.440 

Knjižnica Prežihov Voranc 1.925 9.699 11.206 187 633 820 

Knjižnica Grba 795 2.664 3.336 109 167 276 

Knjižnica Rudnik 1.085 3.349 4.266 121 165 286 

Knjižnica Brezovica 452 1.433 1.820 80 100 180 

Knjižnica Notranje Gorice 106 24 130 - - - 

Knjižnica Podpeč 166 470 618 15 28 43 

Knjižnica Rakitna 41 45 86 - - - 

Knjižnica Dobrova 332 753 1.047 34 37 71 

Knjižnica Polhov Gradec 41 24 65 - - - 

Knjižnica Šentjošt 20 14 34 - - - 

Knjižnica Frana Levstika 199 444 619 32 30 62 

Knjižnica Rob 38 6 44 - - - 

Knjižnica Horjul 151 406 531 17 29 46 

Knjižnica Ig 438 1.142 1.533 53 91 144 

Knjižnica Škofljica 588 1.363 1.883 52 70 122 

KPV SKUPAJ 5.547 20.669 25.213 700 1.350 2.050 

Knjižnica Šiška 2.618 12.363 14.469 322 936 1.258 

Knjižnica Gameljne 242 972 1.185 30 41 71 

Knjižnica Šentvid 980 3.694 4.516 113 225 338 

Knjižnica Vodice 247 807 1.004 33 45 78 

KŠ SKUPAJ 3.502 14.959 17.748 498 1.247 1.745 

Slovanska knjižnica 89 1.678 1.737 4 46 50 

Potujoča knjižnica 304 789 1.078 33 48 81 

e-knjižnica 4 1.382 1.383 0 1.291 1.291 

drugo 3.290 19.726 22.682 0 0 0 

SKUPAJ 16.449 64.164 76.382 2.648 8.152 10.800 

 *stolpec 'aktivni člani' predstavlja aktivne člane brez prehajanja med kategorijami in ni seštevek 
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Priloga 10: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

Krajevna knjižnica 
Izposoja na dom 

Obisk prireditev 
in izobraževanj 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 14.820 120.832 522 838 15.342 121.670 137.012 

Knjižnica Črnuče 4.866 26.478 99 0 4.965 26.478 31.443 

Knjižnica dr. France Škerl 4.728 17.024 197 52 4.925 17.076 22.001 

Knjižnica Glinškova ploščad 2.756 14.033 77 46 2.833 14.079 16.912 

Knjižnica Savsko naselje 2.103 8.126 49 0 2.152 8.126 10.278 

Knjižnica Jurij Vega 4.718 7.627 84 32 4.802 7.659 12.461 

KB SKUPAJ 33.991 194.120 1.028 968 35.019 195.088 230.107 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8.585 58.594 814 43 9.399 58.637 68.036 

Knjižnica Fužine 5.976 38.398 347 19 6.323 38.417 44.740 

Knjižnica Jarše 3.744 10.982 451 78 4.195 11.060 15.255 

Knjižnica Polje 7.926 37.679 1.097 32 9.023 37.711 46.734 

Knjižnica Zadvor 2.181 7.445 137 0 2.318 7.445 9.763 

Knjižnica Zalog 5.809 14.968 454 69 6.263 15.037 21.300 

KJM SKUPAJ 34.221 168.066 3.300 241 37.521 168.307 205.828 

Knjižnica Otona Župančiča 14.869 209.982 301 7.781 15.170 217.763 232.933 

Knjižnica Nove Poljane 1.026 2.964 0 0 1.026 2.964 3.990 

Knjižnica Poljane 793 8.581 0 0 793 8.581 9.374 

KOŽ SKUPAJ 16.688 221.527 301 7.781 16.989 229.308 246.297 

Knjižnica Prežihov Voranc 13.602 103.905 563 1.516 14.165 105.421 119.586 

Knjižnica Grba 5.801 33.695 352 27 6.153 33.722 39.875 

Knjižnica Rudnik 7.405 35.705 5 0 7.410 35.705 43.115 

Knjižnica Brezovica 3.929 20.957 243 5 4.172 20.962 25.134 

Knjižnica Notranje Gorice 53 87 0 0 53 87 140 

Knjižnica Podpeč 1.018 3.648 197 0 1.215 3.648 4.863 

Knjižnica Rakitna 261 333 0 0 261 333 594 

Knjižnica Dobrova 1.891 6.528 24 0 1.915 6.528 8.443 

Knjižnica Polhov Gradec 47 114 0 0 47 114 161 

Knjižnica Šentjošt 269 185 0 0 269 185 454 

Knjižnica Frana Levstika 1.943 5.807 164 0 2.107 5.807 7.914 

Knjižnica Rob 279 25 0 0 279 25 304 

Knjižnica Horjul 948 3.931 10 34 958 3.965 4.923 

Knjižnica Ig 3.508 12.978 443 44 3.951 13.022 16.973 

Knjižnica Škofljica 2.474 9.195 188 57 2.662 9.252 11.914 

KPV SKUPAJ 43.428 237.093 2.189 1.683 45.617 238.776 284.393 

Knjižnica Šiška 20.115 139.985 258 583 20.373 140.568 160.941 

Knjižnica Gameljne 1.370 9.384 115 5 1.485 9.389 10.874 

Knjižnica Šentvid 6.449 32.499 113 25 6.562 32.524 39.086 

Knjižnica Vodice 1.810 8.138 147 0 1.957 8.138 10.095 

KŠ SKUPAJ 29.744 190.006 633 613 30.377 190.619 220.996 

Slovanska knjižnica 202 9.981 0 828 202 10.809 11.011 

Potujoča knjižnica 2.099 9.093 0 39 2.099 9.132 11.231 

Trubarjeva hiša literature - - 15 6.272 15 6.272 6.287 

SDU - - 4.593 0 4.593 0 4.593 

Pionirska - CMKK - - 0 0 0 0 0 

e-knjižnica 5.612 110.936 0 0 5.612 110.936 116.548 

SKUPAJ 165.985 1.140.822 12.059 18.425 178.044 1.159.247 1.337.291 
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Priloga 11: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica 
Knjige 

Serijske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 104.529 209.007 1796 5.299 5.787 19.100 112.112 233.406 345.518 

Knjižnica Črnuče 30.415 39.514 58 916 2.090 2.951 32.563 43.381 75.944 

Knjižnica dr. France Škerl 24.622 21.175 607 807 6.342 1.400 31.571 23.382 54.953 

Knjižnica Glinškova ploščad 19.150 20.939 64 650 1.171 1.132 20.385 22.721 43.106 

Knjižnica Savsko naselje 11.532 11.651 91 1.035 851 553 12.474 13.239 25.713 

Knjižnica Jurij Vega 12.906 12.038 14 512 608 412 13.528 12.962 26.490 

KB SKUPAJ 203.154 314.324 2.630 9.219 16.849 25.548 222.633 349.091 571.724 

Knjižnica Jožeta Mazovca 56.839 102.395 101 2.324 2.373 7.379 59.313 112.098 171.411 

Knjižnica Fužine 29.591 53.893 81 4.165 1.358 2.227 31.030 60.285 91.315 

Knjižnica Jarše 12.097 17.838 18 331 345 80 12.460 18.249 30.709 

Knjižnica Polje 41.556 59.790 96 1.546 2.332 1.503 43.984 62.839 106.823 

Knjižnica Zadvor 14.651 12.908 165 683 1.003 209 15.819 13.800 29.619 

Knjižnica Zalog 23.144 24.808 87 537 1.145 537 24.376 25.882 50.258 

KJM SKUPAJ 177.878 271.632 548 9.586 8.556 11.935 186.982 293.153 480.135 

Knjižnica Otona Župančiča 118.421 378.054 504 10.383 8.427 39.069 127.352 427.506 554.858 

Knjižnica Nove Poljane 4.532 3.647 11 220 888 951 5.431 4.818 10.249 

Knjižnica Poljane 4.986 16.688 0 92 45 420 5.031 17.200 22.231 

KOŽ SKUPAJ 127.939 398.389 515 10.695 9.360 40.440 137.814 449.524 587.338 

Knjižnica Prežihov Voranc 120.270 192.982 255 8.325 5.249 20.536 125.774 221.843 347.617 

Knjižnica Grba 38.559 54.380 71 3.498 2.529 3.478 41.159 61.356 102.515 

Knjižnica Rudnik 54.423 60.549 78 2.813 2.564 2.538 57.065 65.900 122.965 

Knjižnica Brezovica 27.847 27.631 31 1.219 1.382 726 29.260 29.576 58.836 

Knjižnica Notranje Gorice 466 185 0 0 15 19 481 204 685 

Knjižnica Podpeč 8.302 5.445 1 156 365 105 8.668 5.706 14.374 

Knjižnica Rakitna 737 646 0 0 112 15 849 661 1.510 

Knjižnica Dobrova 11.413 10.264 58 805 621 148 12.092 11.217 23.309 

Knjižnica Polhov Gradec 63 309 0 0 3 0 66 309 375 

Knjižnica Šentjošt 917 295 0 0 40 5 957 300 1.257 

Knjižnica Frana Levstika 13.649 11.357 36 635 640 234 14.325 12.226 26.551 

Knjižnica Rob 426 52 0 0 45 0 471 52 523 

Knjižnica Horjul 8.375 7.045 11 55 557 216 8.943 7.316 16.259 

Knjižnica Ig 23.909 25.855 61 1.640 1.226 773 25.196 28.268 53.464 

Knjižnica Škofljica 15.224 16.371 51 642 914 268 16.189 17.281 33.470 

KPV SKUPAJ 324.580 413.366 653 19.788 16.262 29.061 341.495 462.215 803.710 

Knjižnica Šiška 158.692 294.901 134 6.126 7.209 13.061 166.035 314.088 480.123 

Knjižnica Gameljne 14.708 21.349 16 532 1.254 546 15.978 22.427 38.405 

Knjižnica Šentvid 47.604 56.552 0 1.018 3.054 6.113 50.658 63.683 114.341 

Knjižnica Vodice 17.752 15.607 24 434 1.162 475 18.938 16.516 35.454 

KŠ SKUPAJ 238.756 388.409 174 8.110 12.679 20.195 251.609 416.714 668.323 

Slovanska knjižnica 425 6.840 14 1480 1 13 440 8.333 8.773 

Potujoča knjižnica 14.288 13.777 0 4 826 403 15.114 14.184 29.298 

e-knjižnica 0 4 0 0 13.356 84.030 13.356 84.034 97.390 

SKUPAJ 1.087.020 1.806.741 4.534 58.882 77.889 211.625 1.169.443 2.077.248 3.246.691 
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Priloga 12 ŠTEVILO REZERVACIJ IN NAROČIL V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH  

 

Krajevna knjižnica 
Rezervacija 
neprostega 

gradiva 

Rezervacija 
neprostega 

gradiva preko 
COBISS+ in 
mCOBISS 

Rezervacija 
prostega gradiva 

Rezervacija 
prostega 

gradiva preko 
COBISS+ in 
mCOBISS 

Knjižnica Bežigrad 3.564 7.995 12.253 29.071 

Knjižnica Črnuče 1.563 1.681 2.160 4.916 

Knjižnica dr. France Škerl 851 862 582 2.785 

Knjižnica Glinškova ploščad 690 814 574 2.978 

Knjižnica Savsko naselje 285 458 401 2.094 

Knjižnica Jurij Vega 329 199 770 928 

KB SKUPAJ 7.282 12.009 16.740 42.772 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.810 3.280 4.042 12.410 

Knjižnica Fužine 1.776 2.087 1.416 5.593 

Knjižnica Jarše 297 376 438 1.342 

Knjižnica Polje 1.128 1.902 1.985 6.970 

Knjižnica Zadvor 258 232 405 788 

Knjižnica Zalog 534 537 521 1.517 

KJM SKUPAJ 5.803 8.414 8.807 28.620 

Knjižnica Otona Župančiča 3.731 11.447 8.745 52.242 

Knjižnica Nove Poljane 38 117 74 642 

Knjižnica Poljane 160 473 219 999 

KOŽ SKUPAJ 3.929 12.037 9.038 53.883 

Knjižnica Prežihov Voranc 3.992 6.096 5.416 22.726 

Knjižnica Grba 2.638 1.914 1.791 4.690 

Knjižnica Rudnik 1.989 2.449 2.891 7.692 

Knjižnica Brezovica 705 942 477 3.236 

Knjižnica Notranje Gorice - - - - 

Knjižnica Podpeč 63 129 104 626 

Knjižnica Rakitna - - - - 

Knjižnica Dobrova 216 289 253 1.446 

Knjižnica Polhov Gradec - - - - 

Knjižnica Šentjošt - - - - 

Knjižnica Frana Levstika 277 179 327 735 

Knjižnica Rob - - - - 

Knjižnica Horjul 63 99 116 605 

Knjižnica Ig 600 598 761 1.798 

Knjižnica Škofljica 355 565 831 3.821 

KPV SKUPAJ 10.898 13.260 12.967 47.375 

Knjižnica Šiška 2.870 9.874 8.192 37.980 

Knjižnica Gameljne 315 561 579 1.958 

Knjižnica Šentvid 1.074 1.948 2.501 7.207 

Knjižnica Vodice 228 258 187 1.157 

KŠ SKUPAJ 4.487 12.641 11.459 48.302 

Slovanska knjižnica 25 67 317 1.031 

Potujoča knjižnica 2.066 - 5.286 - 

MKL SKUPAJ 34.490 58.428 64.614 221.983 
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Priloga 13: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE  

 

Dogodek Krajevna knjižnica 

Število izvedenih prireditev 
Število 

udeležencev Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 7 1 8 89 

Knjižnica Jurij Vega 0 3 3 32 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 7 8 32 

Knjižnica Fužine 0 1 1 3 

Knjižnica Polje 0 4 4 15 

Knjižnica Zalog 0 9 9 61 

Knjižnica Otona Župančiča 50 9 59 1.465 

Knjižnica Prežihov Voranc 5 0 5 51 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 0 

Knjižnica Grba 4 0 4 27 

Knjižnica Horjul 0 3 3 34 

Knjižnica Šiška 11 2 13 66 

Knjižnica Šentvid 0 2 2 8 

Potujoča knjižnica 0 1 1 21 

Slovanska knjižnica 4 3 7 212 

Trubarjeva hiša literature 65 0 65 3.866 

Literarni dogodki skupaj 148 45 193 5.982 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 0 5 5 0 

Knjižnica Črnuče 1 3 4 0 

Knjižnica dr. France Škerl 1 2 3 0 

Knjižnica Glinškova ploščad 5 2 7 0 

Knjižnica Savsko naselje 0 2 2 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 0 

Knjižnica Fužine 1 0 1 0 

Knjižnica Jarše 4 7 11 0 

Knjižnica Polje 4 0 4 0 

Knjižnica Zalog 7 3 10 0 

Knjižnica Otona Župančiča 4 2 6 0 

Knjižnica Poljane 1 4 5 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 6 0 6 70 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 0 

Knjižnica Ig 7 0 7 44 

Knjižnica Škofljica 5 0 5 57 

Knjižnica Šiška 10 0 10 30 

Knjižnica Šentvid 2 0 2 0 

Knjižnica Vodice 1 0 1 0 

Slovanska knjižnica 2 5 7 48 

Razstave skupaj 63 35 98 249 

Knjižnica Bežigrad 9 0 9 136 

Knjižnica dr. France Škerl 1 0 1 9 
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Strokovna in 
poljudna 

predavanja 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 0 2 8 

Knjižnica Otona Župančiča 64 0 64 3.475 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 0 2 23 

Knjižnica Šiška 17 0 17 193 

Slovanska knjižnica 3 0 3 115 

Trubarjeva hiša literature 18 0 18 2.310 

Strokovna in poljudna predavanja skupaj 116 0 116 6.269 

Potopisna 
predavanja 

Knjižnica dr. France Škerl 3  0 3 16 

Knjižnica Glinškova ploščad 3 0 3 17 

Knjižnica Otona Župančiča 1 0 1 160 

Knjižnica Prežihov Voranc 6 0 6 1.017 

Knjižnica Brezovica 1 0 1 5 

Knjižnica Šiška 1 0 1 6 

Knjižnica Gameljne 1 0 1 5 

Potopisna predavanja skupaj 16 0 16 1.226 

Glasbene 
prireditve 

Knjižnica Otona Župančiča 9 0 9 600 

Trubarjeva hiša literature 1 0 1 18 

Potujoča knjižnica 1 0 1 15 

Glasbene prireditve skupaj 11 0 11 633 

Filmske predstave Slovanska knjižnica 10 0 10 416 

Filmske predstave skupaj 10 0 10 416 

Gledališke 
predstave 

Knjižnica Fužine 1 0 1 16 

Trubarjeva hiša literature 1 0 1 25 

Gledališke predstave skupaj 2 0 2 41 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Jarše 0 1 1 8 

Knjižnica Zalog 1 0 1 8 

Ustvarjalne delavnice skupaj 1 1 2 16 

Natečaji in 
tekmovanja Knjižnica dr. France Škerl 1 0 1 0 

Natečaji in tekmovanja skupaj 1 0 1 0 

Drugo 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 14 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 0 1 29 

Knjižnica Otona Župančiča 2 0 2 17 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 0 2 39 

Trubarjeva hiša literature 1 0 1 3 

Drugo skupaj 7 0 7 102 

MKL SKUPAJ 375 81 456 14.934 
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Priloga 14: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE  

 

Dogodek Krajevna knjižnica 

Število izvedenih prireditev 
Število 

udeležencev 

Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj  

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 0 1 1 21 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 

Knjižnica Jarše 1 1 2 25 

Knjižnica Polje  3 2 5 93 

Knjižnica Zalog 1 0 1 22 

Literarni dogodki skupaj 5 4 9 161 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 0 4 4 35 

Knjižnica Črnuče  2 0 2 0 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 1 1 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 

Knjižnica Zadvor 1 0 1 0 

Knjižnica Otona 
Župančiča 0 2 2 0 

Knjižnica Nove Poljane  0 2 2 0 

Razstave skupaj 3 9 12 35 

Ure pravljic, 
bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 2 13 15 382 

Knjižnica Črnuče  0 8 8 75 

Knjižnica dr. France Škerl 4 6 10 99 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 6 6 20 

Knjižnica Savsko naselje 0 6 6 27 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 6 6 38 

Knjižnica Fužine  0 11 11 160 

Knjižnica Jarše  0 13 13 119 

Knjižnica Polje  0 33 33 754 

Knjižnica Zadvor 0 6 6 65 

Knjižnica Zalog 0 19 19 244 

Knjižnica Otona 
Župančiča 0 5 5 42 

Knjižnica Prežihov Voranc 5 9 14 159 

Knjižnica Grba 2 0 2 37 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 5 

Knjižnica Brezovica 2 0 2 14 

Knjižnica Podpeč 1 0 1 5 

Knjižnica Frana Levstika 2 4 6 84 

Knjižnica Horjul 2 0 2 10 

Knjižnica Ig 0 0 0 0 

Knjižnica Škofljica 1 2 3 50 

Knjižnica Šiška 0 8 8 15 

Knjižnica Gameljne 7 1 8 46 

Knjižnica Šentvid 5 3 8 29 

Knjižnica Vodice 4 0 4 26 
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SDU 0 7 7 3.625 

Ure pravljic, bralne ure skupaj 38 166 204 6.130 

Predstave 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 8 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 0 0 0 

Knjižnica Fužine  1 0 1 3 

Knjižnica Šiška 1 0 1 28 

Knjižnica Vodice 1 0 1 67 

SDU 0 1 1 875 

Predstave skupaj 4 1 5 981 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 0 1 1 5 

Knjižnica dr. France Škerl 6 0 6 82 

Knjižnica Glinškova Ploščad 2 1 3 21 

Knjižnica Jožeta Mazovca 23 0 23 239 

Knjižnica Jarše  13 2 15 202 

Knjižnica Polje  10 1 11 116 

Knjižnica Zalog  10 1 11 114 

Knjižnica Prežihov Voranc 10 2 12 113 

Knjižnica Grba 2 0 2 8 

Knjižnica Brezovica 0 1 1 4 

Knjižnica Frana Levstika 0 1 1 18 

Knjižnica Šiška 0 0 0 0 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 4 

Ustvarjalne delavnice skupaj 77 10 87 926 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 0 2 2 28 

Knjižnica Črnuče  0 2 2 8 

Knjižnica Savsko naselje 0 1 1 4 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 1 1 15 

Knjižnica Fužine  0 5 5 73 

Knjižnica Jarše  0 2 2 21 

Knjižnica Polje  0 3 3 81 

Knjižnica Zalog 0 4 4 74 

Knjižnica Otona 
Župančiča 0 1 1 25 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 4 4 69 

Knjižnica Dobrova 0 3 3 7 

Knjižnica Frana Levstika 0 2 2 10 

Knjižnica Škofljica 0 2 2 8 

Knjižnica Šiška 0 5 5 87 

Knjižnica Gameljne 0 5 5 69 

Knjižnica Šentvid 0 4 4 80 

Knjižnica Vodice 0 5 5 54 

SDU 0 12 12 93 

Uganke, kvizi skupaj 0 63 63 806 

MKL SKUPAJ 127 253 380 9.039 
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Priloga 15: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 

 

Dogodek Krajevna knjižnica 

Število izobraževanj 
Število 

udeležencev 
Število 

ur Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 0 22 22 523 33,5 

Knjižnica Otona 
Župančiča 0 26 26 750 39,5 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 0 11 11 316 11,0 

Knjižnica Šiška 0 12 12 175 13,5 

Slovanska knjižnica 0 1 1 14 2,0 

Potujoča knjižnica 0 1 1 3 0,5 

Vodeni obiski knjižnice skupaj 0 73 73 1.781 100,0 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Polje 0 1 1 1 1,0 

Knjižnica Otona 
Župančiča 0 6 6 85 23,0 

Računalniško opismenjevanje skupaj 0 7 7 86 24,0 

Tečaji 

Knjižnica dr. France 
Škerl 3 0 3 27 70,0 

Knjižnica Fužine  2 0 2 18 59,0 

Knjižnica Otona 
Župančiča 5 0 5 41 82,0 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 10 21,0 

Tečaji skupaj 11 0 11 96 232,0 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 9 7 16 431 32,0 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 0 2 2 3 2,0 

Knjižnica Jarše 0 18 18 120 26,0 

Knjižnica Polje 0 6 6 16 10,5 

Knjižnica Otona 
Župančiča 82 23 105 1.535 235,0 

Knjižnica Šiška 14 1 15 113 16,0 

Knjižnica Šentvid 2 0 2 17 2,0 

Slovanska knjižnica 0 2 2 23 3,5 

Trubarjeva hiša 
literature 7 0 7 50 28,0 

Izobraževalne delavnice skupaj 114 59 173 2.308 355,0 

MKL SKUPAJ 125 139 264 4.271 711,0 
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Priloga 16: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE 

 

Dogodek Enota knjižnice 

Število izobraževanj 
Število 

udeležencev 
Število 

ur Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice  

Knjižnica Bežigrad 0 0 0 0 0,0 

Knjižnica Črnuče  0 1 1 16 1,0 

Knjižnica Glinškova 
ploščad 0 2 2 36 1,5 

Knjižnica Jurij Vega 0 5 5 84 5,0 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 0 24 24 520 24,0 

Knjižnica Fužine 0 5 5 111 7,0 

Knjižnica Zadvor 0 3 3 72 4,5 

Knjižnica Otona 
Župančiča 0 9 9 234 12,0 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 0 10 10 213 10,0 

Knjižnica Grba 0 15 15 307 15,0 

Knjižnica Brezovica 1 0 1 225 1,0 

Knjižnica Podpeč 0 7 7 192 14,0 

Knjižnica Dobrova 0 1 1 17 1,0 

Knjižnica Frana Levstika 0 3 3 52 3,0 

Knjižnica Ig 0 11 11 443 25,0 

Knjižnica Škofljica 0 3 3 65 3,0 

Knjižnica Šiška 0 5 5 104 5,0 

Trubarjeva hiša literature 0 1 1 15 1,0 

 Vodeni obiski skupaj 1 105 106 2.706 133,0 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 

0 0 0 0 0,0 

Knjižnica Polje  4 1 5 50 15,0 

Računalniško opismenjevanje skupaj 4 1 5 50 15,0 

Tečaji   0 0 0 0 0 

Tečaji skupaj 0 0 0 0 0,0 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 6 0 6 43 7,0 

Knjižnica dr. France Škerl 2 0 2 16 4,0 

Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 18 1,0 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 0 2 2 2 2,0 

Knjižnica Jarše 0 8 8 84 8,0 

Knjižnica Polje 0 1 1 3 2,0 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 4 0 4 9 4,0 

Knjižnica Škofljica 0 3 3 65 3,0 

Knjižnica Šiška 2 3 5 24 6,0 

Izobraževalne delavnice skupaj 15 17 32 264 37,0 

MKL SKUPAJ 20 123 143 3.020 185,0 
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Priloga 17: PREGLED SODELOVANJA POSAMEZNIH KNJIŽNIC, SLUŽB IN 
CENTROV 

 
Služba za razvoj in območnost 
 
˗ Arboretum Volčji Potok – donator nagrad za domoznanski natečaj 
˗ Arissi Sandi Pucelj s. p. – razvoj elektronike, spletna trgovina in svetovanje 
˗ ARNE – dobava mrežne opreme ter vzdrževanje informacijskega sistema 
˗ ARNES – vzdrževanje dostopa do spleta 
˗ Atelje 3D – oblikovanje in 3D-tisk – prodaja polnil za 3D-tisk 
˗ ATR.SIS – dobava strojne in programske opreme 
˗ Audibook – podpora uporabnikom pri uporabi storitev platforme Audibook 
˗ Beletrina – sodelovanje pri razvoju platforme za izposojo elektronskih knjig v splošnih knjižnicah 
˗ Biblos Lib, podpora uporabnikom pri uporabi storitev platforme Biblos 
˗ Biromobil d. o. o. – spletna trgovina 3dshark.si – prodaja opreme za 3D-tisk 
˗ Coderdojo – neprofitno gibanje, odprta znamka Fundacije CoderDojo, predano računalniškemu 

izobraževanju otrok 
˗ Cores – dobava računalniškega potrošnega materiala 
˗ Creditexpress – izterjava finančnih dolgov 
˗ Datascan – dobavitelj RFID opreme 
˗ deset osrednjih območnih knjižnic – izvajanje posebnih nalog območnosti 
˗ EBSCO Information Services, Central Europe – organizacija izobraževanj za uporabo podatkovnih 

zbirk EBSCOhost, 
˗ ELPRA – elektro storitve 
˗ EPPS – tiskanje opominov 
˗ glavno uredništvo portala Kamra, Osrednja knjižnica Celje – urednikovanje in gradnja portala Kamra 
˗ Imovation – vzdrževanje programske in strojne opreme Urbana 
˗ INTK – priprava spletne promocijske akcije Google Ads s podporo subvencije Google Grants 
˗ ITC – vzdrževanje IP telefonije 
˗ IZUM – delovanje sistema COBISS, Referenčni servis Vprašaj knjižničarja, omogočanje dostopa na 

daljavo do elektronski podatkovnih zbirk, kartica Urbana, prenos podatkov 
˗ Kiberpipa – odprtokodne rešitve 
˗ Knjižnica dr. Franceta Bevka Nova Gorica – Kreativnica 
˗ Konzorcij COSEC, Konzorcij slovenskih knjižnic za nabavo informacijskih virov – nakup in pogajanja 

za naročniške pogoje s ponudniki podatkovnih zbirk, 
˗ LPP – sodelovanje v projektu Urbana 
˗ LPP in Margento – kartica Urbana 
˗ Mariborska knjižnica – strokovna izmenjava zaposlenih 
˗ Masarykova univerza, Brno – študentska praksa ERASMUS+ 
˗ MIKROCOP – digitalizacija 
˗ Mikrografija – digitalizacija 
˗ Ministrstvo za kulturo – izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice, sodelovanje v 

posvetovalnih telesih in pri pripravi strokovnih podlag za spremembe zakonskih določil s področja 
knjižnične dejavnosti 

˗ Misol – servis tiskalnikov 
˗ Mladinska knjiga – dobava tonerjev 
˗ Modul center – servis računalniške opreme 
˗ MOL – posredovanje podatkov in analize delovanja knjižnice, priprava različnih dokumentov 
˗ MOL, Oddelek za informatiko – optične povezave in wireless 
˗ Molek – dobava računalniškega materiala in potrošnega materiala za mobilne telefone 
˗ Nacionalna agencija Cmepius – mednarodni projekti izobraževanja odraslih 
˗ Nacionalni inštitut za javno zdravje, sodelovanje z Zvezo društev upokojencev Slovenije – 

vključevanje v projekt AHA (Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji) 
˗ NAPLE eBook Working Group – priprava pregleda razvoja ponudbe e-knjig v slovenskih splošnih 

knjižnicah 
˗ NAPLE Forum – delovanje v predsedstvu, izmenjava dobrih praks, diseminacija dokumentov in 

informacij slovenski knjižničarski javnosti, izdelava nove spletne strani združenja 
˗ NLB – POS terminali 
˗ Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – izvajanje obveznih 

študijskih praks študentov bibliotekarstva, mentorstvo pri diplomskih nalogah, skupni projekti 
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˗ Oddelek za digitalne vsebine NUK – dostop na daljavo do elektronskih podatkovnih zbirk, projekti 
digitalizacije in sodelovanje na portalu Digitalne knjižnice Slovenije 

˗ Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL – priprava gradiva za digitalno zbirko na 
portalu Kamra 

˗ Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK – statistike, analize, posredovanje podatkov, 
izvajanje posebnih nalog območnosti, projekt »Finančno opismenjevanje v splošnih knjižnicah« 
(FINLIT), izobraževalne dejavnosti 

˗ Odgovorna trgovina Natura – donator nagrad za domoznanski natečaj 
˗ Plastika Trček – proizvodnja plastičnih izdelkov in polnil za 3D-tisk 
˗ Pošta Slovenije – projekt zagotavljanja za uporabnike brezplačne medknjižnične izposoje med 

knjižnicami območja 
˗ Probiro – servis tiskalnikov 
˗ Public Libraries 2030 – zagovorniški dogodek Generation Code, MEP Library Lovers Group, Digital 

Government Yearly Factsheets 
˗ revija Knjižnica – sodelovanje v uredniškem odboru in uredniškem svetu 
˗ RogLab – ustvarjalne rabe 3D-tehnologij, priprava idejnega načrta za umestitev Knjižnice Rog v 

Center Rog 
˗ Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS – sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah, posredovanje 

strokovnih informacij 
˗ Slavko Gvozden s. p. – elektro storitve 
˗ Spletni wellness PRO MEDIA – sodelovanje na delavnici Promocija knjižnice na družbenih omrežjih 
˗ Spletodrom, spletne storitve – priprava izhodišč za novo spletno stran knjižnice 
˗ splošne knjižnice Osrednjeslovenske regije – izvajanje posebnih nalog območnosti 
˗ T-2 – stacionarna telefonija ter podatkovne povezave 
˗ Telekom – stacionarna in mobilna telefonija ter podatkovne povezave 
˗ Telemach – podatkovne povezave 
˗ Tenzor – dobavitelj RFID opreme 
˗ TIFT d. o. o. – najem in servis tiskalnikov 
˗ Tiskarna Koštomaj – tisk letakov (Zgodbe mojega kraja) 
˗ Varnost Vič – vzdrževanje ter montaža videonadzornih sistemov 
˗ XENYA d. o. o. – prodaja, servis in zastopanje priznanih blagovnih znamk s področja računalniške 

strojne in programske opreme 
˗ ZAL – slikovno gradivo za več digitalnih zbirk, objavljenih na portalu Kamra 
˗ Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika – donator nagrad za domoznanski natečaj  
˗ Združenje splošnih knjižnic – posredovanje strokovnih informacij, delovanje v delovnih telesih in 

delovnih skupinah združenja, projekt skupne spletne strani slovenskih splošnih knjižnic, priprava 
nove strategije slovenskih splošnih knjižnic 

˗ Zelinka – dobava računalniškega potrošnega materiala 
˗ Živalski vrt Ljubljana – donator nagrad za domoznanski natečaj 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
˗ Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Svet med nami: teden avstrijske kulture 
˗ Alenka Ličen – izobraževanja 
˗ Alpska konvencija – projekt Brati gore 
˗ Alumni klub Teološke fakultete – sodelovanje 
˗ Andragoški center Slovenije – izobraževanja  
˗ Argo di Donda Andrea E C. SNC (podjetje za vodenje mednarodnih projektov, IKT storitve, Italija) 

– partner v projektu TECH.LIBRARY  
˗ Arnes – izobraževanja, BD  
˗ Beletrina, zavod za založniško dejavnost – glavni donator NajPoletavci, izobraževanja 
˗ Belin Grafika – tisk slikanice Pravljični sprehod po Ljubljani  
˗ Betax d. o. o. – nakup abecede za prevzem rezerviranega gradiva 
˗ Biblioteca Nationala a Ramaniei (nacionalna knjižnica, Romunija) – partner v projektu 

TECH.LIBRARY  
˗ Biotehniška fakulteta – predavanja  
˗ Bohinj ECO Hotel – donator glavne nagrade Mesto bere 
˗ Cicero – medalje Ciciuhec, kazalke s poletnim obratovalnim časom, nalepke Zlata hruška 
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˗ Data MS – skodelice Povsod v mestu, predpasniki Ciciuhec, majice Poletavci in NajPoletavci, 
baloni, majice Pravljični sprehod po Ljubljani z motivom zmajčka, majice Povsod v mestu, nosilne 
torbe 

˗ Dechatlon Slovenija, Suzana Tahiri – izobraževanje, BD 
˗ delegacija vlade Katalonije v jugovzhodni Evropi – literarni dogodek, razstava 
˗ Dietetik priporoča, Katja Simić s. p. – izobraževanja 
˗ Distribucija knjig Avrora – izobraževanje 
˗ Drevo življenja, psihoterapija in osebna rast Kristina Kosmač – webinar in predavanje, Borza dela 
˗ Društvo BMG – izdelava magnetov Mesto bere in Poletavci 
˗ Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS – sodelovanje pri Poletavcih 
˗ Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje – izobraževanja BD, zaposleni 
˗ Društvo slovenskih literarnih kritikov – projekt Povezane besede 
˗ Društvo slovenskih pisateljev – literarni dogodki 
˗ Društvo za nenasilno komunikacijo – izobraževanja 
˗ Družinsko gledališče Kolenc, Gledališče Bazilika – predstave za otroke 
˗ Dušan Rutar – izobraževanje 
˗ Filozofska fakulteta, Odd. za germanistiko, nederlandistiko in skandinavistiko, Odd. za zgodovino – 

Svet med nami: teden avstrijske kulture 
˗ Galerija Kresija – Bobrova knjižna pot – izobraževanja, ICORN 
˗ Gradska knjižnica Rijeka, Hrvaška – partner v projektu TECH.LIBRARY 
˗ Hiša eksperimentov – nagrada Poletavci in NajPoletavci 
˗ Hiša iluzij – nagrada Poletavci in NajPoletavci 
˗ Hervis d. o. o. – glavna nagrada Poletavci  
˗ Ideaz – prenova spletne strani, izobraževanje 
˗ INSPIRITUS – vseživljenjsko učenje in svetovanje, Nina Simić – izobraževanje BD 
˗ Izobraževalni center Geoss Litija, projekt PUM – obisk in delavnice, Borza dela 
˗ IZUM – izobraževanja 
˗ Javni zavod Cene Štupar, Center za izobraževanje Ljubljana – izobraževanja 
˗ Katjuša Jakšič s. p. – izobraževanja 
˗ Knjigarna Konzorcij – partner Mesto bere, Poletavci  
˗ Knjižnica Brežice, Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica 

Vrhnika, Lavričeva knjižnica Ajdovščina. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica A. T. L. 
Radovljica, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja Tržič, Ljudska knjižnica Metlika, Občinska knjižnica Jesenice – NajPoletavci 

˗ Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Dol 
pri Ljubljani, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina, Knjižnica Šentjur, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Ljudska knjižnica Metlika, Knjižnica 
Črnomelj, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica 
Brežice, Občinska knjižnica Jesenice, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – Poletavci 

˗ Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne – izobraževanja 
˗ Knjigarna Lutkovnega gledališča Ljubljana – sodelovanje pri nastanku in prodaja slikanice Pravljični 

sprehod po Ljubljani  
˗ Latinsko društvo, društvo Latinoameričanov v Sloveniji – dogovor o sodelovanju 
˗ Lernado, prevajanje in izobraževanje, s. p. Andreja Žulić – izobraževanja BD 
˗ Ljubljana – mesto literature UNESCO pisarna – promocija dogodkov 
˗ ljubljanske in okoliške osnovne šole, OŠ A. Černigoj Prosek (Italija), OŠ Marezige, OŠ Vojnik, OŠ 

Leskovec pri Krškem, OŠ Žiri, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem (Švica) – Poletavci 
˗ Mazsalaca Municipality (Latvija) – partner v projektu TECH.LIBRARY 
˗ Mestna knjižnica Lodz, Poljska – delovni obisk, Erasmus +, K1 mobilnost v izobraževanju odraslih 
˗ Mestna občina Ljubljana – festival Bobri, Ljubljana bere, podpornik Noč knjige 
˗ Ministrstvo za kulturo Irske – Dublin literary Award 
˗ Ministrstvo za kulturo RS – Dnevi evropske kulturne dediščine, predavanja 
˗ Ministrstvo za kulturo RS – Sektor za muzeje, arhive in knjižnice – izobraževanja 
˗ Mladi zmaji – izobraževanja 
˗ Mladinska knjiga – nagrada Poletavci 
˗ Muzej in galerije mesta Ljubljane – izobraževanja 
˗ Nacionalni inštitut za biologijo – predavanja  
˗ Narodna in univerzitetna knjižnica – izobraževanja 
˗ Papilot – medalje Ciciuhec  
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˗ Para d. o. o. – tisk brošure Oddaj na natečaj, zgibanke 100 slikanic za Ciciuhce, kazalke Ciciuhec, 
priznanja Poletavci, Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, plakata Glasba besed 
Kristine Brenkove in besede o glasbi, zgibanke, plakata in priznanja Zlata hruška, revije LMNS, 
knjižice z urnikom Potujoče knjižnice 

˗ partnerji v medknjižnični izposoji: 42 splošnih, 45 univerzitetnih in visokošolskih knjižnic, 39 
specialnih, deset srednješolskih in ena zamejska knjižnica 

˗ Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru – izobraževanja 
˗ Planinska zveza Slovenije – projekt Brati gore 
˗ Plastika Trček – nabava 3D-pisal in filamenta 
˗ Regionalna narodna biblioteka Petko Rachev Slaveikov, Veliko Tarnovo (splošna knjižnica, 

Bolgarija) – partner v projektu TECH.LIBRARY  
˗ RTV Slovenija, MMC – posnetki za spletno stran, podpora Poletavci in NajPoletavci, slikanica 

Pravljični sprehod po Ljubljani  
˗ Severnica, Iva Klemenčič s. p. – izobraževanja BD 
˗ Slovenska sekcija IBBY – izobraževanja 
˗ slovensko veleposlaništvo v Berlinu – Poletavci 
˗ Socialna akademija, zavod za raziskovanje, izobraževanje in kulturo – partnerstvo BD pri projektu 

Inkubator 4.0: moj korak naprej (MOL) in Z mladinsko pobudo do službe (ESS) ter pri izvajanju 
delavnic  

˗ Specialni pedagog: Barbara Šömen Škrabolje – izobraževanje, BD 
˗ Spletodrom – vzdrževanje spletne strani 
˗ Studio OKO d. o. o. – nabava škatel glasovnic 
˗ Špela Jurak s. p. – izobraževanja BD 
˗ Športno društvo Metulj – izobraževanja 
˗ Štefka Kop: Štefkine dobrote – izobraževanje, BD 
˗ Študentska založba – Biblos, donator NajPoletavci 
˗ TAM-TAM – plakatna promocija Poletavci 
˗ Tax-Fin-Lex d. o. o. – izobraževanje 
˗ Tiskarna Koštomaj – letaki Zgodbe mojega kraja, letno promocijsko poročilo, kazalke za Slovanski 

fokus 
˗ Trubarjev antikvariat, MK – sodelovanje pri nastanku in prodaja slikanice Pravljični sprehod po 

Ljubljani  
˗ Unicef – Varne točke v knjižnicah, izobraževanja 
˗ Unione della Romagna Faentina (združenje šestih občin, Italija) – koordinator projekta 

TECH.LIBRARY 
˗ Veleposlaništvo Republike Avstrije – Svet med nami: teden avstrijske kulture 
˗ Vodnikova domačija – Otroški literarni festival, projekt Knjige na obisku 
˗ Vrplet – medalje Ciciuhec 
˗ vzgojno-varstvene enote MOL in primestnih občin – Ciciuhec 
˗ Založba Didakta – objave predavanj 
˗ Zavod Apis – predavanja 
˗ Zavod INCE, Varstveno delovni center INCE Mengeš – razstava uporabnikov zavoda  
˗ Zavod RS za zaposlovanje – promocija ponudbe in servisov Borze dela  
˗ Zavod svetega Stanislava, Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva – predavanja, BD 
˗ Zavod Ypsilon – izobraževanje, BD 
˗ Zavod za gozdove RS, EU projekti Slowoolf – predavanje 
˗ Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, DEKD 
˗ ZDLJ Simulacijski center – usposabljane zaposlenih iz prve pomoči 
˗ Združenje bank Slovenije – izobraževalni program za finančno opismenjevanje 
˗ Združenje slovenskih splošnih knjižnic – Branju prijazna občina, Teden splošnih knjižnic 
 
Služba za odnose z javnostmi 
 
˗ 24ur.com 
˗ Beletrina – Biblos, Airbeletrina 
˗ časopis Večer 
˗ Časoris.si – Sonja Merljak Zdovc 
˗ Delo – Ljubljana, Kultura, Generacija plus 
˗ Dnevnik – Scena, Kultura, Ljubljana 
˗ DPG promocija in distribucija d. o. o. – Miha Cvek 
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˗ Društvo bibliotekarjev Ljubljana (DBL) 
˗ Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 
˗ Festival Stripa Ljubljana – Festival Tinta 
˗ Glasnik – občinsko glasilo Škofljica 
˗ INKT, Nizozemska – Marzia Polese 
˗ Interno glasilo MOL Urban – Tina Berčič, Nina Šibič 
˗ Kopitarjev glas glasilo 
˗ Kinodvor – Tjaša Smrekar, Ana Seta Pucihar 
˗ L´MIT.org 
˗ Mojaobčina.si 
˗ Media Bus d. o. o. – oglaševanje na avtobusih 
˗ Mediatoolkit – Online Media Monitoring and Analytics 
˗ Mestna občina Ljubljana: Odsek za odnose z javnostmi, Protokol, Oddelek za kulturo  
˗ Mična.si – Slovenske novice 
˗ Mladinska knjiga 
˗ Mladinski center Legebitra 
˗ Mladinsko gledališče Ljubljana 
˗ Naš časopis 
˗ Naša družina 
˗ Naple Sister Libraries 
˗ Napovednik.com 
˗ Narodna in univerzitetna knjižnica 
˗ N1 Info 
˗ Nedeljski dnevnik 
˗ Nedelo 
˗ pisarna Ljubljana: Unescovo mesto literature 
˗ Planet TV 
˗ Pletenice – občinsko glasilo Dol pri Ljubljani 
˗ POP tv – V fokusu 
˗ portal Kulturnik.si 
˗ PR kolegij MOL 
˗ Primorski dnevnik 
˗ Radijska mreža Infonet  
˗ Radio 1 – radijski oglasi 
˗ Radio Antena 
˗ Radio Center 
˗ Radio Ognjišče 
˗ Radio Slovenija – Val 202, Radio prvi, Ars – informativni, kulturni program (Kulturnice), program za 

mlade, Svet kulture, Intelekta, Radijska čitalnica, oddaja Storž 
˗ Radio Slovenija International 
˗ Radio Študent 
˗ različna društva, podjetja in posamezniki za oglaševanje v prostorih knjižnice  
˗ revija Ljubljana (MOL) – Nenad Senić, Nina Kožar 
˗ revija Bukla – Renate Rugelj 
˗ revija Mladina 
˗ revija Reporter 
˗ revija Zarja 
˗ RRA LUR – Barbara Boh 
˗ Rtvslo.si 
˗ Seniorji.info 
˗ Simbioza: portal za starejše Magda- Brigita Dane 
˗ Spar Slovenija – Nika Sotlar 
˗ Slovenska tiskovna agencija STA – kultura 
˗ spletna stran Ljubljana, FB Mestna občina Ljubljana 
˗ Strokovni svet MKL 
˗ Svet MKL 
˗ Svilanit 
˗ Šmarnogorski razgledi 
˗ Šport Ljubljana (kopališče Kolezija) 
˗ TAM-TAM d. o. o. 
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˗ tedenski obveščevalnik MU MOL – MOLovci 
˗ TV Slovenija – oddaje: Kultura, Slovenska kronika, Dobro jutro, Infodrom 
˗ Visit Ljubljana (Turizem Ljubljana) 
˗ Vzajemnost.si 
˗ Zavod Mladi zmaji 
˗ ZBDS – Sekcija za splošne knjižnice 
˗ Združenje splošnih knjižnic  
˗ Živalski vrt Ljubljana 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
˗ 373 založnikov, samozaložnikov in knjigotržcev – predstavitve novosti, naročanje in nakup 

knjižničnega gradiva v nabavnem obdobju 2021 
˗ NUK – pridobivanje obveznega izvoda, izmenjava rednega in izrednega odpisa 
˗ Društvo bibliotekarjev Ljubljana (DBL), tajnica DBL 
˗ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – vsebinska obdelava za študente 
˗ IZUM – upravljanje sistema uporabniških imen in privilegijev, odpravljanje napak in motenj 

poslovanja v sistemu COBISS in COBISS+ 
˗ društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas – upravljanje interne zbirke 

na temo človekovih pravic, aktivnega državljanstva in sociologije globalizacije 
˗ kreiranje zapisov za nekatere sosednje knjižnice brez katalogizatorja z licenco in druga strokovna 

pomoč pri obdelavi knjižničnega gradiva 
˗ Beletrina – centralna obdelava e-knjig Biblos za splošne knjižnice 
˗ Lynx, Audibook, Beletrina – dopolnjevanje COBISS kataloga za publikacije navedenih založb s 

slikami ovoja 
˗ dobreknjige.si – objavljanje anotacij 
˗ Knjižnica Grosuplje – izvajanje skupne nabave 
 
Knjižnica Bežigrad 
 
˗ vrtci na področju OE Knjižnica Bežigrad – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška 

dejavnost (Vrtec Ciciban, Vrtec Mladi rod, Vrtec Jelka, Vrtec Črnuče, Mamin vrtec, G-Rega, zavod 
za rekreacijo, šport in prosti čas, Hiša otrok, Hiša otrok Bežigrad, Hiša otrok ABC, Mini vrtec, Zavod 
za gluhe in naglušne) 

˗ osnovne šole na področju OE Knjižnica Bežigrad – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 
Rastem s knjigo 

˗ srednje šole na področju OE Knjižnica Bežigrad – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 
Rastem s knjigo 

˗ Capriccio – Noč v knjižnici (donator) 
˗ Čajna soba – Oddaj na natečaj (donator) 
˗ Četrtna skupnost Bežigrad – redno mesečno sodelovanje 
˗ Četrtna skupnost Črnuče – Dan Črnučanov 
˗ Četrtna skupnost Posavje – dan Četrtne skupnosti Posavje 
˗ Črna luknja – Oddaj na natečaj (donator) 
˗ DCA Puhova – Popoldan z igroteko 
˗ Dexy vo – Oddaj na natečaj (donator) 
˗ Dijaški dom Bežigrad – Poezija med policami 
˗ Dom starejših občanov Bežigrad – izposoja kolekcij knjig, bralniki, darujemo serijske publikacije 
˗ Don don – Noč v knjižnici (donator) 
˗ Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad – obveščanje o naših predavanjih, prireditvah in servisu, v 

Knjižnici Savsko naselje izvajajo tečaj pletenja in kvačkanja 
˗ Društvo likovnikov Ljubljana – razstave del 
˗ Društvo Gumb – delavnice Krojilnica igrač v Knjižnici dr. France Škerl 
˗ Društvo Igrolog 
˗ Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni 
˗ Edin Saračević – sodelovanje v žiriji natečaja »poHAHIKUj!«  
˗ Gajbica – Noč v knjižnici (donator) 
˗ GP Trojane – Noč v knjižnici (donator) 
˗ Halo Pinki – Noč v knjižnici (donator)  
˗ Ibby – leto Kristine Brenkove 
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˗ Intersnack, d. o. o. – Noč v knjižnici (donator)  
˗ Javni zavod Mladi zmaji – Popoldan z igroteko 
˗ Krka, d. o. o. – Noč v knjižnici (donator) 
˗ Ljubljanske mlekarne – Noč v knjižnici (donator) 
˗ Ljubljanski dvor – Noč v knjižnici (donator) 
˗ Mladinska skupina Feniks (krili smo le stroške materiala, sodelovanje je bilo zastonj) – Noč v 

knjižnici 
˗ Nana Homovec – razstava ilustracij 
˗ Napovednik.com – oglaševanje prireditev 
˗ Občina Horjul – razstava ilustracij Igorja Šinkovca iz slikanice Timbuktu, Timbuktu v prostorih občine 
˗ Panna Plus – Oddaj na natečaj (donator) 
˗ Pharma Hemp – Oddaj na natečaj (donator) 
˗ Pirnar – Oddaj na natečaj (donator) 
˗ Pos Elektronček – Oddaj na natečaj (donator) 
˗ Pravi junak – Oddaj na natečaj (donator) 
˗ Pripovedovalska skupina Vodnikovih 9 – pripovedovalski večer Ko se babica naveliča pripovedovati 
˗ Radenska – Noč v knjižnici (donator) 
˗ Sadje v pisarni – Noč v knjižnici (donator)  
˗ Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev – razstava 
˗ Spar, d. o. o. – Noč v knjižnici (donator)  
˗ Spominčica – Alzheimer Slovenija (izobraževanje) 
˗ Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – predstavitve Igroteke in Knjižnice dr. France Škerl 
˗ Šola zdravja – predavanja 
˗ Tomaž Ogrin (Inštitut Jožef Stefan) – Noč v knjižnici 
˗ Vg5 – Oddaj na natečaj (donator) 
˗ Vitaminček – Noč v knjižnici (donator) 
˗ Zdravstveni dom Ljubljana, ambulanta za sladkorno bolezen 
˗ Žito, d. o. o. – Noč v knjižnici (donator) 
 

Knjižnica Jožeta Mazovca 
 
˗ vrtci na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
˗ osnovne šole na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
˗ srednje šole na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
˗ OŠ Martina Krpana – začasno sobivanje v stavbi s Knjižnico Fužine, deljenje prostora 
˗ Center za socialno delo Moste (Center za mlade CONA) – predstavitve knjižnice  
˗ Unicef – projekt Varna točka – knjižnica kot ena od varnih točk 
˗ Turistično društvo Moste - Polje – obveščanje o dogodkih 
˗ Turistično društvo Podgrad in Zalog – razstave v Knjižnici Zalog, objava člankov o dogodkih v 

knjižnici v njihovem glasilu 
˗ Dom starejših občanov Fužine – izposoja gradiva za izposojo v domu 
˗ Glasbena šola Moste - Polje – njihovi učenci z izvedbo glasbenih del sodelujejo na prireditvah 

knjižnice 
˗ Glasbena šola Šentvid – sodelovanje z izvedbo glasbenih del v Knjižnici Zalog 
˗ Zavod EnKnap – sobivanje v stavbi, skupna promocija dogodkov, nabava publikacij s področja 

sodobnega plesa 
˗ Zavod za usposabljanje Janeza Levca – obiskovanje zavoda s strani knjižničarke iz Knjižnice Jarše, 

projekt Življenje je zgodba 
˗ Društvo Altra – član knjižnice, posredovanje informacij o dogodkih 
˗ VDC Tončke Hočevar – obiski v Knjižnici Jožeta Mazovca, pomoč knjižnice pri predstavitvi izdelkov 

gojencev zavoda 
˗ Zavod za zaposlovanje – info točka Borze dela v Knjižnici Fužine 
˗ Civilna družba Sp. Kašelj  Podgrad - Zalog – objave dogodkov v knjižnici na njihovi spletni strani 
˗ ČS Sostro – obveščanje o dogodkih 
˗ Četrtni mladinski center Zalog – informacije o dogodkih 
˗ Četrtna skupnost Moste – obveščanje o dogodkih 
˗ Društvo Sezam – obveščanje o dogodkih 
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˗ KUD Galerija C.C.U – izvedba ustvarjalnih delavnic za otroke 
˗ Društvo Gumb – izvedba ustvarjalnih delavnic za otroke 
˗ Mladinska postaja Moste – obveščanje o dogodkih 
˗ Skupna točka – medgeneracijski center Moste – obveščanje o dogodkih 
˗ Libero Dance Center – počitniško varstvo z obiski v knjižnici 
˗ Zavod OPRO – prejem njihovih izdanih publikacij 
˗ Zavod Vsak – sodelovanje s Knjižnico Polje pri računalniškem opismenjevanju v Kreativnici 

Knjižnice Polje 
˗ JSS MOL – sodelovanje pri gradnji in tekočih zadevah v zvezi z novo Knjižnico Polje 
˗ Center za socialno delo Ljubljana, Skupnostni program za mlade – delitev prostora stare Knjižnice 

Polje  
˗ Društvo prijateljev Mladine Moste - Polje – sodelovanje na Miklavževem bazarju pred knjižnico 
˗ Varuh človekovih pravic – izvajanje programa Zagovorništvo otrok v prostorih igralnice Knjižnice 

Jožeta Mazovca 
 
Knjižnica Otona Župančiča 
 
˗ vrtci na področju OE Knjižnica Otona Župančiča – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih  
˗ osnovne šole na področju OE Knjižnica Otona Župančiča – projekt Rastem s knjigo 
˗ srednje šole na področju OE Knjižnica Otona Župančiča  
˗ Agencija za okolje RS 
˗ Bunker, Zavod za kulturno produkcijo  
˗ Društvo Dagiba – počitniške delavnice za otroke 
˗ Društvo Humanitas – hiša svetov v KOŽ 
˗ Društvo literarnih kritikov 
˗ Društvo Up  
˗ Društvo slovenskih literarnih kritikov  
˗ Društvo študentov psihologije Slovenije 
˗ Goethe Institut 
˗ Cankarjeva založba  
˗ Založba Hart  
˗ Založba Primus  
˗ Založba Goga  
˗ Založba Mladinska knjiga  
˗ Založba Litera  
˗ Založba Forma sedem  
˗ Založba GV  
˗ Center za slovensko književnost  
˗ Planinska založba Slovenije  
˗ Založba Beletrina  
˗ Napovednik.com  
˗ Prireditve.info  
˗ Seniorji.info  
˗ Portal Jazzetna  
˗ Svetovni etos Slovenija  
˗ Združenje SAZAS 
˗ Filozofska fakulteta – Odd. za arheologijo  
˗ Arboretum Volčji potok  
˗ Strokovni izobraževalni center Ljubljana  
˗ Medpodjetniški izobraževalni center  
˗ Mestno gledališče ljubljansko  
˗ Zavod RS za varstvo narave  
˗ Zavod Mladi Zmaji 
˗ ZRC SAZU – Inštitut za kulturno zgodovino  
˗ Festival Brati gore  
˗ Planinska zveza Slovenije 
˗ Biotehnični center Naklo  
˗ Komisija za varstvo gorske narave PZS 
˗ Zavod OPRO  
˗ Kulturno društvo Gmajna  
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˗ Ministrstvo za kulturo  
˗ Muzej za arhitekturo in oblikovanje  
˗ JZ Kozjanski park  
˗ Fakulteta za socialno delo  
˗ Ekonomska fakulteta  
˗ Ljubljanski potniški promet, d. o. o. 
˗ Inštitut za zdravje in okolje (IZO)  
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
˗ vrtci na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
˗ osnovne šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
˗ srednje šole na področju OE Knjižnica Prežihov Voranc – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
˗ Center starejših Notranje Gorice – pogovori o knjigah za varovance 
˗ Center starejših Horjul – bralne urice za varovance 
˗ Dom starejših Škofljica – pogovori o knjigah za varovance 
˗ Društvo ravnovesje – razstava v Knjižnici Škofljica 
˗ kabelska Sistem TV – novosti Knjižnice Frana Levstika 
˗ Kinodvor – sponzorstvo nagrade pri kvizu Robinzonijada v informacijski džungli 
˗ Krajinski park Ljubljansko barje – priprava »Barjanskega kotička« v Knjižnici Podpeč 
˗ KUD Fran Govekar Ig – priprava razstav v Knjižnici Ig 
˗ KUD Galerija C.C.U. – delavnice 
˗ KUD Police Dubove – Knjiga spregovori 
˗ KUD, Likovna sekcija 2002 – priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
˗ Kulturno društvo Ivan Cankar Šentjošt – v Knjižnici Šentjošt je zbirka scenarijev in iger ter drugega 

gradiva 
˗ Likovni krožek Društva upokojencev Škofljica – priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
˗ Luna TBWA d. o. o. – sodelovanje pri projektu Knjižnica na delovnem mestu 
˗ Mladinska knjiga Založba d. d. – sponzorstvo nagrade pri kvizu Robinzonijada v informacijski 

džungli 
˗ Napovednik.si – objava mesečnih prireditev 
˗ Občina Brezovica 
˗ Občina Dobrova - Polhov Gradec 
˗ Občina Horjul 
˗ Občina Ig 
˗ Občina Škofljica 
˗ Občina Velike Lašče – soorganizatorji Stritarjevega in Levstikovega večera, sodelovanje pri projektu 

Knjižnica na delovnem mestu 
˗ Plesni Epicenter – ure pravljic 
˗ Podjetje Metrel – pomoč pri objavah prireditev in dejavnosti Knjižnice Horjul 
˗ Polhograjska graščina – stoli in blazine za ure pravljic v Knjižnici Polhov Gradec 
˗ Prosvetni dom Horjul – obvestila o prireditvah in prostor za lutkovne predstave 
˗ Radio 1 Orion – objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica in Knjižnice Podpeč 
˗ Radio Zeleni Val – objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Škofljica in Knjižnice Ig 
˗ Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke Pomagačke – izvedba terapij v Knjižnici 

Prežihov Voranc in Knjižnici Ig 
˗ Študentsko društvo Silaq – uporaba e-točke (Knjižnica Šentjošt) 
˗ Telemach – sponzorstvo glavne nagrade pri kvizu Robinzonijada v informacijski džungli 
˗ uredništva občinskih glasil (Naš časopis, Mostiščar, Barjanski list, Glasnik, Trobla) – mesečne 

objave prireditev in dejavnosti krajevnih knjižnic KPV 
 

Knjižnica Šiška 
 
˗ vrtci na področju OE Knjižnica Šiška – obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška 

dejavnost 
˗ osnovne šole na področju OE Knjižnica Šiška – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
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˗ srednje šole na področju OE Knjižnica Šiška – bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem 
s knjigo 

˗ CUDV Draga Šiška – organizirani obiski njihovih varovancev 
˗ Četrtna skupnost Šentvid  
˗ Četrtna skupnost Šiška 
˗ Četrtna skupnost Šmartno 
˗ Četrtna skupnost Dravlje 
˗ Dramski krožek OŠ Valentin Vodnik  
˗ Društvo KAP Jasa 
˗ Društvo Blaž Potočnikova čitalnica  
˗ Društvo Nova akropola 
˗ Društvo slovenskih literarnih kritikov 
˗ Društvo Tačke Pomagačke – izvajanje dejavnosti Beremo s tačkami 
˗ Društvo Tromostovje 
˗ Društvo za razvoj odgovornosti Škatelc 
˗ Družinsko gledališče Kolenc 
˗ FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
˗ Forum slovanskih kultur 
˗ Gorenjski glas 
˗ Hiša otrok Dravlje 
˗ Institut Medius 
˗ Jezikovna zadruga Soglasnik 
˗ KUD Anarhiv 
˗ Likovna šola SAB 
˗ Likovno društvo 2000, Škofljica  
˗ Medgeneracijsko društvo Tromostovje  
˗ MEDIUS, Inštitut za čuječnost in mediacijo (predavanje) 
˗ MOL, Oddelek za varstvo okolja 
˗ MOL (Ljubljana – evropska prestolnica kulture) 
˗ Montessori inštitut 
˗ Občina Vodice 
˗ OŠ Brinje Grosuplje – razstava 
˗ Plataforma per la Llengua, Barcelona 
˗ Podjetje GiBit 
˗ Reformirana evangeličanska cerkev (cikel predavanj) 
˗ Storitveni servis Ilona Brettenberger 
˗ Šanghajska knjižnica  
˗ Ustvarjalni kotiček, ISLI 
˗ uredništva občinskih in krajevnih glasil: Kopitarjev glas, Koseški glas, Šmarnogorski razgledi, 

Glasilo Šentvid nad Ljubljano 
˗ VDC Tončke Hočevar  
˗ Višja strokovna šola Ljubljana, program Oblikovanje materialov 
˗ Zavod svetega Stanislava, Šentvid 
˗ Založba Zala 
˗ Zasebni zavod za predšolsko vzgojo Zvezdica 
˗ Zmajsko društvo KAP Jasa 
˗ Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov 
˗ Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
˗ Antikvariat Glavan 
˗ Cankarjev dom 
˗ Centralna pravosodna knjižnica 
˗ ČS Posavje 
˗ Društvo študentov psihologije Slovenije 
˗ Filozofska fakulteta – lektorati slovanskih jezikov 
˗ Filozofska fakulteta – Oddelek za slavistiko 
˗ Filozofska fakulteta – Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
˗ Javni zavod Cene Štupar 
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˗ Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
˗ Knjižnica Domžale 
˗ Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
˗ Knjižnica Ljutomer 
˗ Knjižnica Medvode 
˗ Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
˗ Knjižnica Šentjur 
˗ Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
˗ KUD Polica Dubova 
˗ MAO 
˗ Mariborska knjižnica 
˗ Marjan Manček 
˗ Mednarodni klub Ruslo 
˗ Mestna knjižnica Izola 
˗ Mestna občina Ljubljana 
˗ Mešani pevski zbor Medis KUD Črnuče 
˗ MGML 
˗ Mladinska knjiga Založba 
˗ Narodna in študijska knjižnica v Trstu 
˗ Narodni muzej Slovenije 
˗ NUK 
˗ Občina Dol pri Ljubljani 
˗ OŠ Danile Kumar 
˗ OŠ Franceta Bevka Ljubljana 
˗ OŠ NH Maks Pečar Črnuče 
˗ OŠ Rihard Jakopič Ljubljana 
˗ OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
˗ RTV SLO 
˗ SAZU – biblioteka 
˗ Semantika d. o. o 
˗ Slovanska knihovna iz Prage 
˗ Slovenska matica 
˗ Slovensko mladinsko gledališče 
˗ Splošna knjižnica Ljutomer 
˗ Šport Tivoli 
˗ TV-arhiv in dokumentacija Televizije Slovenija 
˗ Veleposlaništvo Republike Češke v Sloveniji 
˗ Veleposlaništvo Republike Poljske 
˗ Veleposlaništvo Republike Slovaške 
˗ Zgodovinski arhiv Ljubljana 
˗ Ženska vokalna skupina Medenke 
 
Potujoča knjižnica 
 
˗ Center starejših Medvode 
˗ Center starejših Trnovo 
˗ Center Janeza Levca Ljubljana 
˗ Dom starejših občanov Vič - Rudnik (Bokalce) 
˗ Dom starejših Škofljica 
˗ festival Bobri 
˗ Mariborska knjižnica (izmenjava zaposlenih – predstavitev PK) 
˗ Osnovna šola Janka modra Dol pri Ljubljani 
˗ Potujoče novice (revija Sekcije za potujoče knjižnice Slovenije) 
˗ Sekcija za potujoče knjižnice Slovenije 
˗ Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča 
˗ ZBDS 
˗ Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) 
˗ Zavod za prestajanje kazni zapora Ig 
˗ Zavod za kulturno produkcijo Bunker 
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Trubarjeva hiša literature 

˗ Avtorska agencija Slovenije 
˗ Barbara Juršič, samozaposlena v kulturi 
˗ Collegium Graphicum d. o. o 
˗ Dramska šola Satirikon 
˗ Društvo Bravo MI 
˗ Društvo Humanitas 
˗ Društvo književnih prevajalcev 
˗ Društvo literarnih kritikov 
˗ Društvo Novi Dijak – Društvo ljubljanskih gimnazijcev 
˗ Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije  
˗ Društvo slovenskih pisateljev 
˗ Društvo slovenskih založnikov in knjigotržcev 
˗ Društvo slovensko-portugalskega prijateljstva 
˗ Društvo študentov primerjalne književnosti 
˗ Društvo študentov psihologije Slovenije 
˗ Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju 
˗ ESN Ljubljana University 
˗ festival Bobri 
˗ Fakulteta za družbene vede UL 
˗ Filozofska fakulteta UL 
˗ Free Forms 
˗ Galerija Kresija 
˗ Goran Potočnik Černe 
˗ Igor Divjak, samozaposlen v kulturi 
˗ Inštitut za delavske študije 
˗ Intuit – Damjan Zorc, samozaposlen v kulturi 
˗ Irlen klinika Slovenije 
˗ Jaka Andrej Vojevec, samozaposlen v kulturi 
˗ Jasmina Šepetavec, samozaposlena v kulturi 
˗ Javna agencija za knjigo RS 
˗ JSKD, območna enota Ljubljana 
˗ Knjižnice grada Zagreba 
˗ KD Integrali 
˗ KUD Anarhiv 
˗ KUD Integrali 
˗ KUD Kdo 
˗ KUD Nasmejal vas je 
˗ KUD Novi Zvon 
˗ KUD Poiesis 
˗ KUD Pranger 
˗ KUD Sodobnost International 
˗ L'mit 
˗ Leonora Flis, samozaposlena v kulturi 
˗ Literarna založba Maribor 
˗ LUD Literatura 
˗ Maja Matič 
˗ Majda Džinić Polak 
˗ Marko Hrovat 
˗ Mestna občina Ljubljana 
˗ Mesto bere 
˗ Maja Šučur, samozaposlena v kulturi 
˗ Ministrstvo za kulturo RS 
˗ Mira: slovenski center PEN 
˗ Mirovni inštitut 
˗ Muanis Sinanović, samozaposlen v kulturi 
˗ Napovednik.com 
˗ Nina Novak 
˗ Nina Stanojevič 
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˗ Novi zvon 
˗ Osnovna šola Karel Destovnik Kajuh 
˗ Pedagoška fakulteta UL 
˗ Pedagoški inštitut 
˗ Petra Koršič, samozaposlena v kulturi 
˗ Pyramis posredništvo 
˗ Pisarna Unescovega mesta literature 
˗ revija Kino 
˗ revija Razpotja 
˗ Rok Bozovičar, samozaposlen v kulturi 
˗ Rok Govednik, samozaposlen v kulturi 
˗ Sara Špelec, samozaposlena v kulturi 
˗ Simona Hamer, samozaposlena v kulturi 
˗ Simona Semenič, samozaposlena v kulturi 
˗ Slavistično društvo RS 
˗ Slovenski center PEN 
˗ Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo 
˗ Slovensko društvo za kognitivno znanost 
˗ Slovensko filozofsko društvo 
˗ Slovensko sociološko društvo 
˗ SPL d. o. o 
˗ Škratova čitalnica 
˗ Študentski servis d. o. o 
˗ Tam-Tam d. o. o. 
˗ Tina Poglajen, samozaposlena v kulturi 
˗ Univerza v Ljubljani 
˗ Veleposlaništvo Brazilije 
˗ Založba Aristej 
˗ Založba Pivec 
˗ Založba Sophia 
˗ Založba Studia Humanitatis 
˗ Založba VBZ 
˗ Zavod 0.1 
˗ Zavod Dagiba 
˗ Zavod Make 
˗ Zavod Smejmo se! 
˗ Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo 
˗ ZVVIKS - Zavod za film in avdiovizualno produkcijo 
˗ Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
˗ Združenje Trubarjev forum 
˗ ZRC SAZU 
˗ Zveza prijateljev mladine Slovenije 
 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 

˗ Alenka Šauperl (evalvacija nove postavitve, obisk in vaje študentov) 
˗ Alenka Štrukelj (družinska pismenost, bralna pismenost) 
˗ Alenka Veler (sodelovanje pri celoletnem različnem strokovnem delu, tudi februarska, oktobrska in 

novembrska Strokovna sreda, Praznik zlatih hrušk) 
˗ Aleš Šolar (Olimpijski komite, Evropski teden športa, #športajmoinberimo# v letu 2021) 
˗ Aljoša Harlamov (februarska Strokovna sreda, aprilski simpozij) 
˗ Anja Štefan (tematska razstava Za devetimi gorami) 
˗ Anja Zag Golob (Praznik zlatih hrušk) 
˗ Andragoški center Slovenije (Nacionalna mreža ustanov na področju spodbujanja razvoja 

pismenosti za pismenost in bralno kulturo) 
˗ Andrej Ilc (sodelovanje pri celoletnem različnem strokovnem delu)  
˗ Andreja Globočnik (zlate hruške, oblikovanje promocijskega gradiva) 
˗ Anže Miš (februarska Strokovna sreda, Praznik zlatih hrušk) 
˗ Aristej (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Barbara Pregelj (članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga, februarska Strokovna sreda) 
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˗ Barbara Rigler (JSKD, promocija zlatih hrušk) 
˗ Boris Jukić (Praznik zlatih hrušk) 
˗ Boštjan Gorenc Pižama (Praznik zlatih hrušk) 
˗ Bralno društvo Slovenije (mdr. tudi partnerstvo pri Nacionalnem mesecu skupnega branja) 
˗ Buch; Zavod Strip Art (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ BUKLA (mesečni prispevki)  
˗ Cankarjev dom Ljubljana (Nacionalni mesec skupnega branja, Kulturni bazar) 
˗ Cankarjeva založba (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Celjska Mohorjeva družba (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Damijan Stepančič (aprilski simpozij, bralnospodbujevalna akcija ob 2. aprilu, Praznik zlatih hrušk) 
˗ Damjana Vovk (Strokovna komisija za priznanja zlata hruška pri ZBDS) 
˗ Darka Tancer Kajnih (sodelovanje z revijo Otrok in knjiga, glavna in odgovorna urednica) 
˗ David Ahačič (februarska Strokovna sreda) 
˗ Didakta (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS (Nacionalni mesec skupnega branja, Kulturni bazar, 

Evropski teden športa, #športajmoinberimo# v letu 2021, 15. cikel MEGA kviza: S knjigo v svet, 
knjižne čajanke, septembrska Strokovna sreda) 

˗ Društvo slovenskih literarnih kritikov 
˗ Društvo slovenskih pisateljev, Sekcija za mladinsko književnost  
˗ Društvo slovenskih založnikov 
˗ Družina (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Emica Antončič (februarska Strokovna sreda) 
˗ Epistola (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Ester Možina (celoletno povezovanje na področju družinske pismenosti, razvoja bralne pismenosti) 
˗ Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani (Evropski teden športa) 
˗ Fanči Jagunič, Vrtec Pod Gradom (priprave na aprilski simpozij Ugriznimo v zlate hruške)  
˗ Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 

(študijska praksa študentov, seminarske, diplomske in magistrske naloge študentov, obisk 
Pionirske, nova postavitev, evalvacija)  

˗ Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko FF UL (obiski Pionirske, Priročnik, zlate hruške) 
˗ Forum (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Gaja Kos (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, članica 

uredniškega odbora revije Otrok in knjiga, oktobrska Strokovna sreda, Praznik zlatih hrušk) 
˗ v sklopu G-BOOK 2 evropskega projekta: University of Bologna – Forli Campus; University Library 

“Livres au Trésor” and the Research Centre “Pléiade” of the University Sorbonne Paris Nord; 
Research Centre Anilij of the University of Vigo; School of English – Dublin City University; Regional 
Public Library “Petko Rachev Slaveikov; ARGO; Osnovna šola Stranje 

˗ Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
˗ Gradska knjižnica i čitaonica Pula (strokovni posvet »Začitaj se!«) 
˗ Graffit (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Grlica (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Hart (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Helena Kraljič (februarska Strokovna sreda) 
˗ Irena Matko Lukan (celoletno strokovno sodelovanje, tudi tematska razstava Za devetimi gorami, 

februarska Strokovna sreda)  
˗ Ivan Mitrevski (likovna zasnova in izvedba 15. cikla MEGA kviza: S knjigo v svet, spremljevalni 

promocijski stripi, tudi zlate hruške kot samozaložnik, sodelavec pri mednarodnem projektu G-
BOOK 2) 

˗ JAK (priprava gradiva za projekt Rastem s knjigo, Evropski teden športa, #športajmoinberimo# v 
letu 2021, članica Pionirske v projektni skupini JAK za projekt Rastem s knjigo) 

˗ Jana Bauer (februarska Strokovna sreda) 
˗ Jure Engelsberger (priprava gradiv Rastem s knjigo, lastna bio-bibliografija, oktobrska Strokovna 

sreda) 
˗ JSKD (promocija zlatih hrušk) 
˗ Katarina Modic (razstava zlatih hrušk v Mesecu zlatih hrušk v Knjigarni Konzorcij, aprilski simpozij, 

Bologna po Bologni) 
˗ Katarina Perger (promocija zlatih hrušk v knjižnici A. T. Linharta v Radovljici, tudi med odraslimi in 

starši, članica Strokovne komisije za priznanje zlata hruška pri ZBDS) 
˗ Katja Pinter Željko (predsednica Strokovne komisije za priznanje zlata hruška) 
˗ Katja Stergar (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig) 
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˗ Kinodvor (Kinobalon) (Kulturni bazar, Priročnik 2021, nabor literature pri pripravi didaktičnih gradiv, 
promocija uvedenega znaka »Kinobalon priporoča«, skupne razstave npr. »Pošastne zgodbe«, 
promocija kakovostnih knjig in filmov) 

˗ Klemen Lah (priprave na aprilski simpozij Ugriznimo v zlate hruške in nastop na njem)  
˗ Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga Trgovina (razstava zlatih hrušk in Mesec zlatih hrušk, 

promocija po celotni knjigarniški mreži po državi, Bologna po Bologni),  
˗ Knjigarna Lutkovnega gledališča Ljubljana (promocija zlatih hrušk)  
˗ Knjižnica Domžale (zlate hruške) 
˗ Kulturni bazar (priprava gradiv, obsežnejših seznamov, sodelovanje pri razstavah, pomoč z 

gradivom, sodelovanje s strokovnimi prispevki, povezovanje na področju bralne kulture in razvoja 
pismenosti) 

˗ KUD Sodobnost International (zlati založnik, zlate hruške)  
˗ Lidija Goršič (sodelovanje pri pripravi izložbe v Knjigarni Konzorcij, Mesec zlatih hrušk) 
˗ Livija Knaflič (decembrska Strokovna sreda) 
˗ Ljubljanski grad (sodelovanje pri tematski razstavi Za devetimi gorami) 
˗ Maja Jug Hartman (februarska Strokovna sreda) 
˗ Maja Kastelic (Mesec zlatih hrušk v Knjigarni Konzorcij, avtorica razstave v izložbi, aprilski simpozij) 
˗ Maja Logar (članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga, članica Strokovne komisije za 

priznanje zlata hruška pri ZBDS) 
˗ Malinc (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Manca Perko (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, 

avtorica uvodnika v njem) 
˗ Mariborska knjižnica, zlasti njen Center za spodbujanje bralne pismenosti (mdr. tudi partnerstvo pri 

Nacionalnem mesecu skupnega branja, Evropski teden športa, sodelovanje pri ABC bralne 
pismenosti III, #športajmoinberimo# v letu 2021) 

˗ Marjeta Pečarič (JAK, projektna skupina za Rastem s knjigo za OŠ in SŠ) 
˗ Maruša Prelesnik Zdešar (urednica Male sive celice, promocija zlatih hrušk, »Prebrane celice«, 

aprilski simpozij) 
˗ Maša P. Žmitek (članica Strokovne komisije za priznanje zlata hruška pri ZBDS)  
˗ Mateja Črv Sužnik (februarska Strokovna sreda) 
˗ Matija Milčinski (Male sive celice, rubrika Prebrane celice) 
˗ Mestna knjižnica Kranj (partnerstvo pri Nacionalnem mesecu skupnega branja)  
˗ Mestna občina Ljubljana (Bobri, priprava izbora literature za Bobrov dnevnik 2021, Evropski teden 

mobilnosti, projekt Ljubljana bere, članstvo v strokovni komisiji za knjigo in literarni festival, Oddelek 
za kulturo) 

˗ Miha Mohor (vsebinska zasnova 15. cikla MEGA kviza S knjigo v svet; soavtor) 
˗ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (Kulturni bazar) 
˗ Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport RS (Medresorsko sodelovanje: Kulturni bazar, 

Rastem s knjigo za OŠ in SŠ, Evropski teden športa, #športajmoin berimo# v letu 2021, E-priročnik 
za učitelje o sadju in zelenjavi »Slastno, hrustljavo, zdravo«) 

˗ Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport RS – Direktorat za šport in Urad za razvoj in kakovost 
izobraževanja (Evropski teden športa) 

˗ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (Kulturni bazar, E-priročnik za učitelje o sadju 
in zelenjavi »Slastno, hrustljavo, zdravo«)  

˗ Ministrstvo za kulturo RS (Kulturni bazar, tudi prispevki v gradivih: Katalog ponudbe kulturno-
umetnostne vzgoje (vrtci) in Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje (osnovne šole), 
#športajmoinberimo# v letu 2021, Evropski teden športa in drugo medresorsko sodelovanje) 

˗ Ministrstvo za infrastrukturo (Evropski teden mobilnosti) 
˗ Ministrstvo za zdravje (Prehrana; Dober tek, Slovenija, Tradicionalni slovenski zajtrk)  
˗ Miš založba (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Mladinska knjiga Revije (član časopisnega sveta revij Cicido in Ciciban, prispevki za spletne strani 

in revijo Cicido, v rubriki Knjižničarka priporoča)  
˗ Mladinska knjiga Trgovina in njihova knjigarniška mreža po celi državi (Teden zlatih hrušk, 

promocija zlatih hrušk, Bologna po Bologni)  
˗ Mladinska knjiga Založba (sodelovanje z uredništvom otroškega in mladinskega leposlovja, tudi 

odraslega leposlovja, Teden zlatih hrušk v Knjigarni Konzorcij) 
˗ Mojca Balant (OŠ Bršljin, medgeneracijska skupina, priprava na simpozij Ugriznimo v zlate hruške) 
˗ Morfemplus (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Nacionalni inštitut za biologijo, NiB (Dan Zemlje) 
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˗ Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) (Evropski teden športa, E-priročnik za učitelje o sadju in 
zelenjavi »Slastno, hrustljavo, zdravo«)  

˗ Nada Požar Matijašič (Kulturni bazar, Evropski teden športa, #športajmoinberimo# v letu 2021, 
Tradicionalni slovenski zajtrk, projektna skupina Rastem s knjigo za OŠ in SŠ ter drugo 
medresorsko sodelovanje in povezovanje, tudi na področju bralne pismenosti)  

˗ Nataša Bucik (Kulturni bazar, Nacionalni mesec skupnega branja, Evropski teden športa, 
#športajmoinberimo«v letu 2021, Tradicionalni slovenski zajtrk, Enaki v različnosti in vse drugo 
medresorsko sodelovanje in povezovanje, tudi na področju bralne pismenosti) 

˗ Nataša Konc Lorenzutti (septembrska in oktobrska Strokovna sreda) 
˗ Nataša Strlič (Praznik zlatih hrušk) 
˗ Nik Škrlec (Male sive celice, promocija zlatih hrušk, »Prebrane celice«) 
˗ NUK (pregled manjkajočega gradiva za Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig) 
˗ Ocean (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (Evropski teden športa, »Športajmo in 

berimo«) 
˗ Otrok in knjiga (članstvo v uredniškem odboru, objavljanje člankov in prispevkov s področja 

mladinske književnosti) 
˗ Peter Svetina (aprilski simpozij, bralnospodbujevalna akcija ob 2. aprilu, izbrani avtor za mednarodni 

projekt G-BOOK 2) 
˗ Peter Škerl (JSKD, promocija, tudi delavnice zlatih hrušk med mentorji umetnostne vzgoje) 
˗ Petra Potočnik (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, 

Kulturni bazar, nacionalna koordinatorka Nacionalnega meseca skupnega branja 2021) 
˗ Petra Slatinšek (Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, razstava Pošastne zgodbe) 
˗ Pivec (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Renate Rugelj (Bukla, dogovori za prispevke in objave v reviji Bukla) 
˗ Robert Kereži (član uredniškega odbora revije Otrok in knjiga) 
˗ Rok Škrlep (Male sive celice, Prebrane celice) 
˗ Rokus Klett (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Romana Fekonja (projektna skupina za Rastem s knjigo za OŠ in SŠ na JAK) 
˗ RTV Slovenija (Bober Bor bere, Studio Kriškraš, izbor gradiva za oddaje) 
˗ RTV Slovenija, Radio Slovenija (sodelovanje v radijskih oddajah)  
˗ RTV Slovenija, Televizija Slovenija (Male sive celice, promocija zlatih hrušk v oddajah, priprava 

gradiv za pogovor, promocijo izbranih knjig)  
˗ RTV Slovenija, Televizija Slovenija (sodelovanje v televizijskih oddajah) 
˗ Sabina Burkeljca (Strokovna komisija za priznanje zlata hruška pri ZBDS) 
˗ Sabina Fras Popović (stalno strokovno sodelovanje in povezovanje, aprilski simpozij Ugriznimo v 

zlate hruške, ABC bralne pismenosti, #športajmoinberimo# v letu 2021, članica Strokovne komisije 
za priznanje zlata hruška, novembrska Strokovna sreda, Kulturni bazar v Mariboru, Praznik zlatih 
hrušk) 

˗ Salve (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Sanja Nenadić, Vrtec Pod Gradom (priprave na simpozij in sodelovanje na simpoziju Ugriznimo v 

zlate hruške) 
˗ Sanje (zlati založnik, zlate hruške)  
˗ Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS  
˗ Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS 
˗ Skrivnost (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Skupnost muzejev Slovenije (Kulturni bazar, MEGA kviz) 
˗ Slovenska sekcija IBBY (bralnospodbujevalna akcija ob 2. aprilu, partnerstvo pri Nacionalnem 

mesecu skupnega branja, mednarodni slikaniški projekt, IBBY in IFLA te vsa ostala celoletna 
strokovna sodelovanja) 

˗ Stanka Zanoškar (aprilski simpozij) 
˗ Škrateljc (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Tanja Komadina (Praznik zlatih hrušk) 
˗ Tatjana Pregl Kobe (članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga) 
˗ Tehniška založba Slovenije (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ Tina Popovič (Kulturni bazar, Otroški knjižni festival idr.) 
˗ Tilka Jamnik (članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, aprilski 

simpozij Ugriznimo v zlate hruške, medgeneracijska skupina v Novem mestu, 2. aprilska 
bralnospodbujevalna akcija, vsebinska zasnova 15. cikla MEGA kviza S knjigo v svet, soavtorstvo, 
decembrska Strokovna sreda)  
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˗ Tina Bilban (predsednica Slovenske sekcije IBBY, celoletno sodelovanje, novembrska Strokovna 
sreda) 

˗ Tina Osterman (februarska Strokovna sreda) 
˗ Tjaša Urankar (Kulturni bazar, nacionalni projekt Rastem s knjigo za OŠ in SŠ, Razpisi JAK, 

#športajmoinberimo# v letu 2021, Strokovne srede v januarju, septembru in oktobru) 
˗ Trubarjeva hiša literature  
˗ Unescovo mesto literature  
˗ Urad RS za mladino  
˗ Urad za mladino MOL 
˗ Urška Bajda (Strokovna komisija za priznanje zlata hruška)  
˗ Veleposlaništvo Republike Poljske (Praznik zlatih hrušk) 
˗ Veronika Ivančević (Bologna po Bologni) 
˗ Vesna Horžen, Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS, Združenje splošnih knjižnic (projektna 

skupina JAK za Rastem s knjigo za OŠ in SŠ) 
˗ Vinko Möderndorfer (oktobrska Strokovna sreda) 
˗ Vodnikova domačija (Kulturni bazar, Zlate hruške, Evropski teden športa)  
˗ vrtci in osnovne šole iz  Ljubljane (Ciciuhec, obisk skupin) 
˗ Vrtec Pod Gradom (priprave na simpozij Ugriznimo v zlate hruške)  
˗ Waldorfska šola in gimnazija v Ljubljani (obisk skupin, priprave na simpozij Ugriznimo v zlate hruške) 
˗ Zala (zlati založnik, zlate hruške)  
˗ Zarja Menart (poučna slikanica MKL in Ide Mlakar Črnič Pravljični sprehod po Ljubljani) 
˗ Zavod RS Slovenije za šolstvo (nacionalni projekt Rastem s knjigo za OŠ in SŠ, Evropski teden 

športa,#športajmoinberimo# v letu 2021, Tradicionalni slovenski zajtrk, Strokovno srečanje za 
napotene in nenapotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini – MEGA kviz) 

˗ Zavod VigeVageKnjige (zlati založnik, zlate hruške) 
˗ ZBDS (partnerstvo pri Nacionalnem mesecu skupnega branja 2021, partnerstvo pri podeljevanju 

priznanj zlata hruška 2021) 
˗ Združenje splošnih knjižnic (Nacionalni projekt Rastem s knjigo za OŠ in SŠ, Evropski teden športa) 
˗ ZPMS, nacionalni literarni natečaj Evropa v šoli (predsednica in članica žirije),  
˗ Žiga X. Gombač (septembrska Strokovna sreda) 
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Priloga 18: TEMATSKI SKLOPI 

 
1. Krotilci računalnikov (projekt) 
Opis 
Projekt Krotilci računalnikov je posledica uspeha računalniških delavnic v Kreativnici v novi Knjižnici 
Polje v poletnem času 2020. Gre za poletno šolo programiranja in umetnosti za dekleta in fante od 11. 
do 15. leta, ki je v letu 2021 potekala tako, da je bila vsak dan na sporedu ena triurna delavnica, pri 
kateri so udeleženci med ustvarjanjem digitalnih izdelkov pridobivali znanje s področja programiranja, 
elektronike in 3D-tiska, se umetniško izražali ter se učili kritičnega pogleda na priložnosti in pasti 
digitalne tehnologije. 
Učinki: 
Projekt je spodbudil zanimanje za novejše IKT vsebine, saj je zajemal teme od programiranja do 
digitalne umetnosti in tako povezoval več področij. Prejeli smo pozitivne komentarje udeleženih otrok 
obeh spolov ter njihovih staršev in na podlagi tega načrtujemo takšno obliko računalniškega 
opismenjevanja kot dejavnost v sodobnem prostoru Kreativnice tudi prihodnje poletje, seveda z novimi, 
svežimi vsebinami, ki jih pripravljajo sodelavci iz Zavoda Vsak. 
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina** Št. udeležencev 

1. Mini računalnik za maksi zabavo 
(23. 8.) 

Računalniško 
opismenjevanje 

Otroci, mladi 11 

2. 3D-tisk in oblikovanje (24. 8.) Računalniško 
opismenjevanje 

Otroci, mladi 9 

3. Navidezna resničnost (25. 8.) Računalniško 
opismenjevanje 

Otroci, mladi 10 

4. HTML poezija (26. 8.) Računalniško 
opismenjevanje 

Otroci, mladi 10 

5. AR kocka in priprava razstave 
(27. 8.) 

Računalniško 
opismenjevanje 

Otroci, mladi 10 

Skupno število dogodkov 5   

Skupno število udeležencev 50   

 
2. Delavnica dramskega pisanja – Platforma 
Opis 
Delavnica dramskega pisanja je zasnovana kot umetniški poligon, ki daje dramatičarkam in dramatikom 
svoj prostor in služi izmenjavi izkušenj, komentiranju dramskih besedil ter druženju. Z delavnico se 
spodbuja pisanje in uprizarjanje slovenske dramatike. 
Učinki: 
Omogočanje uporabe prostora THL v korist spodbujanja in razvoja pisanja dramskih besedil.  
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. udeležencev 

1. Dramska platforma – 23. 1. 
2021 

Tečaj Odrasli  
5 

2. Dramska platforma – 13. 2. 
2021 

Tečaj Odrasli  
8 

3. Dramska platforma – 13. 3. 
2021 

Tečaj Odrasli  
4 

4.   Dramska platforma – 10. 4. 
2021 

Tečaj Odrasli  
10 

5. Dramska platforma – 15. 5. 
2021 

Tečaj Odrasli  
12 

6. Dramska platforma – 11. 9. 
2021 

Tečaj Odrasli  
6 

7. Dramska platforma – 16. 10. 
2021 

Tečaj Odrasli  
5 

Skupno število dogodkov 7 (virtualno okolje)   

Skupno število udeležencev 50   
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3. Dogodki Slovenskega sociološkega društva 
Opis 
Srečanja Slovenskega sociološkega društva skrbijo za kritično refleksijo družbenega življenja in aktivno 
spodbujajo »prostor javne besede«, ki omogoča teoretikom, kritikom in izobražencem izraziti svoje 
poglede na aktualno družbeno problematiko. Redni dogodki so sestavljeni iz naključnih družboslovnih 
debat in predstavitev knjižnih novosti s humanističnega področja.  
Učinki: 
Spodbujanje in uvajanje vsebin s kritično refleksijo družbenega življenja in aktivnim spodbujanjem 
»prostora javne besede«. 
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. udeležencev 

1. Predstavitev knjige Starost – 20. 
1. 2021 

Predstavitev 
knjige  

Odrasli  149 

2. Spolno nadlegovanje v 
akademskem svetu – 17. 2. 
2021 

Pogovor Odrasli 538 

3. Socialna politika danes in jutri – 
3. 3. 2021 

Predstavitev 
knjige  

Odrasli  163 

4.   Naša pozicija: razred je 
pomemben – 10. 3. 2021 

Predstavitev 
knjige  

Odrasli  175 

5. Institucionalno pravne rešitve na 
področju spolnega nasilja – 24. 
3. 2021 
 

Pogovor Odrasli 140 

6. Intimni življenjski stili študentov 
– 25. 5. 2021 

Predstavitev 
knjige  

Odrasli  70 

7. 
Digitalni begunci – 9. 6. 2021 

Predstavitev 
knjige  

Odrasli 52 

8. Demokratična prenova volilnega 
sistema – 17. 6. 2021 

Predstavitev 
knjige  

Odrasli 53 

9. Zgodovina slovenskega 
celovečernega igranega filma 2. 
– 6. 10. 2021 

Predstavitev 
knjige  

Odrasli 33 

10. Reprodukcija. Elementi za 
teorijo sistema poučevanja 1. 
12. 2021 

Predstavitev 
knjige  

Odrasli  47 

11. Sociološka refleksija odziva na 
cepljenje proti COVID-19 v 
Sloveniji – 15. 12. 2021 

Pogovor Odrasli 398 

Skupno število dogodkov 11 (virtualno okolje)   

Skupno število udeležencev 1818    

 
4. Zdravje! 
Opis 
Cikel Zdravje! vključuje raznolika predavanja iz uveljavljenih področij, ki nam pomagajo pri skrbi za 
telesno, pa tudi za duševno zdravje. Sklop predavanj smo oblikovali z željo pridobiti stalen krog 
udeležencev, olajšati in izboljšati promocijo, ter sistematično spremljati področje in kvalitetne izvajalce. 
S povezovanjem z različnimi društvi in drugimi ustanovami, kot so: Šola Zdravja, ambulanta za 
sladkorno bolezen, Združenje Spominčica, Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 
Zdravstveni dom Ljubljana Bežigrad, pridobivamo kvalitetne predavatelje z večletnimi izkušnjami, tako 
na področju strokovnega dela, kot tudi neposrednega dela s pacienti in njihovimi svojci. 
Izvedli smo sedem od načrtovanih osmih prireditev. 
Učinki: 
Predavanja s področja zdravja smo oblikovali v cikel, v okviru katerega skrbno izbiramo aktualne teme 
in predavatelje ter enotno promoviramo sklop.  
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Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina** Št. udeležencev 

1. prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. 
med.: Migrena ni samo glavobol 
(24. 2.) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

17 

2. Suzana Kranjec: Pomen 
fermentirane hrane v 
brezglutenski dieti (17. 3.) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

29 

3. prof. dr. Simona Gaberšček, dr. 
med.: Bolezni ščitnice (14. 4.) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

21 

4. prim. Mojca Kos Golja, dr. med.: 
Sindrom fibromialgije, bolezen 
sodobnega časa (12. 5.) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

36 

5. Majda Mori Lukančič: Sladkorna 
bolezen (10. 11.) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

5 

6. Anja Cesar: Skrbimo za 
duševno zdravje (15. 12.) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

5 

7. David Krivec: Demenca in 
Alzheimerjeva bolezen (22. 12.) 

Strokovna 
predavanja 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

8 

Skupno število dogodkov 7   

Skupno število udeležencev 121   

 
5. Matura'21, izobraževalne delavnice za pripravo na maturo 
Opis 
V pomoč pri pripravi na maturo pripravljamo sklop izobraževalnih delavnic za priprave na spomladanski 
rok. Maturanti imajo možnost utrditi in razširiti znanje še s profesorico slovenskega jezika, ki je tudi 
ocenjevalka na maturi. 
Učinki: 
Letošnje leto smo delavnice izvedli spletno. Odziv na priprave za prvi maturitetni rok je bil zelo dober, s 
spletno obliko smo dosegli tudi širše okolje. 
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. udeležencev 

1. Tanja Tomšić: Matura’21, pravila 
pisanja esejev 

Izobraževalne 
delavnice 

Mladina 41 

2 Tanja Tomšić: Matura’21, o Figi 
Gorana Vojnovića 

Izobraževalne 
delavnice 

Mladina 52 

3. Tanja Tomšić: Matura’21, o 
besedilu Pera Pettersona Konje 
Krast 

Izobraževalne 
delavnice 

Mladina 11 

4. Tanja Tomšić: Matura’21, 
ponovitev jezikovnih znanj 

Izobraževalne 
delavnice 

Mladina 23 

5. Tanja Tomšić: Matura’21, 
primerjava besedil za esej 

Izobraževalne 
delavnice 

Mladina 28 

6. Tanja Tomšić: Matura’21, 
ponovitev o sporočanju in 
besedilnih vrstah 

Izobraževalne 
delavnice 

Mladina 12 

7. Tanja Tomšić: Matura’21, 
tematski sklop Razmerja med 
generacijami 

Izobraževalne 
delavnice 

Mladina 151 

8. Tanja Tomšić: Matura’21, 
ponovitev znanj in posebnosti za 
pisanje 2. izpitne pole 

Izobraževalne 
delavnice 

Mladina 29 

Skupno število dogodkov 8 (16 ur)   

Skupno število udeležencev 347   

 
6. Poletje pred knjižnico (Knjižnica dr. France Škerl in Knjižnica Glinškova ploščad) 
Opis 
Zaradi odpovedi prireditev smo več dejavnosti izvedli poleti na platoju in travniku pred Knjižnico dr. 
France Škerl in na vrtu Knjižnice Glinškova ploščad, kjer smo lahko upoštevali vse potrebne prilagoditve. 
Dejavnosti so bile namenjene otrokom, mladostnikom in družinam. 
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Učinki: 
Poleti in jeseni smo dobro izkoristili zunanji prostor pred knjižnico in na dejavnosti ter v knjižnico povabili 
obiskovalce in mimoidoče.  
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka Ciljna skupina Št. udeležencev 

1. Igranje družabnih iger (Kulturno 
izobraževalno društvo 
Plesonoga), Knjižnica dr. France 
Škerl 
18. 8.–25. 8. 2021, 1 dopoldne, 
4 ure, 1 izvedba 

Izobraževalne 
delavnice 

Mladina, družine 16 

2. Poletne ustvarjalnice (društvo 
Gumb), Knjižnica dr. France 
Škerl,  
7. 7.–4. 8. 2021, 5 dopoldnevov, 
10 ur, 5 izvedb 

Ustvarjalne 
delavnice 

Mladina, družine 31 

3. Poletne ustvarjalnice (društvo 
Gumb), Knjižnica Glinškova 
ploščad 
27. 7.–10. 8. 2021, 3 
dopoldnevov, 6 ur, 3 izvedbe 

Ustvarjalne 
delavnice 

Mladina, družine 21 

Skupno število dogodkov 10 (20 ur)   

Skupno število udeležencev 68   

 
7. Virtualna KB – sklopi dejavnosti v virtualnem okolju (FB) 
Opis 
V času omejitev pri delovanju knjižnic smo del svojih storitev in dejavnosti preselili v virtualno okolje in 
na ta način obdržali stik z uporabniki. Pripravljali smo e-razstave, e-prireditve, e-svetovanja za branje, 
e-predstavitev in promocijo gradiva.  
Učinki: 
Preko spleta smo knjižnico in njene dejavnosti s podajanjem poučnih in uporabnih vsebin približali našim 
uporabnikom ter potencialnim uporabnikom. Ob sistematičnem podajanju premišljenih in kvalitetnih 
avtorskih prispevkov beležimo porast dosega FB profila in odzivnosti uporabnikov. V letu 2021 smo 
skupaj pripravili 73 dogodkov, dosegli 125.313 ljudi oz. 1717 na posamezen dogodek. Vsebinsko bogati 
knjižnični cikli so: 
 

Št. Ime dogodka (z datumom) Vrsta dogodka* Ciljna skupina** Št. objav 

1. Poetični petki (Nina Ambrož, 
14. 2. 2020–) Vsak petek 
predstavimo pesnika/pesnico, 
gradivo, dostopno v knjižnici, 
zanimivosti. Dogodke 
združujemo še po tematskih 
sklopih. 

Spletna 
promocija avtorjev 
in gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

53 

2. Razgibani ponedeljki (Lavra 
Tinta, 17. 2. 2020–29. 11. 
2021) Tedne pričnemo z 
miselno ali fizično dejavnostjo v 
povezavi s knjigo. 

Spletna promocija 
in aktivacija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

48 

3. (ne)navadne zgodbe (Janja 
Jazbec, 14. 10. 2020–) Delimo 
življenjske zgodbe znanih ljudi. 

Spletna promocija 
in aktivacija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

42  

4. Igroteka (Nina Ambrož, Mateja 
Klarič, 12. 1. 2021–) Vsak torek 
pripravimo dve objavi za 
promocijo Igroteke, igrač in 
iger. 

Spletna promocija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

104 

5. (VSAK)DAN s knjigo (Lavra 
Tinta, 11. 12. 2020–28. 5. 
2021) Vsak petek objava 

Spletna promocija 
in aktivacija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

22 



144 

predstavitve kvalitetnih novosti 
za otroke in mladino. 

6. Ustvarjalke priporočajo 
ustvarjalke (Lavra Tinta, Nina 
Ambrož, 13. 1. 2021–6. 5. 
2021) Vsak četrtek po dve 
objavi. K sodelovanju smo 
povabili različne ustvarjalke. 
Ena objava je bila namenjena 
njihovemu priporočilu knjig 
drugih ustvarjalk, druga objava 
pa njihovim avtorskim oz. 
prevedenim delom. 

Spletna promocija 
gradiva, spletna 
dejavnost 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

19 

7. 110 kamenčkov v mozaiku 
Kristine Brenkove (Andreja 
Rupnik Miško, 3. 3. 2021–24. 
11. 2021) Vsako sredo objava 
za promocijo leta Kristine 
Brenkove, spominske zbirke in 
širjenje zavedanja, kdo je 
Kristina bila. 

Spletna promocija 
in aktivacija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

36 

8 Poletne vibracije (Nina Ambrož, 
Lavra Tinta, 13. 5. 2021–12. 8. 
2021) Vsak četrtek objava za 
promocijo glasbenih CD-jev. 

Spletna promocija 
in aktivacija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

14 

9. STRIPanje (Nina Ambrož, 5. 6. 
2021–28. 8. 2021) Sobotne 
objave za promocijo stripov. 

Spletna promocija 
in aktivacija 
gradiva 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

10 

10. Bližnjice do knjižnice (Igor 
Andrin, 1. 3. 2021–) Vsak 
ponedeljek predvajamo 
posnetek predloga uporabe 
COBISS-a. 

Spletni 
izobraževalni 
posnetki 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

27 

11. Spletni popoldan z igroteko (27. 
5. 2021) 

Spletna izvedba 
dejavnosti 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

15 

12. Bedimo z Leonardom (1. 10. 
2021) 

Poročanje o 
dogajanju v 
knjižnici 

Vsi (mladina, 
odrasli, starejši) 

17 

Skupno število ciklov 11   

Skupno število objav 407   
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Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(Obrazec za poročanje) 

 
Poročevalsko leto 2021 

 
Osnovni podatki 
 
Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica Ljubljana 

Naslov (sedež): Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba: mag. Teja Zorko 

Telefon: 01 308 50 01 

Elektronska pošta: info@mklj.si 

Številka pogodbe 3340-21-091004 

 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2021: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij    

Strokovna pomoč knjižnicam območja    

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva    

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja    

 
 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20212  
 
MKL je osrednja območna knjižnica za Osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge območnosti 
za osem splošnih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 

• Mestna knjižnica Ljubljana kot knjižnica glavnega mesta razvija svojo dejavnost na način, 
ki je izrazito razvojno naravnan. Velik del njenega rednega dela se vklaplja tudi v program 
izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice in pomeni dodano vrednost pri 
razvoju dejavnosti knjižnic na območju. Razvojno delo in izvajanje dejavnosti, ki se odražajo 
v prijavljenem programu, tako presegajo izpolnjevanje zakonsko predpisanih štirih 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice in so financirani s strani ustanoviteljice Mestne 
knjižnice Ljubljana. 
 

• Posebne naloge območnosti smo zaradi spremenjenih razmer, povezanih s koronavirusno 
boleznijo covid-19, v veliki meri načrtovali in izvajali preko tehnološko podprtih načinov 
komunikacije, predvsem s podporo spletnih orodij za izvedbo izobraževanj na daljavo in 
videokonferenčnih orodij. Kupili smo licence za spletno videokonferenčno orodje Zoom ter za 
potrebe vseh OOK orodje Zoom Video Webinar. 

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

• Vodili smo aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa do elektronskih vsebin, pripravili predlog 
modela dostopa do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC. 

• Zagotavljali smo brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva 
uporabnikom knjižnic območja. 

• Obdelali in opremili smo gradivo, ki ga je MKL prejela 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. 

• Sodelovali smo z Mestno knjižnico Grosuplje pri nabavi in obdelavi knjižničnega gradiva, ter s 
Cankarjevo knjižnico Vrhnika, Knjižnico Medvode, Knjižnico Domžale, Knjižnico Litija in Mestno 
knjižnico Grosuplje pri skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno folijo. 

                                                 
2 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite 

učinke oziroma dosežene rezultate. 
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• Svetovali smo knjižnicam območja na vseh področjih dejavnosti MKL, še zlasti pri nudenju podpore 
delovanju obstoječih in uvajanju novih storitev v digitalnem okolju knjižnic (zvočne knjige Audibook, 
Kanopy), tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah. 

• V letu 2021 smo pripravili pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za 
leto 2020. Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju 
občin, kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih 
pokrivajo knjižnične mreže posameznih regij. 

• Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju za skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za 
učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske – Centra za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo (zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah so bile aktivnosti 
večinoma prenesene v spletno okolje). 

• Kljub delovanju knjižnic v spremenjenih razmerah smo uspeli izpeljati nacionalno razširjen projekt 
na področju spodbujanja bralne kulture za otroke (Poletavci) ter mladostnike (NajPoletavci), pri 
projektu je sodelovalo šest splošnih knjižnic iz Osrednjeslovenskega območja. 

• Izvajali smo izobraževanja za koordinatorje nalog območnosti za nove naloge v knjižnicah po 
konceptu in programu Učnega centra MKL, s poudarkom na znanjih za izvajanje mentorskega dela 
pri pisnih nalogah bibliotekarskih izpitov kandidatov iz splošnih knjižnic, usposabljanju za uporabo 
spletnih storitev Arnesa, predvsem pri izgradnji lastnih spletnih mest s pomočjo WordPress CMS 
predlog, kakor tudi samega CMS orodja WordPress; ponudili smo praktično usposabljanje za delo 
s starejšimi in uporabniki s posebnimi potrebami. 

• V letu 2021 je MKL pridobila javno formalno priznani status za izvajanje nalog dveh nacionalnih 
kompetenčnih centrov: Pionirske knjižnice in Učnega centra. 

• Nudili smo vsebinsko in uredniško podporo delovanju vsem 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. 

• Sodelovali smo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se udeleževali 
sestankov delovnih skupin, ki podpirajo delovanje na področju izvajanja posebne naloge 
območnosti. 

• Strokovno sodelujemo in se povezujemo na mednarodnem nivoju (mobilnost ERASMUS+, članstvo 
v strokovnih telesih doma in v tujini, aktivnosti v strokovnih združenjih), pri tem vključujemo tudi 
knjižnice območja. 

• Pripravili smo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja za ciljno skupino starejših na temo 
spominov na šolske dni. Izmed prejetih 54 zgodb smo izbrali deset najboljših, jih nagradili ter 
opremljene s fotografijami objavili na portalu Kamra (razglasitev nagrad je potekala na spletu). 

• V okviru projekta »Bilo je nekoč v našem kraju« smo skupaj s knjižnicami regije na portalu Kamra 
objavili 10 digitalnih zbirk, povezanih z lokalno zgodovino ter prebivalci posameznega kraja. 

• Vsebinski načrt Kamre za leto 2021 je bil izpolnjen s strani MKL in knjižnic regije, z izjemo ene od 
knjižnic, ki zaradi objektivnih razlogov ni uspela pripraviti načrtovane digitalne zbirke. V sodelovanju 
s knjižnicami regije smo uporabnikom ponudili 17 digitalnih zbirk s 689 multimedijskimi elementi. 

• Knjižnicam območja smo dali na voljo del namenskih sredstev za digitalizacijo, in sicer v obliki 
projekta financiranja digitalizacije lokalnih vsebin za objavo na portalu Kamra, v okviru katerega je 
pet knjižnic digitaliziralo gradivo lokalnega pomena in ga objavilo v obliki ene ali več digitalnih zbirk 
na portalu Kamra. 

• V letu 2021 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice smo izvedli sklop digitalizacije nekaterih starejših slovenskih in 
nemških serijskih publikacij, med njimi tudi predviden dopolnilni sklop šolskih poročil.  

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

• Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni 
z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o 
internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije, glede na 13., 14. in 15. 
člen Navodil NUK. Z navodili za izločanje gradiva iz leta 2010 bomo usmerjali izločeno knjižnično 
gradivo iz knjižnic Osrednjeslovenske regije. 

• Splošne knjižnice 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 
knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih spodbujamo, da jih v koordinaciji z MKL posredujejo 
v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 
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1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij3  
 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

Vse zbirke so bile za uporabnike splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja dostopne preko 
oddaljenega dostopa. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na 
družbenih omrežjih. Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo OOK-ji v letu 2021 zagotavljali 
le z obveznim izvodom. 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 
spletni naslov) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja 

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: 
https://www.mklj.si/pravilniki/pravilnik-o-upravljanju-
knjiznicne-zbirke/ 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: 
https://www.mklj.si/pravilniki/pravilnik-o-upravljanju-
knjiznicne-zbirke/ 

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 
OOK) 

Spletni naslov: 
https://www.mklj.si/obmocnost/  

Izvajanje brezplačne medknjižnične 
izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična izposoja za 
uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

V letu 2021 ni bilo novosti. 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

 V letu 2021 ni bilo novosti. 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

• Tax-Fin-Lex, dostopni preko dostopa na daljavo, cena: 5.019,00 EUR, 

• PressReader, dostopna preko dostopa na daljavo, cena 7.650,00 EUR. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 
V letu 2021 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za zbirko PressReader. 
Zbirka se je izkazala za zelo ustrezno za potrebe uporabnikov slovenskih splošnih knjižnic. Po zgledu Mestne 
knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice Celje in Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, ki smo zbirko naročile v letu 2015, 
so se zaradi pozitivnega odziva uporabnikov za naročilo zbirke v letu 2016 odločile tudi preostale slovenske 
osrednje območne knjižnice, ki ravno tako beležijo pozitiven odziv. Težavna je le njihova cenovna politika, saj 
se vsako leto dostop do zbirke draži v skladu z založnikovo strategijo približevanja cen neprofitnih dostopov (v 
sklop katerih sodimo tudi knjižnice) k cenovnemu okvirju, ki velja za komercialne zakupnike vsebin (navadno 
večji poslovni subjekti, ki dostop nudijo svojim strankam, npr. hoteli). Cena za zbirko se je tako v treh letih 
povečala za več kot 50 %. Tudi po letu 2021 ponudnik vsebin načrtuje ponovno višanje cene za dostop do 
zbirke PressReader. 
Dostop do podatkovnih zbirk je od januarja 2017 omogočen le preko dostopa na daljavo, saj tako odpade 
zamudno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk, hkrati 
pa na tak način omogočamo preprost dostop, ne glede na njihovo lokacijo. 
Podatke o uporabi podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa smo tudi za leto 2021 pridobili s pomočjo 
orodja za analiziranje statistik uporabe naročenih e-podatkovnih SawMill Analytics 
(https://www.sawmill.co.uk/), za katerega skrbi Oddelek za digitalne vsebine NUK virov. Orodje omogoča 
spremljanje prijav preko strežnika za oddaljeni dostop EZProxy. Kot je razvidno iz podatkov skrbnikov dostopa 
na daljavo za slovenske splošne knjižnice, je 24,97 % vseh uporabnikov oz. 26,18 % vseh prijav v zbirke bilo 
omogočenih iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja. Podatkoma je potrebno dodati pojasnilo, da orodje za 
beleženje uporabe dostopa na daljavo EZProxy meri le prvi dostop do strežnika za oddaljeno prijavo, nadaljnje 
prehajanje med posameznimi zbirkami, ki jih knjižnice omogočamo preko dostopa na daljavo, pa žal s tem 
orodjem ni možno spremljati, tako da število prijav ni najbolj relevantno in primerljivo. 
Preko Strokovne komisije za knjižnično dejavnost je bila konec leta 2019 Narodni in univerzitetni knjižnici, pri 
kateri deluje nacionalni konzorcij COSEC, posredovana pobuda, da državno financiranje nakupa podatkovnih 

                                                 
3 Vsebino vpišite v bela polja. 

https://www.sawmill.co.uk/
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zbirk v okviru izvajanja omenjene prve naloge ne poteka več na ravni posamezne OOK, pač pa da po zgledu 
ponudbe informacijskih storitev EBSCOhost poteka preko konzorcijskega nakupa v okviru NUK. Skupni nakup 
za celotno Slovenijo bi omogočil lažje izpogajanje boljših konzorcijskih in cenovnih pogojev za dostop do 
posameznih virov, kar je v skladu z optimizacijo izrabe javnih sredstev, hkrati pa bi preko zagotavljanja 
osnovnega nabora podatkovnih zbirk za vse slovenske splošne knjižnice omogočil enakopravnost dostopa do 
elektronskih vsebin na nacionalni ravni. Predstavniki OOK smo leta 2020 in 2021 v sodelovanju s konzorcijem 
COSEC pri NUK pripravili izhodišča za pripravo vzdržnega modela za konzorcijske nakupe podatkovnih zbirk, 
določili naslove podatkovnih zbirk, ki bi bili financirani iz sredstev za izvajanje posebnih nalog OOK, 
posamezne knjižnice pa bi morebitne dokupe dodatnih naslovov financirale iz sredstev knjižnic posameznih 
območij, v kolikor bi se izkazala potreba po njih. V letu 2022 bo ožja skupina koordinatorjev območnosti v 
imenu OOK-jev poskušala dokončno uskladiti podrobnejše pogoje in model za sodelovanje v konzorciju. 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. Zbirke 
predstavljamo s pomočjo promocijskih multimedijskih gradiv, poseben poudarek je bil namenjen zbirki 
PressReader, ki omogoča branje več kot 7.400 časnikov in revij s celega sveta, med drugim tudi slovenskega 
Dela (del leta), Dnevnika in Nedeljskega dnevnika.  
Med prioritete je sodila tudi za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za strokovno in 
študijsko gradivo. Maja 2019 je bila s Pošto Slovenije sklenjena konzorcijska pogodba za vse slovenske OOK 
o dostavi paketov v okviru izvedbe brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika.  
Obdelali in opremili smo gradivo, 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. Obvezni izvod je pomemben pri pridobivanju gradiva v MKL in bo 
imel za posledico oblikovanje novih zbirk gradiva, ki bodo pomembne za celotno območje. Tako smo povečan 
in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva tudi v letu 2021 zagotavljali z obveznim izvodom. 
Mesečno obveščanje knjižnic območja o novem gradivu prek spletne strani knjižnice. 
 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za potrebe 
knjižnične dejavnosti, npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT …) v 
prilogah na koncu 

 
2.1 svetovalno delo za območje OOK  

• Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti MKL: 

• uporaba določil knjižničarske zakonodaje,  

• uporaba drugih zakonskih določil, ki se navezujejo na delo v knjižnicah, predvsem s področja 
kadrovske, delovne in splošne zakonodaje,  

• računovodska vprašanja, s poudarkom na finančnem načrtovanju, poročanju o izvedbi 
programov in doseganju ciljev, 

• pravno-upravni postopki,  

• priprava strateških dokumentov in načrtov, 

• obdelava knjižničnega gradiva, tudi zahtevnejšega, ter upravljanje knjižnične zbirke, 

• načrtovanja razvoja in izvajanje bibliopedagoških dejavnosti, 

• načrtovanja razvoja in izvajanje knjižničnih dejavnosti za odrasle, starejše, posebne in ranljive 
skupine uporabnikov, 

• načrtovanje in izvajanje nalog na področju razvoja bralne kulture za otroke, mladino in odrasle, 

• načrtovanje in izvajanje dejavnosti za spodbujanje vseh vrst pismenosti, predvsem 
informacijske in zdravstvene, 

• načrtovanje in izvajanje nalog na področju vseživljenjskega učenja, 

• načrtovanje in izvajanje domoznanske dejavnosti in podajanje mnenj glede lokalnih 
domoznanskih zbirk, 

• načrtovanje in izvajanje prireditvenih dejavnosti, 

• izvajanje različnih oblik mentorstva v splošnih knjižnicah, 

• priprava knjižničnih statistik za potrebe posameznih knjižnic in prikaz v okviru državne statistike,  

• priprava projektov in izvedba digitalizacije knjižničnega gradiva,  

• priprave in vnos domoznanskih vsebin na portale z digitalnimi in digitaliziranimi vsebinami, 

• svetovanje za nakup opreme IKT, predvsem za potrebe uporabe programske opreme COBISS3 
in sistemov za samostojno uporabo knjižnice, ter načrtovanje informacijskih sistemov v 
knjižnicah, 

• uporaba e-servisov in e-storitev, ki jih knjižnice nudijo uporabnikom, vključno z uporabo, 
nakupom in promocijo podatkovnih zbirk,  
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• nudenje podpore delovanju obstoječih in uvajanju novih storitev v digitalnem okolju knjižnic 
(zvočne knjige Audibook, Kanopy), tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah, 

• načrtovanje in razvoj spletnih strani in uporaba spletnih komunikacijskih poti,  

• izvedba promocijskih in zagovorniških aktivnosti, 

• vključevanje sodobnih spletnih in tehnoloških rešitev v delovanje knjižnice, 

• načrtovanje knjižničnih mrež in prostorov, 

• izvajanje brezplačne območne medknjižnične izposoje. 

• Izvajanje posebnih nalog območnosti zaradi spremenjenih razmer, povezanih s koronavirusno 
boleznijo (covid-19) preko tehnološko podprtih načinov komunikacije, predvsem s podporo 
spletnih orodij za izvedbo izobraževanj na daljavo in videokonferenčnih orodij. Nakupili smo 
licenco za spletno videokonferenčno orodje Zoom, ter za potrebe vseh slovenskih OOK orodje 
Zoom Video Webinar. Slednji omogoča enostavno vodenje velikih spletnih dogodkov z video, 
avdio in skupno rabo zaslona za boljše sodelovanje, ter načrtovanje in predstavitev spletnih 
seminarjev z veliko zanesljivostjo za do 300 aktivnih udeležencev. 

• Izvajali smo redakcijo, organizacijo in koordinacijo dela na portalu Kamra za potrebe regije in 
zagotavljali redno komunikacijo s knjižnicami regije. 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

• Izvedli smo izobraževanja strokovnih delavcev na območju ter izobraževanja za nove naloge v 
knjižnicah po programu Učnega centra MKL (program v prilogi 3), zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah predvsem v virtualni obliki: 

• Učni center MKL je v letu 2021 nadaljeval naloge kot kompetenčni center za izobraževanje 
knjižničarjev regije in OOK. Učni center MKL je jeseni 2021 pridobil naziv kompetenčni center 
za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje knjižničarjev in strokovne javnosti. 

• V sodelovanju z Zavodom za gluhe in naglušne in CIRIUS Kamnik smo pripravili delavnico z dr. 
Dušanom Rutarjem in Dušanom Dvorščakom na temo dela z uporabniki s posebnimi potrebami 
(28. 9. 2021, 23 udeležencev), s poudarkom na razumevanju potreb in dela s slušno oviranimi 
uporabniki.  

• Organiziran je bil regijski posvet o sodelovanju splošnih knjižnic s Knjižnico slepih in slabovidnih 
Minke Skaberne (12. 10. 2021, 15 udeležencev). 

• V virtualni obliki je bilo pripravljeno tudi izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski 
izpit v sodelovanju s Komisijo za bibliotekarski izpit in Oddelkom za izobraževanje, razvoj in 
svetovanje NUK (31. 3. 2021, 9 udeležencev). 

• Izvedli smo delavnico Kako pripravimo prireditev oziroma dogodek v sodelovanju z Muzejem in 
galerijami mesta Ljubljana (22. 4. 2021, 21 udeležencev). 

• S strokovnjaki iz Muzeja in galerij mesta Ljubljana smo pripravili tudi nadaljevalno delavnico o 
pripravi razstave Od koncepta do obiskovalca (2. 11. 2021, 7 udeležencev). 

• Ponovno smo organizirali usposabljanje knjižničarjev iz OOK za uporabo CMS orodja 
WordPress (12. 5. 2021, 8 udeležencev), ki je osnova za pripravo skupnega portala slovenskih 
splošnih knjižnic – knjiznice.si, ter za uporabo spletnih predlog, ki so slovenskim splošnim 
knjižnicam na voljo od druge polovice leta 2020. Izobraževanje smo uspeli izvesti v predavalnici 
MKL Knjižnice Otona Župančiča. 

• Izvedli smo tudi tri delavnice na temo uporabe videokonferenčnega orodja ZOOM za potrebe 
organiziranja e-dogodkov. Prva je za skupino koordinatorjev območnosti in organizatorjev 
prireditvenih dejavnosti v splošnih knjižnicah potekala 20. 1. 2021 (14 udeležencev), druga 16. 
3. 2021 (19 udeležencev), tretja, namenjena sistemskim administratorjem, pa 12. 5. 2021 (9 
udeležencev). 

• V sodelovanju z Združenjem bank Slovenije in Zvezo potrošnikov Slovenije smo izvedli 
predstavitveno-izobraževalno delavnico »Finančno opismenjevanje v splošni knjižnici« (10. 2. 
2021, 32 udeležencev) v virtualnem okolju MS Teams. 

• Za vse slovenske splošne knjižnice smo pripravili izobraževanje Načrtovanje letnega nakupa 
knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za kulturo 
(3. 11. 2021, 29 prijavljenih ter približno enako število predhodno neprijavljenih udeležencev 
sicer brezplačnega dogodka). Izvedeno je bilo v virtualni obliki. 

• Organizirali smo predstavitev nizozemskega knjižničnega sistema in projektov bralne 
pismenosti na Nizozemskem v okviru enodnevnega študijskega obiska skupine 25 knjižničarjev 
iz Nizozemske, ki so jo sestavljali direktorji splošnih knjižnic in strokovnjaki za področje socialne 
vključenosti (v sodelovanju z Oddelkom za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK in v okviru 
ERASMUS+ mobilnosti za zaposlene). 

• Organizirane so bile začetna delavnica Sam svoj lektor I (4. 3. 2021, 15 udeležencev), 
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nadaljevalna delavnica Sam svoj lektor II (6. 4. 2021, 13 udeležencev) in izpopolnjevalna 
delavnica Sam svoj lektor III (13. 5. 2021, 9 udeležencev). 

• Organizirani sta bili začetna in nadaljevalna delavnica za uporabo programa MS Publisher (17. 
5. 2021, 6 udeležencev, in 31. 5. 2021, 4 udeleženci). 

• Organizirana je bila začetna delavnica za uporabo programa MS Excel (5. 10. 2021, 5 
udeležencev). 

• Organizirana je bila delavnica na temo dela z mladostniki (6. 5. 2021, 9 udeležencev). 

• Organizirana je bila delavnica na temo inovativnega dela v spletnih učilnicah (v virtualni obliki je 
potekala v maju in juniju 2021, 14 udeležencev). 

• Izobraževanje Migracije in podnebne spremembe skozi prizmo globalnega učenja (1. 4. 2021, 
13 udeležencev). 

• Organizirana je bila izobraževalna delavnica za pripravo in uporabo e-kvizov, e-ugank in 
interaktivnih delovnih listov (24. 3. 2021, izvedeno v virtualni obliki, 40 udeležencev).  

• Izobraževalna delavnica na temo obdelave fotografij (15. 4. 2021, 16 udeležencev). 

• Izobraževalna delavnica na temo grafičnega oblikovanja za promocijo dogodkov s programsko 
opremo Canva (2. 6. 2021, 7 udeležencev). 

• Delavnica praktičnih veščin javnega nastopanja (24. 5. 2021, izvedeno v predavalnici MKL KOŽ, 
5 udeležencev).  

• Izobraževanji s področja strategij iskanja knjižnega (6. 10. 2021, 8 udeležencev) in neknjižnega 
(7. 10. 2021, 4 udeleženci) gradiva. 

• Izobraževalna delavnica na temo optimizacije prikazovanja seznamov priporočenega gradiva 
na spletni strani (19. 4. 2021, 6 udeležencev). 

• Izobraževanje Poti do e-knjig v Biblosu (17. 3. 2021, 6 udeležencev in 8. 12. 2021, 6 
udeležencev). 

• Izobraževanje Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (27. 5. 2021, 12 
udeležencev in 16. 9. 2021, 4 udeleženci), izvedeno v predavalnici MKL KOŽ. 

• Izobraževalna delavnica glede pridobivanja sponzorjev in donatorjev (9. 11. 2021, 5 
udeležencev). 

• Izobraževanje o napredovanjih v bibliotekarstvu (21. 10. 2021, izvedeno v predavalnici MKL 
KOŽ, 12 udeležencev). 

• Izobraževanje na temo svetovanja za branje in (ne)formalne biblioterapije (17. 11. 2021, 
izvedeno v virtualni obliki, 10 udeležencev).  

• Izobraževanje o knjižnih novostih za otroke (23. 1. 2021, izvedeno v virtualni obliki, 70 
udeležencev). 

• Cikel usposabljanj za voditelje bralnih skupin, ki je potekal celotno leto 2021, večinoma v 
virtualni obliki, za 9 udeležencev. 

• Bibliopedagoška izobraževanja: »Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju« (20. 
3. 2021, izvedeno v virtualni obliki, 52 udeležencev); »Kakovostna ilustracija in oblikovanje knjig 
za otroke« (8. 4. 2021, 32 udeležencev); »Lutka v knjižnici« (maj–junij 2021, v virtualni obliki, 5 
udeležencev); ter »Pravljice v nas in za nas« (8. 6. 2021, 9 udeležencev). 

• Strokovne srede: »Začetek nove bralne sezone; predstavitev nacionalnega projekta JAK 
Rastem s knjigo 2021/2022« (15. 9. 2021, 36 udeležencev), »Predstavitev nacionalnega 
projekta JAK Rastem s knjigo 2021/2022« (13. 10. 2021, 75 udeležencev) in »Predstavitev 
Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2021« (10. 11. 2021, 35 udeležencev). 

• V sodelovanju z glavnim uredništvom portala Kamra imamo pripravljen program izobraževanja 
knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega domoznanskega portala Kamra v obliki 
praktično naravnane delavnice. V letu 2021 se potreba po izvedbi delavnice ni izkazala, saj se portal 
z letom 2022 seli na novo platformo, tako da bodo potrebne prilagoditve gradiv za usposabljanje. 

• Pripravili smo mednarodno posvetovanje Knjižnica, srce mesta, na katerem smo obravnavali koncept 
zelenih knjižnic. Posvetovanje je osvetlilo z IFLO povezan koncept zelenih knjižnic in njegovo 
realizacijo doma in v sosednjih regijah, vprašanje »zelene« gradnje, vzgojo in osveščanje 
uporabnikov o okoljskih temah in trajnostnem razvoju, ter povezovanje knjižnic na tem področju z 
lokalno skupnostjo. Posvet je povezan tudi z vlogo MKL v širšem mednarodnem okolju, saj je v letu 
2021 z aktivno vključitvijo v novoustanovljeno IFLA sekcijo za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice 
(IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section – ENSULIB) zastopala koncept zelenih 
knjižnic na nacionalnem nivoju. Udeležila sta se ga 102 kolega iz Slovenije in tujine. 

• Zaradi razglasitve pandemije koronavirusne bolezni je bila izvedba simpozija Ugriznimo v zlate 
hruške, načrtovanega za april 2020, prestavljena na leto 2021.  

2.1.2 promocija območnosti 
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• Aktivno delovanje na skupnem portalu slovenskih splošnih knjižnic in Združenja splošnih knjižnic – 
knjiznice.si. 

• Stalna spletna promocija modula za prispevke uporabnikov Album Slovenije na Kamri, za knjižničarje 
območja, na primeru uporabe Albuma Ljubljane. 

• Za ciljno skupino starejših uporabnikov smo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja 
Zgodbe mojega kraja (priloga 6), ki je bil promoviran v različnih medijih, obsežno pa predvsem na 
Radiu Slovenija Prvi program. 

• Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 
predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov kolegov iz tujine – štiridnevna mobilnost 
Erasmus+ za zaposleno iz knjižnice v Łodzu ter za zaposlene v Mestni knjižnici v Pragi in enodnevni 
študijski obisk skupine 25 knjižničarjev iz Nizozemske, ki so jo sestavljali direktorji splošnih knjižnic 
in strokovnjaki za področje socialne vključenosti (v sodelovanju z Oddelkom za izobraževanje, razvoj 
in svetovanje NUK), in predstavitev za druge kolege iz tujine, slednje predvsem preko rednih 
strokovnih sestankov s članicami foruma NAPLE, kjer je koordinator območnosti predstavljal 
izsledke, ki izhajajo iz izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice. 

• Objavljanje seznama gradiva, kupljenega iz sredstev OOK na spletnih straneh MKL 
(https://www.mklj.si/obmocnost/). 

• Omogočanje dostopa do vsebin informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti MKL v obliki 
povezave na spletnih straneh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja, ki hkrati služi kot 
izhodišče za usposabljanje njihovih uporabnikov in permanentno (samo)izobraževanje njihovih 
zaposlenih. 

• Vsebine Mestne knjižnice Ljubljana, objavljene na portalu Kamra, smo promovirali preko ustaljenih 
kanalov. Hkrati smo izvajali promocijo vsebin iz vseh območij na Kamri preko Kamrinega Twitter 
profila. 

• V letu 2020 predvidena razstava roll-up stojal o digitaliziranih vsebinah Osrednje Slovenije je bila 
zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prestavljena v leto 2021, vendar je zaradi 
enakega vzroka ni bilo možno izvesti. Upamo na izvedbo v letu 2022. 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

• Redna komunikacija z Oddelkom za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK. 

• Sodelovanje pri strokovnem srečanju slovenskih OOK-jev in nizozemskih knjižničarjev, ki so 
Slovenijo v letu 2021 obiskali v okviru programa Erasmus+. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

• Sodelovanje v Delovni skupini za pripravo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Ministrstvo za kulturo). 

• Sodelovanje v Delovni skupini za pripravo modela kompetenčnih centrov (NUK), ter nato članstvo v 
Komisiji za kompetenčne centre pri Združenju splošnih knjižnic. 

• Sodelovanje v Delovni skupini za oblikovanje strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic za 
naslednje srednjeročno obdobje do leta 2025 (Združenje splošnih knjižnic). 

• Priprava vsakoletnega Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki vključuje tudi 
predstavitve dobrih knjig, ki prejmejo nacionalno prepoznavno nagrado – znak za kakovost zlata 
hruška. 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja projekte, ki jih preko 
sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes razširja na uporabnike 
Osrednjeslovenskega območja: 

• Model beleženja posredovanih informacij, 

• Aplikacija za izterjavo gradiva, 

• Knjižnica za družine, 

• Smernice za starejše, 

• Smernice za mlade, 

• Smernice za brezposelne, 

• Smernice za prireditve za odrasle, 

• Spremljanje prireditev in izobraževanj, ter evalvacija prireditev in izkušenj obiskovalcev, 

• Borza zdravja – zdravstveno opismenjevanje v splošni knjižnici, 

• Strokovna izhodišča za razvoj spletnih vsebin in storitev (delovanje digitalne knjižnice),  

• Strategija pridobivanja sponzorjev, 

• Knjižnica in socialna omrežja, 

• Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz, 
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• Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami, 

• Informacijska točka e-gradiv javnih oblasti, 

• Katalog znanja s področja IKT, 

• E-priročnik za pripravo strateškega načrta, 

• Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov, 

• Medijsko opismenjevanje mladostnikov, 

• Uvajanje videoiger v knjižnico, 

• Mesto bere, 

• Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi, 

• Izvajanje različnih oblik mentorstva v splošnih knjižnicah, 

• Poletavci in NajPoletavci. 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

• Projekt Dan zbiranja spominov je prešel v redno dejavnost knjižnic kot permanentna storitev zbiranja 
spominov za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za takojšnjo digitalizacijo. Tudi kot 
promocijska podpora Albumu Slovenije/Albumu Ljubljane. 

• Nadaljevali smo skupni projekt z naslovom »Bilo je nekoč v našem kraju«, v okviru katerega smo 
skupaj s knjižnicami regije iskali zanimive zgodbe, povezane z lokalno zgodovino ter prebivalci 
posameznega kraja, jih zapisali in objavili na portalu Kamra (objavili smo deset digitalnih zbirk). 

• V sodelovanju s knjižnicami območja smo ponovno pripravili precej odmeven regijski domoznanski 
natečaj za najboljšo domoznansko zgodbo. 

• Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci (sedaj pri projektu poleg MKL sodeluje še šest izmed osmih 
knjižnic območja). 

• Nadaljujemo uspešno sodelovanje z Mestno knjižnico Grosuplje pri nabavi in obdelavi knjižničnega 
gradiva, ter s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, Knjižnico Medvode, Knjižnico Domžale, Knjižnico Litija 
in Mestno knjižnico Grosuplje pri skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno folijo. 

• Pripravili smo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin pri pripravi in 
izvedbi projektov v njihovih knjižnicah.  

• Vsebine Mestne knjižnice Ljubljana, objavljene na portalu Kamra, smo promovirali preko ustaljenih 
kanalov. Hkrati smo izvajali promocijo vsebin iz vseh območij na Kamri preko Kamrinega Twitter 
profila, za katerega smo leta 2019 pripravili smernice objavljanja vsebin. 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

• Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk v 
povezavi s konzorcijem COSEC (konzorcij OOK za nakup e-virov). 

• Sodelovanje pri projektu spletnega portala dobreknjige.si s priporočilno kakovostno literaturo. 

• Pod okriljem Združenja splošnih knjižnic smo uspešno zaključili projekt priprave skupnega portala 
slovenskih splošnih knjižnic (v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja 
Koper in Osrednjo knjižnico Celje), v novembru 2019 je bil javno objavljen portal knjiznice.si. V letu 
2021 smo preko Učnega centra MKL ponovili s projektom povezano delavnico za slovenske 
knjižničarje glede priprave spletnih strani z WordPress CMS. 

• Strokovno smo sodelovali z Združenjem splošnih knjižnic (poseben poudarek tudi na delu v okviru 
skupine za COBISS in v letu 2019 ustanovljene Delovne skupine za oblikovanje strategije razvoja 
slovenskih splošnih knjižnic za naslednje srednjeročno obdobje do leta 2025). 

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

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 

• 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 s Shanghai City Library. 

• Sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in Hrvatskim centrom za dječju knjigu. 

• Sodelovanje z IBBY (Generalni sekretariat v Baslu) prek Slovenske sekcije IBBY (Pionirska – Center 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo tudi sodeluje skupaj s Slovensko sekcijo IBBY pri pripravi 
kandidatur slovenskih avtorjev s področja mladinske književnosti za mednarodne nagrade: 
Andersenova nagrada, ALMA, Častna lista IBBY idr.). 

• Sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko.  
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• Sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri pripravi strokovnega srečanja za 
napotene in nenapotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (MEGA kviz). 

• Sodelovanje z učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (Nemčija, Bosna in Hercegovina ter 
Italija) pri izvedbi projekta Poletavci in NajPoletavci. 

• Sodelovanje v ERASMUS+ mednarodnem projektu TECH.LIBRARY s še šestimi partnerji iz petih 
evropskih držav (Regionalna narodna biblioteka Petko P. Slaveykov – Bolgarija, Gradska knjižnica 
Rijeka – Hrvaška, Mazsalaca Municipality – Latvija, Biblioteca nationala a Romaniei – Romunija in 
Argo di Donda Andrea e C. snc in Unione della Romagna Faentina – Italija). 

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

• Slovanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi 
(Slovanska knihovna). 

• Sodelovanje z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo (Cikel ruskega filma). 

• Sodelovanje v projektu Dublin Literary Award z vsakoletnim predlogom v angleščino prevedenega 
slovenskega romana za nagrado. 

• Sodelovanje s knjižnicami, članicami mednarodnega gibanja zelenih knjižnic (Let's go green). 

• MKL je nacionalna predstavnica v NAPLE Forum (National Authorities on Public Libraries in Europe). 

• Sodelovanje z evropsko knjižničarsko zagovorniško organizacijo Public Libraries 2030. 

• Sodelovanje v projektu Forum Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe), v programu 
sestrskih knjižnic: Regijska knjižnica iz Kaunasa (Litva) in Regijska knjižnica iz Krakova (Poljska). 

• MKL je članica IFLA (International Federation of Library Associations) ter ena izmed podpornic v letu 
2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice (IFLA Environment, 
Sustainability and Libraries Section – ENSULIB), v njeno delovanje se aktivno vključujemo preko 
odbora sekcije. 

• MKL je članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Miniature book society, San Diego, California, 
ZDA, in Sammlerkreis miniaturbuch e.V. Stuttgart, Nemčija. 

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 
ali v vsej državi 

• Dostop na daljavo do naročenih podatkovnih zbirk preko protokola EZProxy. 

• Aplikacija za beleženje informacij. 

• Aplikacija Izterjave – evidenca neizterjanih terjatev. 

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

• Analiza ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s pravnimi, davčnimi in finančnimi vsebinami.  

• Pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za leto 2020. 

• Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2020. 

• Na podlagi dokumenta »Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana«, ki smo ga pripravili in objavili 
na spletni strani v letu 2020, smo zasnovali dejavnosti za večletno delovanje z ustreznimi teoretičnimi 
in praktičnimi izhodišči ter predlogi razvoja spletnih vsebin in storitev, ki bodo osnova za načrtovanje 
nakupa in promocije e-vsebin za celotno območje. 

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

• Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor tudi 
demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območij, ki jih pokrivajo knjižnične 
mreže posameznih regij. 

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 

• Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je 
namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici in za študente bibliotekarstva. V 
tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih knjižničarjev iz knjižnic regije v OOK 
MKL. 

• Med informacijami javnega značaja MKL je bil februarja 2019 objavljen dokument »Mentorstvo v 
MKL«, ki je lahko v pomoč knjižnicam območja pri opredelitvi izvajanja različnih oblik mentorstva: za 
novo zaposlene, bibliotekarski izpit, študente bibliotekarstva, študente drugih strok, dijake, 
prostovoljce in usposabljanje na delovnem mestu.  

• V letu 2021 smo v okviru Erasmus+ mobilnosti gostili na krajšem obisku knjižničarki iz praške 
knjižnice (Městská knihovna v Praze) in v obliki spremljanja na delovnem mestu (angl. job 
shadowing) knjižničarko iz knjižnice v Lodžu (Biblioteka Miejska w Łodzi). 
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• V sodelovanju z Oddelkom za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK smo v okviru programa 
ERASMUS+ gostili študijski obisk skupine 25 strokovnjakov iz Nizozemske, ki so jo sestavljali 
direktorji splošnih knjižnic in strokovnjaki za področje socialne vključenosti. 

• V letu 2021 smo organizirali skupinske predstavitve služb, območnih enot in dejavnosti v MKL za 
novo zaposlene in študente bibliotekarstva. Predstavitve so bile razdeljene v deset sklopov in so 
potekale v času delovne prakse študentov bibliotekarstva (4). Praksa je bila zaradi ukrepov ob 
epidemiji prestavljena na maj 2021. 

• Za zaposleni iz Mariborske knjižnice smo izvedli strokovno izmenjavo, ki je bila zaradi razmer v letu 
2020 prestavljena na leto 2021. 

• Priprava programov in koordinacija mentorstva študentom bibliotekarstva je potekala v Službi za 
razvoj in območnost. Programa za gostji iz tujine sta bila pripravljena v Učnem centru MKL. 

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

• Sedem mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske – Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo (od tega tri v živo, štiri virtualno – posneti prispevki so objavljeni na YouTube kanalu 
MKL (https://www.youtube.com/user/MestnaKnjiznicaLJ). 

• Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2021 (druga polovica šolskega leta 2020/2021 in prva 
polovica šolskega leta 2021/2022) nas je obiskalo 572 osnovnošolcev (7. razred, 25 skupin, 30,5 ur) 
in 1.740 srednješolcev (1. letnik, 69 skupin, 93,5 ur). 

• Pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« je uspešno sodelovalo šest knjižnic območja, pet jih je 
bilo vključenih tudi v projekt NajPoletavci (priloga 4). 

• Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza 2020/2021 in 2021/2022. 

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje  

• Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami. 

• Tudi v letu 2021 smo nadaljevali z implementacijo modela prilagojene spletne strani v skladu z določili 
Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (UL RS, št. 30/2018) na portalu knjiznice.si. 
Pomen prenosa dobre prakse na spletne strani slovenskih splošnih knjižnic smo izpostavili tudi na 
izobraževalni delavnici za uporabo CMS orodja WordPress (organizirano v okviru Učnega centra 
MKL, MKL KOŽ, 12. 5. 2021). 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 

• Sodelovanje v Delovni skupini za pripravo modela kompetenčnih centrov (NUK). 

• Sodelovanje v Delovni skupini za pripravo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Ministrstvo za kulturo). 

• Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami na področju delovanja 
domoznanskega portala Kamra – predsedovanje nadzornemu odboru. 

• Udeležba na sestankih in delavnicah koordinacije območnosti v NUK-u (koordinatorjev območnosti, 
informatikov in domoznancev). 

• Sodelovanje pri projektu spletnega portala dobreknjige.si s priporočilno kakovostno literaturo. 

• Sodelovanje pri konzorcijskih nakupih podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo za potrebe knjižnic 
območij, in pri izobraževanju uporabnikov za uporabo e-virov. 

• Omogočanje brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika med vsemi splošnimi 
knjižnicami na območju celotne Slovenije. 

• Priprava in urednikovanje skupne spletne strani slovenskih splošnih knjižnic. 

• V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico smo imeli strokovni obisk dveh zaposlenih iz 
Mariborske knjižnice, ki je bil zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (covid-19) 
prestavljen iz leta 2020 v leto 2021. 

2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 
zamejcev) 

• Vzpostavili smo trajno sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in od jeseni 2020 do pomladi 2021 
po njihovem vzoru že petič pripravili natečaj za kratko literarno zgodbo za mlade metaFORA. 

• MKL je ena izmed podpornic v letu 2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj in 
knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section – ENSULIB), v njeno delovanje se 
aktivno vključujemo preko odbora sekcije. 

• MKL je nacionalna predstavnica v NAPLE Forum (National Authorities on Public Libraries in Europe). 

• Aktivno smo sodelovali pri projektu NAPLE sister libraries (predvsem z objavami na spletni strani 
https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/). 

https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/
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• Sodelujemo s knjižnico v kitajskem Šanghaju pri delovanju posebne zbirke Okno Kitajske v fizični in 
digitalni obliki. 

• Sodelujemo z Goethe Institutom pri delovanju posebne zbirke Onleihe v fizični in digitalni obliki. 

• Kot nacionalni predstavniki aktivno sodelujemo v NAPLE ebook working group. 

• Sodelovali smo z organizacijo Public Libraries 2030 pri zagovorniških akcijah v Evropskem 
parlamentu in drugih deležnikih (MEP Library Lovers Group, Digital Government Yearly Factsheets). 

2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 

• Skupina sistemskih administratorjev OOK je v letu 2019 pripravila strateški dokument z usmeritvami 
na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028, ki bo kot ključni izhodiščni dokument 
v pomoč pri usklajevanju načrta razvoja opreme IKT po slovenskih knjižnicah – usmerjanje k novim 
tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic in k novih e-storitvam. 

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

 
Učinki in doseženi rezultati: 
V MKL za knjižnice območja nudimo strokovno svetovalno pomoč na različnih področjih: pomoč pri ustrezni 
uporabi določil knjižničarske zakonodaje (podpora pri strokovnih utemeljitvah, ki jih od knjižnic zahtevajo 
njihovi ustanovitelji in financerji, postopki pri mentoriranju novozaposelnih v okviru Pravilnika o bibliotekarskem 
izpitu in pomoč pri uporabi določil Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti), pomoč pri uporabi 
drugih zakonskih določil, ki se navezujejo na delo v knjižnicah, predvsem s področja delovne zakonodaje, 
računovodskih zadev, pravno-upravnih postopkov (priprava in sprejem ustreznih pravilnikov in aktov, 
implementacija novih zakonskih določil) in knjižnične statistike, obdelava zahtevnejšega knjižničnega gradiva, 
priprava projektov in izvedba digitalizacije knjižničnega gradiva, načrtovanje skupnega razvoja 
bibliopedagoških dejavnosti, priprava in vnos domoznanskih vsebin na portal Kamra, nakupa opreme IKT za 
potrebe uporabe programske opreme COBISS3 in sistemov za samostojno uporabo knjižnice, podpora pri 
uporabi e-servisov in e-storitev, ki jih knjižnice nudijo uporabnikom, vključno z uporabo, nakupom in promocijo 
podatkovnih zbirk, podpora izvajanju brezplačne območne medknjižnične izposoje itd. V letu 2021 smo velik 
poudarek namenili nudenju podpore delovanju obstoječih in uvajanju novih storitev v digitalnem okolju knjižnic 
(zvočne knjige Audibook, Kanopy), tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah. 
V jeseni 2021 je MKL pridobila javno formalno priznani status za izvajanje nalog dveh nacionalnih 
kompetenčnih centrov: Pionirske knjižnice in Učnega centra. Učni center Mestne knjižnice Ljubljana je pridobil 
naziv kompetenčni center za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje knjižničarjev in strokovne 
javnosti. Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo kot kompetenčni center skrbi 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. 
Izvajali smo dejavnosti Učnega centra MKL za koordinatorje nalog območnosti za znanja ter izobraževanja za 
knjižničarje regije za nove naloge v knjižnicah po konceptu in programu Učnega centra MKL, s poudarkom na 
znanjih za izvajanje mentorskega dela pri pisnih nalogah bibliotekarskih izpitov kandidatov iz splošnih knjižnic, 
usposabljanju za uporabo spletnih storitev Arnesa, predvsem pri izgradnji lastnih spletnih mest s pomočjo 
WordPress CMS predlog, kakor tudi samega CMS orodja WordPress; delavnice na temo uporabe 
videokonferenčnega orodja ZOOM za potrebe organiziranja e-dogodkov; pričeli smo s ciklom usposabljanj za 
delo z uporabniki s posebnimi potrebami (v letu 2021 je bil poudarek na razumevanju potreb in delu z gluhimi 
in naglušnimi), ter usposabljali za znanja za pripravo in izvedbo prireditvene dejavnosti, vključno s posebnostmi 
izvajanja razstavne dejavnosti. Organiziran je bil tudi regijski posvet o sodelovanju splošnih knjižnic s Knjižnico 
slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Načrtovani delavnici »Delo s starejšimi« in »Zdravstveno 
opismenjevanje v splošni knjižnici« smo zaradi spremenjenih razmer in želje po izvedbi v fizični obliki prestavili 
v leto 2022. 
Učni center MKL se je tako že dobro uveljavil kot izobraževalni center tudi za potrebe usposabljanja za znanja, 
potrebna za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice, kar je bilo nadgrajeno z omenjenim 
pridobljenim nazivom kompetenčnega centra. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL ponudili 
predvsem na tematiko napotkov za praktično izpolnjevanje obrazca za imenovanje v strokovne nazive ter za 
napredovanja v plačne razrede, na tematiko načrtovanja letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih 
knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za kulturo; pripravili smo delavnice praktičnih veščin s 
področja lektorstva, uporabe programske opreme MS Office, dela z mladostniki, priprave in oblikovanja 
digitalnih vsebin v knjižnicah (spletne učilnice, e-kvizi in ostalo interaktivno gradivo, obdelava fotografij, 
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oblikovanje tiskovin in promocijskih gradiv), strategij iskanja knjižnega in neknjižnega gradiva, svetovanja za 
branje in (ne)formalne biblioterapije, veščin javnega nastopanja, knjigoveštva, pridobivanja sponzorjev in 
donatorjev; ponudili smo celoletni cikel usposabljanj za voditelje bralnih skupin ter bogat nabor izobraževanj 
za izvajanje bibliopedagoškega dela. 
V sodelovanju z Združenjem bank Slovenije in Zvezo potrošnikov Slovenije smo izvedli tudi predstavitveno-
izobraževalno delavnico »Finančno opismenjevanje v splošni knjižnici« v virtualni obliki, ki bo izhodišče za 
nadaljnje skupne projekte pri izvajanju aktivnosti na področju finančnega opismenjevanja različnih ciljnih 
skupin uporabnikov z uporabo zunanjih strokovnjakov za posamezna področja, ki so del t. i. finančne 
pismenosti. 
Šesto mednarodno enodnevno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice Ljubljana »Knjižnica, srce mesta« 
2021 je bilo posvečeno zelenim knjižnicam. V letu 2019 je Knjižnica Šentvid sodelovala na natečaju za 
najboljšo zeleno knjižnico (Green Library Award), ki ga organizira krovna mednarodna knjižničarska 
organizacija IFLA, in s predstavitvijo svoje realizacije koncepta zelene knjižnice dosegla izredno visoko 
uvrstitev. Z organizacijo mednarodnega posvetovanja, ki bi povezal strokovna prizadevanja na to temo v 
Sloveniji in tudi v širši regiji, smo zeleni knjižnici dali nov zagon. Program posvetovanja smo razdelili v tri 
vsebinske sklope. V prvem smo predstavili širši okvir, znotraj katerega zelena knjižnica lahko dobro deluje. 
Drugi sklop smo prepustili bibliotekarski stroki in konceptu zelene knjižnice, kakor se znotraj nje razvija. V 
tretjem delu smo predstavili pestrost zelenih vizij, ki so našle mesto ne le v knjižnicah, ampak tudi v drugih 
javnih ustanovah, denimo šolah in vrtcih, ki so naši partnerji ter z njimi sodelujemo. Zaradi vladnih ukrepov in 
nestabilne epidemiološke situacije smo tradicionalno bienalno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice 
Ljubljana izvedli v virtualni obliki. Povzetki prispevkov so objavljeni v zborniku. Vsi referati so objavljeni na 
spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana. Evalvacija posveta prinaša visoke ocene, ki kažejo na vsesplošno 
zadovoljstvo udeležencev (ob najvišji možni oceni 5,00 je skupna povprečna ocena 4,7). Udeležilo se ga je 
veliko število udeležencev, 102. 
Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah in strogih ukrepov, ki so v precejšnjem delu leta (pomlad, 
jesen in zima) onemogočili prezentacijo našega strokovnega dela v živo (npr. Strokovne srede idr.), smo že 
takoj v jeseni prenesli precej našega dela v virtualno okolje. Začeli smo izdelovati novo obliko promocije zlatih 
hrušk – Berimo zlate hruške. Za vsako zlato hruško je načrtovana priprava video predstavitve posamezne 
nagrajene knjige z dodatnimi bibliografskimi podatki, animirano ilustracijo in zvočno predstavitvijo vsebine in 
ključne vrednosti knjige. Zlate hruške smo januarja predstavili v tematsko prirejeni izložbi Knjigarne Konzorcij. 
Izdali smo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig z naslovom Skupaj in podelili najboljšim izbranim 
knjigam, izdanim v letu 2020, znake zlata hruška ter priznanja, slednja v sodelovanju z Zvezo bibliotekarskih 
društev Slovenije. 
Posodobljeni so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor tudi 
demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območij, ki jih pokrivajo knjižnične mreže 
posameznih regij, ki bodo, glede na potrebe, podlaga za nadaljnje analize območja OOK.  
Nadaljujemo uspešno sodelovanje z Mestno knjižnico Grosuplje pri izvedbi skupne nabave in obdelave 
knjižničnega gradiva, ki v omejenem obsegu že postaja del redne dejavnosti knjižnice, ter s Cankarjevo 
knjižnico Vrhnika in Knjižnico Domžale pri skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno folijo. 
Pripravili smo dokument »Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana. Izhodišča za delovanje«. Dokument 
izhaja iz splošnih smernic delovanja splošnih knjižnic v e-okolju ter pregleda elementov, ki v največji meri 
vplivajo na ponudbo e-vsebin in e-storitev splošnih knjižnic. Dodan je povzetek obeh izvedenih raziskav, na 
primeru MKL (2019) in nacionalne raziskave (2020), ki jo je Združenje splošnih knjižnic naročilo za potrebe 
nove nacionalne strategije splošnih knjižnic, o stanju in mnenju uporabnikov o knjižničnih e-vsebinah in e-
storitvah. Večji del dokumenta zajema podrobno predstavitev vsega, kar se že izvaja v e-okolju za uporabnike 
knjižnice ali pa so že postavljene teoretične osnove oz. začete aktivnosti za tovrstne storitve ali vsebine, skupaj 
z morebitnimi dodatnimi aktivnosti pri posameznih vsebinah in storitvah. Na osnovi pregledanega smo 
poskušali v njem zapisati tudi vse, kar je povezanega z možnimi usmeritvami za prihodnost ter vprašanja, ki 
jih je potrebno še razrešiti (tudi na sistemski, ne le MKL ravni), skupaj s predlogi za nadaljnje aktivnosti, in ki 
so nato lahko izhodišče za strateške cilje v novem strateškem obdobju. Dokument je pisan v priročniški obliki, 
za vse, ki želijo dobiti pregled nad tem, kaj se je na področju digitalne knjižnice že izvajalo in kaj je še potrebno 
postoriti, ter bo služil kot osnova za lažje delo na področju digitalnih vsebin in storitev. 
Sodelovali smo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega gradiva (digitalnih 
in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižnice območja, ter pri postopkih za prilagoditev 
(lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjižnice območja na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. 
V okviru nacionalnega projekta »Finančno opismenjevanje v splošnih knjižnicah«, ki ga koordinira 
Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center NUK, smo sodelovali pri razvoju vsebin in 
izobraževalnih orodij za področje dviga finančne pismenosti starejših uporabnikov slovenskih splošnih knjižnic. 
Udeležili smo se sklopa 11 izobraževanj s področja finančne pismenosti, ki so se začela v februarju, pripravili 
scenarije za prilagojeno izvajanje izobraževanj preko videokonferenčnih platform, testirali delovanje e-učilnice 
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finlit.eu ter kolegom iz drugih slovenskih partnerskih knjižnic nudili pomoč pri tehničnih pogojih za izvedbo 
projekta (postavitev e-učilnice, priprava in uporaba gradiv na platformah Moodle). V sodelovanju z drugimi 
knjižnicami regije smo pripravili predstavitev na mednarodnem srečanju z drugimi izvajalci, izvedli 
izobraževanje za uporabnike preko videokonferenčnega orodja ZOOM ter pripravili evalvacijo skupaj z ostalimi 
knjižnicami držav, ki so sodelovale v projektu. Celoten sklop je trajal 9 mesecev in se je zaključil v mesecu 
oktobru. 
Knjižnice območja smo nadaljevale s storitvami, ki jih pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami, ter so že zajete v poročilu o dejavnostih splošnih knjižnic za uporabnike s posebnimi potrebami, 
ki je objavljeno na spletnem naslovu https://tinyurl.com/posebnepotrebe2018.  
Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2013 prenovljeno spletno stran MKL smo 
knjižnicam ponudili smernice za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR, s poudarkom na 
prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. Nekatere knjižnice območja so pri prenovi svojih 
spletnih strani že upoštevale predlagane smernice. Pri tem smo jih opozarjali tudi na pomembnost upoštevanja 
zahtev za dostopnost za slepe, slabovidne kot tudi osebe z motnjo branja glede na določbe Zakona o 
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (UL RS, št. 30/2018) pri načrtovanju novih spletnih strani. Slovenske 
OOK smo na portalu knjiznice.si implementirale model prilagojene spletne strani v skladu z določili tega 
zakona, le-ta je v letu 2020 služil kot testni model za prenos na spletne strani ostalih splošnih knjižnic. Tovrstni 
prenos bo še olajšan preko uporabe t. i. spletnih predlog, saj elementi in gradniki portalov, pripravljeni s CMS 
orodjem WordPress, že vsebujejo ustrezne rešitve, ki v veliki meri upoštevajo zakonska določila. 
Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju lokalnih 
računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. V skladu z novim strateškim obdobjem smo 
aktivno vključevali knjižnice območja v različne projekte MKL. Nadaljevali smo z redno komunikacijo s 
splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki svetovalne in posvetovalne narave.  
Skupaj z Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje smo v 
sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic v letu 2019 vzpostavili portal slovenskih splošnih knjižnic – 
knjiznice.si, kjer so na enem mestu združeni podatki, vsebine in informacije za različne ciljne skupine 
(strokovno javnost, splošno javnost, financerje ipd.). Sklenjen je bil dogovor o permanentnejši obliki 
vzdrževanja vsebinskega koncepta z deljenim skrbništvom nad trajnostjo projekta, ki ga po vsebinski plati vodi 
Mariborska knjižnica (glavno uredništvo), po finančni pa Združenje splošnih knjižnic. Organizirana je bila 
ponovitvena delavnica, namenjena koordinatorjem OOK in knjižničarjem iz ostalih slovenskih splošnih knjižnic, 
za uporabo CMS orodja WordPress. 
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju za skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za učence in 
dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske – Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo. Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja mladinskih in šolskih 
knjižničarjev kot tudi širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih zanima promocija kakovostne 
mladinske knjige in kakovostnega branja. Potekajo v organizaciji Pionirske – Centra za mladinsko književnost 
in knjižničarstvo, od leta 1972. Del 49. in 50. cikla Strokovnih sred smo zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah (koronavirus) izvedli v obliki video predstavitev. V letošnjem letu smo izvedli tudi 
dogodke, prestavljene iz leta 2020 (npr. simpozij Ugriznimo v zlate hruške). 
V letu 2021 je pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« izmed vseh sodelujočih 17 slovenskih splošnih 
knjižnic zelo uspešno sodelovalo tudi šest knjižnic območja (Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Knjižnica Medvode, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica), pet izmed njih pa je sodelovalo tudi pri projektu NajPoletavci. Skupno je sodelovalo 2.837 otrok in 
mladih (2.550 Poletavcev in 287 NajPoletavcev), od tega skoraj tretjina (753) iz knjižnic območja: 
- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: 221 (190 Poletavcev in 31 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: 111 (93 Poletavcev in 18 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Litija: 64 (54 Poletavcev in 10 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Logatec: 149 (120 Poletavcev in 29 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Medvode: 98 (87 Poletavcev in 11 NajPoletavcev), 
- Cankarjeva knjižnici Vrhnika: 110 (88 Poletavcev in 22 NajPoletavcev). 
Pregled števila sodelujočih otrok in mladih pri bralnem projektu Poletavci in NajPoletavci iz knjižnic območja 
po letih: 

Knjižnica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Knjižnica Domžale - - - - - - - - -  
Knjižnica Litija 36 38 72 71 71 62 90 90 129 64 
Knjižnica F. Balantiča Kamnik - - - - - - 61 94 80 111 
Knjižnica Logatec 40 59 77 85 111 116 145 133 124 149 
Mestna knjižnica Grosuplje - - - - - - - - -  
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 29 61 85 86 91 141 120 122 114 110 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica - - - - - - 49 102 206 221 
Knjižnica Medvode 39 64 84 67 85 74 79 104 93 98 

https://tinyurl.com/posebnepotrebe2018
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Skupaj 144 222 318 309 358 393 544 645 746 753 

Podrobnejše poročilo o skupnem projektu, kakor tudi po posameznih knjižnicah je v prilogi 4. 
 
metaFORA je projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja. Deluje kot poligon za uveljavljanje 
mladih avtorjev, saj ponuja možnost za izražanje kreativnosti s področja literarnega ustvarjanja. Natečaj, ki 
smo ga razpisali v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba, je potekal od 15. decembra 2020 do 15. aprila 
2021. Namenjen je bil mladim, med 15. in 25. letom. Na natečaj smo prejeli 12 kratkih zgodb, 14 haikujev, tri 
dramska besedila in en strip.  
Na portalu dobreknjige.si poleg Mestne knjižnice Ljubljana sodelujejo skoraj vse (torej osem) knjižnic območja 
(Knjižnica Domžale, Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija, 
Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Knjižnica Medvode, trenutno na portalu aktivno ne sodeluje 
le Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), s skupno 40 vnašalci vsebin (v letu 2021 je bilo aktivnih 25), kar nas 
uvršča na prvo mesto med vsemi knjižničnimi območji, z največjim prirastom novih zapisov (186), pri številu 
vseh vpogledov v zapise knjižnic območja pa z 2.536.003 ogledi za več kot 1.200.000 ogledov prekašamo 
naslednje območje z največ ogledi. Osrednjeslovensko območje je še vedno tisto, ki v skupnem seštevku 
prinaša največje število zapisov, objavljenih na portalu (31 % vseh objavljenih), največji prirast zapisov v 
preteklem letu (33 % oz. tretjina vseh objavljenih), posledično je tudi 31 % vseh ogledov zapisov na portalu 
dobreknjige.si v letu 2021 tistih, ki so bili pripravljeni na našem območju, v celotnem obdobju delovanja portala 
pa je ogled zapisov z našega območja predstavljal 30,72 % vseh ogledov. 
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju slovenskega 
splošnega knjižničarstva (npr. sodelovali smo pri pripravi modela kompetenčnih centrov pri NUK, v Delovni 
skupini za pripravo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe pri Ministrstvu za 
kulturo, v Delovni skupini za oblikovanje strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic za naslednje 
srednjeročno obdobje v okviru Združenja splošnih knjižnic, v okviru Združenja splošnih knjižnic smo dejavni v 
ožji skupini za COBISS, ter v Delovni skupini za pripravo skupne spletne strani slovenskih splošnih knjižnic), 
izvajamo odmevne (tudi nacionalne) projekte. 
MKL svoje strokovno sodelovanje in povezovanje na mednarodnem nivoju prenaša tudi na kolege iz splošnih 
knjižnic območja. Vključujemo jih v projekte mobilnosti programa ERASMUS+, obiske tujih kolegov, 
seznanjamo z aktivnostmi v tujih strokovnih združenjih (na področju predstavitev dobrih praks, vključevanja e-
knjig v splošne knjižnice, razvijanja različnih pismenosti, zagovorniških aktivnosti, predvsem v okviru Public 
Libraries 2030 in NAPLE), sodelujemo pri zagotavljanju gradiva za posebne zbirke (v slovanskih jezikih, 
nemščini, kitajščini), ki so jim dostopne preko izvajanja brezplačne medknjižnične izposoje znotraj območja 
OOK. 
MKL od leta 2020 kot slovenski predstavnik izvaja naloge diseminacije informacij o aktivnostih in programih 
foruma NAPLE (The National Authorities on Public Libraries in Europe), mednarodnega nevladnega združenja, 
ki skrbi za promocijo načel in strategijo politik na področju splošnih knjižnic v Evropi. Cilji združenja so 
obveščati o trenutnem stanju splošnih knjižnic v Evropi, spodbuditi k nadaljnjemu nacionalnemu razvoju 
knjižničnih storitev, opredeliti področja, primerna za sodelovanje med evropskimi splošnimi knjižnicami, in 
podpirati skladen razvoj evropske knjižnične politike. V preteklih mesecih se je to izkazovalo predvsem na 
področju prenašanja dobrih praks in izkušenj evropskih splošnih knjižnic v času soočanja s koronavirusno 
boleznijo ter njenim vplivom na delovanje knjižnic. Vodi ga upravni odbor, predsednik prihaja iz Irske, med 
člani pa je poleg predstavnikov iz Nemčije, Norveške, Portugalske in Švice tudi slovenski predstavnik.  
Nadaljujejo se tudi dejavnosti v okviru programa sestrskih knjižnic NAPLE Sister Libraries, ki je nastal na 
pobudo NAPLA, ter promovira načela in strategije za splošne knjižnice. MKL ima sicer že več let vzpostavljeno 
sodelovanje z regijsko knjižnico iz Kaunasa (Litva) in z regijsko knjižnico iz Krakova (Poljska). Še naprej bomo 
opravljali tudi vlogo nacionalnega predstavnika v Delovni skupini NAPLE za vključevanje e-knjig v ponudbo 
evropskih splošnih knjižnic eBook Working Group. 
MKL je bila tudi ena izmed podpornic v letu 2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj in 
knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section – ENSULIB), v njeno delovanje se aktivno 
vključujemo preko odbora sekcije in svoje delo diseminiramo tudi preko meja našega območja. 
V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico smo v letu 2021 izvedli strokovni obisk dveh zaposlenih 
iz Mariborske knjižnice, ki je bil zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prestavljen iz leta 2020. 
Iz dostopnih podatkov o razvitosti knjižnične dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju je moč sklepati, da 
je območje med najbolj razvitimi, kar je nenazadnje tudi rezultat uspešnega izvajanja posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice.  
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3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 

• Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem obveznega izvoda ter posredovanjem iz 
obveznega izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 69/2006 
in 86/2009) ter se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje morebitnih normativnih rešitev 
problematike ravnanja s knjižnično kulturno dediščino. 

• Pri izvedbi projekta »Bilo je nekoč v našem kraju« nudimo knjižnicam območja okvirne smernice pri 
izbiri tematike in načrtovanju priprave digitalnih zbirk. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

• V strokovnih službah knjižnice MKL smo obvestili 10 zavezancev za obvezni izvod glede obveznosti 
pošiljanja OI v NUK in jih seznanili o ustreznih postopkih in zakonskih določilih. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

• Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o 
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi 
določili. 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

• Objave na profilih družbenih omrežjih, tako portala Kamra, kakor tudi posameznih knjižnic območja, 
ki na portal prispevamo vsebine. 

• Seznanjanje uporabnikov v okvirih rednega referenčnega dela v Centru za domoznanstvo MKL. 

• V letu 2020 predvidena razstava roll-up stojal o digitaliziranih vsebinah Osrednje Slovenije je bila 
zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prestavljena v leto 2021, vendar je zaradi enakih 
razlogov nismo mogli izvesti. Pripravljene predloge stojal bomo shranili in razstavo izvedli takoj, ko 
bodo razmere to dopuščale, predvidoma že v letu 2022.  

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

• Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

• V letu 2021 smo v sklopu Slovanske knjižnice – Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL redigirali 1.137 domoznanskih bibliografskih zapisov. 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

• Knjižnicam na območju smo v obliki projekta financiranja digitalizacije vsebin za Kamro omogočili, 
da so z namenskimi sredstvi digitalizirale del gradiva lokalnega pomena in ga objavile v obliki ene ali 
več digitalnih zbirk na portalu Kamra (navedene so v prilogi 5). 

• Izvedli smo sklop digitalizacije nekaterih starejših nemških in slovenskih serijskih publikacij, med njimi 
tudi predviden dopolnilni sklop šolskih poročil. 

3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis) 

• Domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja (priloga 6). 

• Literatura v mestu – domoznanski projekt v obliki cikla literarnih večerov. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2021 je bil izpolnjen tako s strani MKL kot tudi s strani knjižnic regije, z izjemo 
ene od knjižnic regije, ki ni uspela pripraviti načrtovane digitalne zbirke in je pripravo ter vnos prestavila v leto 
2022. Uporabnikom smo ponudili 17 digitalnih zbirk (7 iz MKL) s 689 multimedijskimi elementi (216 iz MKL). V 
okviru projekta »Razvoj Ljubljane« raziskujemo potek razvoja posameznih ljubljanskih območij, infrastrukture, 
pa tudi življenje in delo znanih ljubljanskih gospodarstvenikov. V letu 2021 so v sklopu projekta nastale štiri 
digitalne zbirke. V okviru projekta »Bilo je nekoč v našem kraju« pa smo skupaj s knjižnicami regije iskali 
zanimive zgodbe, povezane z lokalno zgodovino ter prebivalci posameznega kraja, jih zapisali ter objavili na 
portalu Kamra. Kot rezultat dobrega sodelovanja z regijo smo uporabnikom portala Kamra ponudili 11 digitalnih 
zbirk. Podrobnejše poročilo je v prilogi 5. Vsebine, ki jih objavljamo na portalu Kamra, smo promovirali preko 
sedaj že ustaljenih kanalov. V sodelovanju z glavnim uredništvom portala Kamra imamo pripravljen program 
izobraževanja knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega domoznanskega portala Kamra v 
obliki praktično naravnane delavnice. V letu 2021 se potreba po izvedbi delavnice ni izkazala, saj se v letu 
2022 obeta prenos vsebin na novo platformo, tako da bodo potrebne prilagoditve gradiv za usposabljanje 
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vnašalcev. Redno smo svetovali in pomagali vnašalcem na območju pri vnosu digitalnih zbirk na portal. Prav 
tako smo knjižnicam območja pomagali z vnosom vnaprej pripravljenih novic za portal Kamra. 
Skozi vse leto smo zbirali spomine in stare fotografije za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za 
takojšnjo digitalizacijo. Izbrane vsebine s portala so bile prikazane na LCD prikazovalnikih v knjižnici. Objavljali 
smo na Twitter profilu Kamre, pri čemer smo sledili smernicam objavljanja vsebin, ki smo jih pripravili leta 2018.  
Pripravili smo precej odmeven regijski domoznanski natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom »Zgodbe mojega 
kraja: Spomini na šolske dni« 2021 (priloga 6). V času trajanja natečaja smo prejeli 54 zgodb. Žirija je izbrala 
10 najboljših zgodb, nato pa izmed teh določila prve tri. Nagradili smo vseh 10 zgodb, avtorji najboljših treh 
zgodb pa so prejeli posebne nagrade. Prav tako smo vseh 10 zgodb objavili na spletni strani MKL in na portalu 
Kamra. 
V pomoč pri pripravi zgodb na portalu Kamra je knjižnicam območja služila tudi strojna oprema, kupljena iz 
sredstev OOK v preteklih letih: 
- A4 skener Canon CanoScan LIDE 100,  
- A3 skener Epson Expression 10000 XL, 
- digitalni fotoaparat Nikon D5000 z objektivom AF-S 18-105mm 1:3.5-5.6, 
- stojalo za fotoaparat Velbon Sherpa 600R, 
- snemalnik zvoka ZOOM H4n,  
- dekoder ION VCR2PC za digitalizacijo VHS video podatkovnih nosilcev. 
V MKL že vrsto let izvajamo projekte digitalizacije gradiv iz lastnih fondov, ki predstavljajo lokalno, regionalno 
in nacionalno pomembne vsebine. Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov bomo zaradi 
kompleksnosti razreševanja avtorskih pravic izvedli enkrat v prihodnosti. Izvedli pa smo sklop digitalizacije 
nekaterih starejših slovenskih in nemških serijskih publikacij. Za vse gradivo smo v sodelovanju s strokovno 
službo pri NUK v skladu s strokovnimi smernicami pripravili tehnično dokumentacijo za potrebe izvedbe 
digitalizacije, ki smo jo izvedli s pomočjo zunanjih izvajalcev. Gradivo bo v celoti objavljeno na portalu dLib.si 
v začetku leta 2022. Skupno smo digitalizirali 5.333 strani gradiva v slovenščini in nemščini. Z digitalizacijo 
bomo omogočili javni dostop v e-obliki do zbirke iskanih publikacij, ki se navezujejo na zgodovino ljubljanskega 
območja in širše krajine. Število objavljenih digitalnih dokumentov in skenogramov na portalu dLib.si se redno 
povečuje, predvsem na račun objav posameznih sklopov izvorno digitalnih vsebin, kompletiranja posameznih 
korpusov predhodno digitaliziranih vsebin. Na portalu dLib je bilo v celotnem letu 2021 zabeleženih 322.141 
vpogledov v polna besedila, digitalizirana v MKL (2020: 297.962, 2019: 77.699). Podobno je pri metapodatkih, 
tako smo v letu 2021 zabeležili 1.962.744 vpogledov (2020: 1.003.071, 2019: 749.999). Skupno beležimo 75% 
povečanje uporabe vsebin, ki jih je na portal dLib prispevala MKL. 
Knjižnicam na območju smo v obliki projekta financiranja digitalizacije vsebin za Kamro omogočili, da so z 
namenskimi sredstvi digitalizirale del gradiva lokalnega pomena in ga objavile v obliki ene ali več digitalnih 
zbirk na portalu Kamra. Knjižnica Litija je pripravila in objavila digitalni zbirki Zgodbe šmarskih hiš, ki opisuje 
zgodovino hiš in njenih prebivalcev v Šmartnem pri Litiji ter Vohun iz Šmartnega pri Litiji, usmrčen v španski 
državljanski vojni, ki predstavi življenje tega Wilhelma Wakonigga. Knjižnica Domžale je digitalizirano gradivo 
lokalnega pomena uvrstila v pet digitalnih zbirk: Melodija Mengeš – prva slovenska tovarna glasbenih 
inštrumentov, Knjižničarstvo na Domžalskem, Mengeš z Mengeško kočo na Gobavici, Spomini na poletja v 
naših krajih ter Davorin Rovšek (1867–1949) – ljubljanski fotograf. Cankarjeva knjižnica Vrhnika je pripravila 
in objavila dve digitalni zbirki: o upodobitvah Ivana Cankarja v CKV – linorezih Toneta Jurjevčiča ter o dveh 
semenskih katalogih agronoma Josipa Lenarčiča. Knjižnica Medvode pa je pripravila in objavila digitalno zbirko 
Pred 130 leti se je rodil slovenski pisatelj Janez Jalen (1891–1966). Mestna knjižnica Grosuplje je pripravila 
digitalno zbirko z naslovom Josip Jurčič v domoznanski zbirki Mestne knjižnice Grosuplje, vnesli pa smo jo v 
Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižnica Logatec je načrtovala objavo zbirke, tematsko vezane na železniški 
promet, vendar ji zaradi objektivnih razlogov le-te ni uspelo pripraviti, zato je objavo zbirke prestavila v leto 
2022. 
V letu 2020 smo želeli širšo javnost opozoriti na digitalizirane vsebine, ki smo jih v preteklih letih knjižnice 
Osrednje Slovenije objavljale na portalu Digitalne knjižnice Slovenije in domoznanskem portalu Kamra. V 
okviru projekta je bila predvidena postavitev priprave razstave, ki bo gostujoča: postavljena in na ogled v vseh 
knjižnicah Osrednjeslovenskega območja, po dogovoru pa tudi v partnerskih ustanovah. Zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih razmerah je bil projekt postavitve prestavljen v leto 2021. Ker razmere tudi v letu 
2021 niso dopuščale izvedbe, bomo predloge promocijskih stojal shranili in razstavo izvedli takoj, ko bo to 
mogoče, predvidoma v letu 2022. 
V letu 2021 smo v Slovanski knjižnici v okvirih redne katalogizacije redigirali 1.137 bibliografskih zapisov, pri 
čemer je bil domoznanski šifrant dodeljen 1.838 novim zapisom starega gradiva. Ti zapisi so večinoma članki 
z domoznansko vsebino iz starih serijskih publikacij, ki so bile že vnesene v katalog kot letniki. V letu 2021 
smo obdelali tudi 30 domoznanskih člankov iz lokalnih serijskih publikacij Osrednjeslovenskega območja. 
Navajamo, da strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o 
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi določili.  
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Naloge, vezane na ravnanje z obveznim izvodom, so usklajene s priporočili in navodili nacionalne knjižnice in 
tudi potekajo v sodelovanju tako z NUK, kakor tudi ostalimi strokovnimi službami. 
Organizirali smo cikel domoznanskih literarnih večerov Literatura v mestu. V letu 2021 smo organizirali tri 
domoznanske literarne dogodke, ki so zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah potekali v spletnem 
okolju. Z dr. Blažem Vurnikom, kustosom za novejšo zgodovino v Mestnem muzeju Ljubljana, in dr. Miranom 
Hladnikom, literarnim zgodovinarjem z Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete UL, smo se ob 170-letnici 
rojstva književnika in politika Ivana Tavčarja pogovarjali o podobi Ljubljane v njegovem času, njegovem 
županovanju ter tudi zgodovinskem romanu Izza kongresa. Na drugem srečanju sta zgodovinarka dr. Irena 
Žmuc in etnologinja Mojca Ferle iz Mestnega muzeja Ljubljana predstavili znamenitega župana Ivana Hribarja. 
Beseda je tekla o njegovemu življenju in delu, tudi literarnih poskusih, o njegovih dveh družinah, še posebej 
pa o drugi ženi Mariji in njuni hčerki Zlatici, ki je skrbno ohranjala očetovo dediščino. Po njej se imenuje tudi 
prenovljena vila v Rožni dolini, ki je leta 2021 odprla vrata za obiskovalce. Zadnji literarni večer smo posvetili 
življenju in delu Josipa Jurčiča. Dr. Bernard Nežmah, publicist, novinar in sociolog, ter dr. Urška Perenič, 
literarna zgodovinarka in izredna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani, sta 
predstavila pisateljevo literarno zapuščino in njegovo uredniško in novičarsko delo.  
Razvitost domoznanske dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju, predvsem na področju digitalnega 
domoznanstva, se glede na podatke in statistike izboljšuje, kar je tudi posledica uspešnega sodelovanja s 
knjižnicami na območju pri pripravi skupnih projektov na portalih Kamra in dLib.si, kjer se uvrščamo med najbolj 
uspešna območja. 
 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo uradnih publikacij s 
svojega območja? 

DA           NE 

                 
 

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega gradiva? 
DA           NE 

                 
 

4.3 Ali hranite za območje OOK pomembno gradivo, 
izločeno iz splošnih knjižnic na območju OOK? 

DA           NE 

                
 

4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika regionalnega pomena? 

DA           NE 

                 
Knjižnica tovrstnega 
gradiva nima. 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika lokalnega pomena? 

DA           NE 

                 
Knjižnica tovrstnega 
gradiva nima. 

V zadnji stolpec navedite razlog, če tega ne izvajate (npr. gradiva knjižnica nima). 
 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz OK na območju OOK (navedite knjižnice) 

1.  

 

SKUPAJ: 0 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z Navodili 
za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem postopku 
obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK.  
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega knjižničnega 
gradiva iz knjižnic Osrednjeslovenske regije. V letu 2021 nismo prejeli seznama izločenega knjižničnega 
gradiva iz katere koli izmed knjižnic Osrednjeslovenske regije. 
Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni knjižnici, ki je 
nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. Knjižnice območja so bile pozvane, da v kolikor knjižnice 
tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih lahko v koordinaciji z MKL posredujejo v NUK-
ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 
 
 
Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba programa 
potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago verodostojne knjigovodske 
listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v računovodstvu knjižnice. 
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Obvezni prilogi4: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 
 

 
Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
11. 2. 2022  mag. Teja Zorko 
   
   

 

 
Posebne priloge5 (npr. podrobnejši opisi izvedenih projektov, izdelava strokovnih elaboratov za 
osrednje knjižnice na območju za potrebe knjižnične dejavnosti, npr. širitev knjižnične mreže, 
vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…) so v nadaljevanju tega obrazca, ne posebej. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 
5 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  
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PRILOGA 3: Katalog izobraževanj Učnega centra MKL 2021 
https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2022/02/katalog_ucnega_centra_MKL_2022.pdf 
 
 

https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2022/02/katalog_ucnega_centra_MKL_2022.pdf
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PRILOGA 4: Poročilo o projektih Poletavci in NajPoletavci 2021 
 

Zaključno poročilo6 projektov Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2021 
 
1. Namen in cilji  
Projekta sta namenjena otrokom in mladim med sedmim in šestnajstim letom starosti. Glavni 
cilji so: 

- spodbujanje bralnih navad v času poletnih počitnic,  
- izboljšanje bralnih veščin pri otrocih (začetnikih v branju in pri samostojnih bralcih), 
- obiskovanje knjižnice med počitnicami. 

 
2. Povzetek projekta v Mestni knjižnici Ljubljana  
Začetek leta 2021 smo namenili vzpostavitvi nove enotne spletne strani 
https://najpoletavci.si/, ki je zaživela ob uradnem začetku obeh projektov. Izdelal jo je Aleš 
Jamšek, programer v Mestni knjižnici Ljubljana. Enotna spletna stran omogoča: 
 

- večjo prepoznavnost projekta v slovenskem prostoru; 
- enakovredno zastopanost vseh v projekt vključenih slovenskih splošnih knjižnic; 
- dostop do vseh informacij in gradiv na enem mestu; 
- možnost spletnega pošiljanja izpolnjenih bralnih seznamov za vse poletne bralce. 

 
Aktivneje smo se povezali z DS Robinzonijada in Poletavcem omogočili, da so reševanje kviza 
Robinzonijada v svoj bralni seznam lahko zapisali kot en dan polurnega branja. V ta namen je 
bilo pripravljenih nekaj kvizov na temo branja, prilagojenih tudi osnovnošolcem prvega triletja: 
Robinzon med Poletavci, Robinzon bere (Kaj pa naj bi počel na samotnem otoku?) in Robinzon 
bere poletne zgodbice.  
 
Z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS smo sklenili generalni dogovor o možnosti 
uveljavljanja poletavskega in najpoletavskega potrdila kot eno prebrano knjigo za Bralno 
značko. Idejo za takšno sodelovanje je predlagala Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ki je 
takšno sodelovanje na lokalnem nivoju izvedla že v letu 2020.  
 
V dogovoru z ilustratorko Zarjo Menart, ki je pripravila ilustracijo na potrdilu, smo ilustracijo 
prilagodili tako, da je v nogi potrdila mogoč dodaten tisk logotipov, žigov in besedila. Potrdila 
smo natisnili na brezlesni papir v nakladi 15.000 izvodov, ki bodo na voljo za nekaj let. 
  
Poletno branje je potekalo od 10. junija do 10. septembra. Enajsto leto zapored smo naše 
bralne kotičke opremili s promocijskim gradivom in izpostavili dobre knjige za vse poletne 
bralce. Otroci med 7. in 12. letom starosti so sami izbirali, kar so brali trideset dni pol ure na 
dan. Mladi od 13 do 16 let so prebrali tri knjige in se o njih razpisali na naši spletni strani. Vsi 
so si prislužili priznanje in majico ter možnost za sodelovanje v nagradnem žrebanju.  
 
Pripravili smo program za izvedbo zaključne prireditve, s poudarkom na igrah skozi čas, in 
pridobili dovoljenje za izvedbo na Trgu Franceta Štiglica (ploščad Kozolec). Tik pred jesenjo je 
bil zaradi epidemioloških razmer za udeležbo na prireditvah postavljen pogoj PCT, določena 

                                                 
6 Projekta sledita enakim ciljem, potekata istočasno, zaključek je skupen, zato je zaključno poročilo združeno. 

 

https://najpoletavci.si/
https://otroci.mklj.si/robinzonijada-arhiv?view=quiz&layout=archive&id=86
https://otroci.mklj.si/robinzonijada-arhiv?view=quiz&layout=archive&id=90
https://otroci.mklj.si/robinzonijada-otroci?view=quiz&id=91
https://otroci.mklj.si/robinzonijada-otroci?view=quiz&id=91
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so bila tudi dodatna pravila za izvedbo. Ker je zaključna prireditev namenjena vsem v projektu 
sodelujočim otrokom in mladim, nam je bilo pomembno, da imajo vsi, ki so sodelovali, enake 
pogoje, zato smo javno prireditev odpovedali in pripravili posnetek zaključnega žrebanja. 
Snemanje je potekalo v Knjižnici Otona Župančiča, žrebanje sta izvedla Rok Dežman in Tone 
Obadič. 
 
Posnetek smo premierno predvajali na FB profilu Mestne knjižnice Ljubljana v sredo, 23. 
septembra, ob 17. uri, dostopen pa je tudi na naši spletni strani. Majice in priznanja smo 
NajPoletavcem poslali po pošti, Poletavci pa so jih lahko prevzeli v knjižnici, kjer so oddali svoj 
bralni seznam. Tistim, ki jih do konca novembra niso prevzeli, smo jih poslali po pošti. 
 
Slike 1–6: Spletna stran najpoletavci.si  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
3. Rezultati v Mestni knjižnici Ljubljana 
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Pol ure na dan je trideset dni med počitnicami bralo 787 Poletavcev, 37 izmed njih iz tujine 
(Italija, Nemčija, Švica), tri knjige pa je prebralo in svoje vtise na naši spletni strani zabeležilo 
75 NajPoletavcev. Skupaj smo zabeležili 862 vseh poletnih bralcev – to je drugo največje število 
sodelujočih, odkar smo leta 2011 pričeli izvajati projekt. 
Tabela 1: Število Poletavcev in NajPoletavcev v MKL po letih trajanja projekta   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 2: Število Poletavcev po spolu in starosti v MKL l. 2021. 

Mestna knjižnica Ljubljana, Poletavci 2021 

Starost Ž M Skupaj % 

(6) let 2 3 5 0,6 

7 let 51 35 86 10,9 

8 let 87 67 154 19,6 

9 let 69 60 129 16,4 

10 let 74 64 138 17,5 

11 let 84 53 137 17,4 

12 let 72 33 105 13,3 

(13) let 17 16 33 4,2 

Skupaj 456 331 787 100,0 

% 57,9 42,1 100  

 
Tabela 3: Število NajPoletavcev po spolu in starosti v MKL l. 2021. 

Mestna knjižnica Ljubljana, NajPoletavci 2021 

Starost Ž M Skupaj % 

13 let 18 8 26 34,7 

14 let 16 9 25 33,3 

15 let 6 11 17 22,7 

16 let 2 0 2 2,7 

17 let 1 4 5 6,7 

Skupaj 43 32 75 100,0 

% 57,3 42,7 100,0   

 
Slika 7: Grafični prikaz števila Poletavcev v MKL po spolu v posameznih letih trajanja projekta 
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Leto Število Poletavcev Število NajPoletavcev SKUPAJ 

2011 375 / 375 

2012 436 / 436 

2013 666 / 666 

2014 782 / 782 

2015 838 67 905 

2016 728 50 778 

2017 673 56 729 

2018 732 81 813 

2019 736 100 836 

2020 593 91 683 

2021 787 75 862 
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Slika 8: Grafični prikaz števila NajPoletavcev v MKL po spolu v posameznih letih trajanja projekta 

 
 
Tabela 4: Število oddanih bralnih seznamov na posameznih lokacijah v letih 2021, 2020, 2019, 2018 in 

2017 
Lokacija  2021 2020 2019 2018 2017 

Pošta 210 29 60 72 77 

Knjižnica Otona Župančiča 63 36 66 53 95 

E-pošta 61 126 69 82 57 

Knjižnica Bežigrad 58 44 69 76 58 

Knjižnica Šiška 54 42 64 63 52 

Knjižnica Prežihov Voranc 49 42 58 69 75 

Knjižnica Fužine 26 23 35 31 34 

Knjižnica Šentvid 25 21 27 26 39 

Knjižnica Grba 24 23 18 13 15 

Knjižnica Rudnik 23 16 18 21 16 

Knjižnica dr. France Škerl 23 23 25 20 15 

Spletni obrazec 21 16 21 10 9 

Knjižnica Polje 21 20 21 18 6 

Knjižnica Vodice 19 13 16 18 0 

Knjižnica Gameljne 14 3 6 4 3 

Knjižnica Jožeta Mazovca 13 14 15 27 31 

Knjižnica Črnuče 13 12 17 10 5 

Knjižnica Zadvor 12 11 15 11 8 

Knjižnica Glinškova ploščad 12 14 23 13 11 

Knjižnica Zalog 8 7 6 11 5 

Knjižnica Savsko naselje 8 4 5 2 4 

Knjižnica Frana Levstika 8 4 6 3 6 

Knjižnica Škofljica 6 7 9 4 7 

Knjižnica Brezovica 6 2 10 12 12 

Knjižnica Podpeč 4 6 3 5 7 

Knjižnica Ig 2 1 4 12 10 

Knjižnica Dobrova 2 0 0 0 3 

Knjižnica Jarše 1 3 6 6 7 

Knjižnica Horjul 1 4 5 4 5 

Knjižnica Nove Poljane  0 0 2 2 0 

Knjižnica Jurij Vega* 0 27 39 34 KOŽ 

SKUPAJ 787 593 736 732 673 

* Knjižnica je bila večino leta zaprta zaradi prenove. 
 
V letu 2021 se nam je pridružilo za tretjino (32,7 %) poletnih bralcev več kot leto prej. Rezultat 
nas je glede na razmere pozitivno presenetil. Razmerje med spoloma je zelo podobno in skoraj 
uravnoteženo pri obojih poletnih bralcih, tako Poletavcih kot NajPoletavcih. Izjemno, kar za 
sedemkrat, se je povečalo število oddanih bralnih seznamov po navadni pošti. 
 

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

dekleta fantje



168 

4. Nagrade, glavna nagrajenca in donatorji  
V nagradnem žrebanju smo podelili dve glavni nagradi in osem ostalih nagrad: 

- elektronski pikado je prejela Taja Tomažin; 
- bralnik je prejela Trina Štolfa; 
- družinski vstopnici za Hišo eksperimentov sta prejela Valentin Granda in Gaja 

Sedlaček; 
- družinski vstopnici za Hišo iluzij sta prejela Oskar Zdešar in Bina Bandelj; 
- enoletno naročnino na revijo Moj planet je prejela Ela Završnik; 
- knjižne nagrade so prejeli Tosja Mihelj, Nadja Volk in Špela Sodja. 

Tabela 5: Seznam donatorjev in njihovih donacij, ki smo jih pridobili v Mestni knjižnici Ljubljana  
Artikel Opis Darovalec 

Glavna nagrada (za 17 knjižnic) 17 x elektronski pikado Hervis, d. o. o. 

Glavna nagrada 1 x bralnik Beletrina/Biblos 

Ostala nagrada 2 x družinska vstopnica Hiša eksperimentov 

Ostala nagrada 2 x družinska vstopnica Hiša iluzij 

Ostala nagrada 1 x enoletna naročnina Mladinska knjiga 

Ostala nagrada 3 x knjiga Knjigarna Konzorcij  

 

5. Sodelujoči  
Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka projektov, sodelujejo tudi: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika,7 Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Brežice, Knjižnica Črnomelj, Knjižnica 
dr. Toneta Pretnarja Tržič, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, 
Knjižnica Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Knjižnica Šentjur, Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina, Ljudska knjižnica Metlika in Občinska knjižnica Jesenice. Vse sodelujoče knjižnice 
(v nadaljevanju knjižnice) organiziramo lastne zaključne prireditve v svojem kraju. 
 
Pomembno vlogo pri izvedbi projekta imajo tudi učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v 
tujini (Italija, Švica in Nemčija), šolski knjižničarji OŠ v lokalnem okolju in donatorji (glej Tabelo 
5). 
6. Izvedene naloge koordinacije 
V Mestni knjižnici Ljubljana skrbimo za redno obveščanje vseh kontaktnih oseb iz knjižnic in 
urejanje medsebojnih administrativnih zadev. Ves čas smo na voljo za svetovanje in se trudimo 
prilagajati oz. odzvati na pobude, kljub temu da se potrebe vsake knjižnice razlikujejo glede na 
lokalno okolje, naloge pri izvedbi obeh projektov in notranje delovanje vsake posamezne 
knjižnice. Naročeno gradivo pošljemo po pošti na lastne stroške. Krili smo tudi stroške nakupa 
majic za otroke, ki so v določeno knjižnico poslali seznam, niso pa bili njihovi člani, ker so 
prihajali iz drugega, a knjižnici najbližjega kraja. Skrbimo za skupno promocijo in priskrbimo 
glavne nagrade za Poletavce. 
V letu 2021 smo za vse knjižnice pripravili:  

- enotno spletno stran (najpoletavci.si), 
- plakate (B2 in A3), 
- zgibanke (tiskane in v e-obliki za vsako knjižnico posebej z njihovimi kontaktnimi 

podatki),  
- balone in priponke,  
- majice za otroke in odrasle,  
- priznanja za otroke in mlade (tiskane),  
- obrazec za poročanje, 

                                                 
7 Projekt Poletavci izvaja 17 knjižnic, NajPoletavci pa 14 knjižnic (knjižnice, označene z odebeljenimi črkami).  
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- pravila nagradnega žrebanja, 
- 17 glavnih nagrad ter 
- skupno poročilo o izvedbi.  

 
7. Skupni rezultati  
V vseh knjižnicah skupaj smo letošnjim Poletavcem in NajPoletavcem podelili 2.837 majic in 
priznanj (2.550 Poletavcev in 287 NajPoletavcev). V primerjavi z letom 2020 beležimo skoraj 
petino (18,4 %) več poletnih bralcev (2020: 2.397 poletnih bralcev, od tega 2.192 Poletavcev 
in 205 NajPoletavcev). 
 
Tabela 6: Število vseh poletnih bralcev v knjižnicah po spolu in povprečje na posamezno enoto 

Knjižnica 
Št. 

enot 

Št. Pol. Skupaj Povpr. št. 
pol./enoto 

Št. NajPol. Skupaj Povpr. št. 
najpol./enoto Ž M Ž M 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika  2 49 39 88 44,0 10 12 22 11,0 
K. A. T. Linharta Radovljica 11 80 69 149 13,5 10 12 22 2,0 
Knjižnica Brežice 3 68 59 127 42,3 7 2 9 3,0 
Knjižnica Črnomelj 2 17 14 31 15,5         
K. dr. Toneta Pretnarja Tržič 1 33 25 58 58,0 6 2 8 8,0 
K. Josipa Vošnjaka Slov. Bistrica 7 90 72 162 23,1         
K. Jožeta Udoviča Cerknica 4 96 94 190 47,5 25 6 31 7,8 
K. F. Balantiča Kamnik 4 52 41 93 23,3 10 8 18 4,5 
Knjižnica Litija 2 30 24 54 27,0 6 4 10 5,0 
Knjižnica Logatec 4 70 50 120 30,0 19 10 29 7,3 
Knjižnica Medvode 1 48 39 87 87,0 6 5 11 11,0 
K. Miklova hiša Ribnica 3 93 57 150 50,0 11 3 14 4,7 
Knjižnica Šentjur 5 82 19 101 20,2         
Lavričeva k. Ajdovščina 4 161 135 296 74,0 25 3 28 7,0 
Ljudska knjižnica Metlika 1 18 14 32 32,0 7 2 9 9,0 
Mestna knjižnica Ljubljana  28 456 331 787 28,1 43 32 75 2,7 
Občinska knjižnica Jesenice 8 15 10 25 3,1 1 0 1 0,1 
Skupaj  90 1.458 1.092 2.550 36,4 186 101 287 5,9 
Skupaj vseh poletnih bralcev 2.837 

 
Največ Poletavcev je starih od osem do enajst let, največ NajPoletavcev pa trinajst in štirinajst. 
Razmerje med obema spoloma je pri Poletavcih dokaj uravnoteženo, čeprav je deklic za dobro 
desetino (14,4 %) več. NajPoletavk pa je v primerjavi z NajPoletavci več skoraj za tretjino 
(29,6 %); (2020: Poletavci: deklice 56,0 %, dečki 44,0 %, NajPoletavci: dekleta: 57,6 %, fantje: 
42,4 %).  
 
Tabela 7: Skupno število Poletavcev po spolu in starosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poletavci 2020 – vse knjižnice  

Starost Ž M Skupaj % 

(6) let 20 13 33 1,3 

7 let 171 103 274 10,7 

8 let 228 210 438 17,2 

9 let 249 215 464 18,2 

10 let 302 207 509 20,0 

11 let 245 185 430 16,9 

12 let 200 127 327 12,8 

(13) let 43 32 75 2,9 

Skupaj 1.458 1.092 2.550 100,0 

% 57,2 42,8 100,0   
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Tabela 8: Skupno število NajPoletavcev po spolu in starosti 

NajPoletavci 2020 – vse knjižnice 

Starost Ž M Skupaj % 

(12) let 3 3 6 2,1 

13 let 78 32 110 38,3 

14 let 74 37 111 38,7 

15 let 21 21 42 14,6 

16 let 9 4 13 4,5 

17 let 1 4 5 1,7 

Skupaj 186 101 287 100,0 

% 64,8 35,2 100,0   

 
8. Promocija  
Cankarjeva knjižnica Vrhnika:  
Lokalni časopis Naš časopis, FB in Instagram, naša spletna stran, sistemsko obveščanje naših 
uporabnikov po e-pošti. 
 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: 

- Spletna stran in prostori KJUC z enotami, 
- Facebook KJUC, 
- napovednik prireditev in dogajanja v Slivniških pogledih, 
- članek ob zaključku projekta v Slivniških pogledih. 

 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik:  
Objave na družbenih omrežjih KFBK (FB in Instagram). 
Spletna stran knjižnice KFBK: 

- www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10996/Zakljucek-4-sezone-Poletavcev-in-3-

sezone-NajPoletavcev  

Spletna stran Občine Kamnik: 
- www.kamnik.si/novice/Poletavci-in-NajPoletavci--letos-vas-je-bralo-110-28-09-2021  

Portal Kamnik Info: 
- www.kamnik.info/pol-ure-branja-na-dan-prezene-dolgcas-stran  

 
Knjižnica Litija:  
O projektu smo pisali v obeh krajevnih glasilih, Občan in Krajevne novice (Litija, Šmartno pri 
Litiji). Obveščali smo prek naše spletne strani in FB. O Poletavcih smo vabili tudi v naši mesečni 
tv oddaji, na ETV Kisovec, 5 minut za knjižnico. 
 
Knjižnica Logatec:  

- www.radio94.si/knjiznica-logatec-vabi-k-bralnim-izzivom 
-  www.radio94.si/knjiznica-logatec-vabi-k-bralnim-izzivom, Logaške novice, junij 2021  

 
Knjižnica Medvode:  
Družbena omrežja Knjižnice Medvode (Facebook, Instagram, Twitter), spletna stran Knjižnice 
Medvode, lokalno glasilo Sotočje, TV Medvode. 
 
Mestna knjižnica Ljubljana: 
Objave:  

http://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10996/Zakljucek-4-sezone-Poletavcev-in-3-sezone-NajPoletavcev
http://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10996/Zakljucek-4-sezone-Poletavcev-in-3-sezone-NajPoletavcev
http://www.kamnik.si/novice/Poletavci-in-NajPoletavci--letos-vas-je-bralo-110-28-09-2021
http://www.kamnik.info/pol-ure-branja-na-dan-prezene-dolgcas-stran/
http://www.radio94.si/knjiznica-logatec-vabi-k-bralnim-izzivom/
http://www.radio94.si/knjiznica-logatec-vabi-k-bralnim-izzivom
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- 2021-05-06: Kam med poletnimi počitnicami. - ljubljana.si 
- 2021-06-00: Poletavci in najpoletavci. – ljubljana.si, str. 44. 
- 2021-06-16: Poletna bralna akcija za otroke. - Dnevnik, str. 9. 
- 2021-07-17: Poletni bralni projekt poletavci - Radio prvi, hudo. 
- 2021-06-24: Poletne bralne in ustvarjalne dogodivščine. - ljubljana.si 
- 2021-07-27: Pol ure branja na dan... - Radio ognjišče, svetovalnica. 

Na projekt smo opozarjali: 
- na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL ter zaslonih v knjižnicah; 
- na spletnih in družbenih straneh: nekatere OŠ v Ljubljani in vse sodelujoče knjižnice; 
- s promocijskimi materiali MKL, ki smo jih delili v vseh knjižnicah, sorodnih zavodih; 
- osebno in elektronsko poslovnim partnerjem in morebitnim zainteresiranim 

organizacijam za sodelovanje ali doniranje. 
Posnetek zaključne prireditve na YouTubu oz. FB MKL: 

- https://www.youtube.com/watch?v=on9KqCrR0j0  
 
9. Težave pri izvedbi 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika: Ni bilo težav. 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: Ni bila težava, a smo ob začetku projekta, 10. junija, sami 
s pomočjo predloge MKL natisnili zbiralni list za Najpoletavce, spletna stran še ni delovala, pa 
tudi izkazalo se je, da je dobro, če bralci dobijo v roke konkretno povabilo, na katerega lahko 
že pišejo (nekateri so tega navajeni kot Poletavci). Kljub reklami, da lahko prebrano oddajo 
preko spletne strani, nov e-naslov smo uvedli prav v ta namen, da ne bi prihajalo do napak, se 
za to ni nihče odločil. 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: Pridobivanje lokalnih sponzorjev. 
Knjižnica Litija: Šlo je le za majhen upad bralcev, a smo s številom zadovoljni, sicer je 
sodelovalo več bralcev, a zloženk niso oddali, skupno število je 54 Poletavcev in 10 
NajPoletavcev. 
Knjižnica Logatec: V letošnjem letu smo imeli največ težav in pomislekov glede zaključne 
prireditve, saj smo se do zadnjega trenutka odločali, ali naj jo sploh izvedemo. Sedaj smo 
zadovoljni, da smo jo. Udeležila se jo je kakšna dobra polovica, če ne kar dve tretjini vseh, ki 
so projekt opravili, ostali pa so nagrade in priznanja prevzeli naknadno. V zagati smo bili tudi, 
ker je imela ravno na dan zaključne prireditve bližnja šola v soboto nadomeščanje pouka. 
Direktor knjižnice se je zato z ravnateljem šole domenil, da so vsi, ki so projekt opravili, 
opravičeni pouka in se prireditve lahko udeležijo. Tudi tokrat smo opazili, da obveščanje po 
elektronski pošti ni zanesljivo (ne le da elektronske pošte nekateri ne prebirajo, v tem času so 
nam v službene predale vdrli in je bila naša poslana e-pošta potem prepoznana kot vsiljena), 
tako da razmišljamo, da bomo prihodnje leto dali natisniti razglednice z vabilom in jih poslali 
po običajni pošti. 
Knjižnica Medvode: Ni bilo večjih težav. Malo smo se namatrali s pridobivanjem nagrad s 
strani donatorjev. 
Mestna knjižnica Ljubljana: Oba projekta sta kljub omejitvam tekla, predvsem smo bili 
primorani prilagoditi izvedbo zaključne prireditve oz. nagradnega žrebanja. Zaradi manjšega 
obiska knjižnice smo pričakovali manjši odziv, izkazalo pa se je, da je bil odziv po številu otrok 
drugi največji, odkar izvajamo Poletavce. To lahko pripišemo predvsem novemu generalnemu 
sodelovanju z Društvom BZ Slovenije – ZPMS, ki je o projektu obveščal vse slovenske OŠ in 
učitelje slovenskega dopolnilnega jezika v tujini. Čeprav se je v jeseni zgodilo, da kakšen 
mentor Bralne značke ni bil seznanjen z dogovorom, da lahko otrok poletavsko priznanje 

https://www.youtube.com/watch?v=on9KqCrR0j0
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uveljavi kot eno prebrano knjigo za Bralno značko, smo na tak način pridobili kar nekaj OŠ 
izven okolij, v katerih delujemo vse sodelujoče knjižnice (Leskovec pri Krškem, Vojnik, 
Marezige, Žiri), in novo skupino osnovnošolcev iz tujine (Švica). Pričakujemo, da bo ta dogovor 
z vsakim letom dosegel več učiteljev in da ne bo prihajalo do neprijetnih situacij. 
 
10. Predlogi za 2022 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika: Da se posodobi tudi zloženko za NajPoletavce oz. vsaj pri nas 
smo imeli dosedanji list (oznaka velikost majic tudi za njih). Zdi se mi, da so NajPoletavci 
zapostavljeni, da bi bilo za njih dobro ponudit še kaj atraktivnejšega. Tudi poenotena glavna 
nagrada, se pa zavedam, da to ni preprosto. Da bi se torej več posvečalo tudi tej bralni publiki. 
Odlična ideja so že natisnjena priznanja! Odlični so tudi magnetki. 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: Glavna nagrada za Najpoletavce. (Osebno mnenje – tudi 
knjižnice naj bi podpirale trajnostni razvoj, bi morda opustili plastične balone?) V teh časih je 
dragoceno imeti tako spodbujevalno akcijo branja za mlade. Hvaležni smo, da smo z vami. 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: Glavna nagrada tudi za NajPoletavce. 
Knjižnica Litija: / 
Knjižnica Logatec: Zelo dobra se nam je zdela poteza z že natisnjenimi priznanji, tudi magnetki 
so bili lepo darilo. Mogoče še kakšna taka malenkost za NajPoletavce. 
Knjižnica Medvode: Glavna nagrada za NajPoletavce. 
Mestna knjižnica Ljubljana: V letu 2022 načrtujemo: 

- posodobitev promocijskega gradiva za NajPoletavce v skladu z novo spletno stranjo 
najpoletavci.si in možnost oddaje mnenja o prebranih knjigah tudi v fizični obliki; 

- tisk priznanja za NajPoletavce (brezlesni papir); 
- vseslovenska plakatna promocija (TAM-TAM) za oba projekta; 
- priprava zgibanke za Poletavce v črtni risbi, da si jo bodo lahko natisnili na ČB tiskalnikih 

in sami pobarvali ilustracijo (primerno predvsem za mlajše otroke iz tujine, uporabno 
pa tudi za slovenski prostor); 

- izvedba Zoom bralnih srečanj z znano osebo za vse NajPoletavce v času bralne akcije 
(ena na mesec); 

- glede na željo in potrebe večine bomo poskusili pridobiti enotno skupno nagrado za 
NajPoletavce za vsako knjižnico – srečo bomo poskusili pri donatorju, ki že enajst let 
podpira Poletavce, tj. podjetje Hervis.  

 
Veseli smo, da smo že drugo leto zapored kljub spremembam in omejitvam uspeli izpeljati 
obe poletni bralni akciji. Iskrena zahvala vsem kolegom in kolegicam iz sodelujočih knjižnic 
za vašo dobro voljo, za ideje in pozitiven pristop do medsebojnega sodelovanja. Vaše delo 
je pomembno prispevalo k prepoznavnosti in rasti obeh projektov. Tudi vnaprej si želimo, 
da bi skupaj rastli in se povezovali. Za podporo obeh projektov in uresničevanje našega 
pomembnega skupnega cilja se lepo zahvaljujemo vsem knjižničarjem, vodjem projektov v 
posameznih knjižnicah, direktorjem knjižnic in donatorjem. 
 
Priloga 1: Kratka vsebinska poročila o izvedbi v posameznih knjižnicah 
 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika:  
Tudi letošnje leto je bilo zaznamovano s koronavirusom, vendar smo v knjižnici delovali 
nemoteno. Nismo opazili upada sodelujočih pri projektu, poleti sem imela občutek, da so celo 
več povpraševali po zloženkah, oddali pa so jih podobno kot lani, in sicer 11 sodelujočih več. 
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Zloženke so zainteresirani dobili v knjižnici, osebno v roke ali prek pripravljenih bralnih 
paketov. Dan za (Naj)Poletavce smo organizirali zadnji petek v septembru, tokrat smo se tudi 
mi odločili ter prešli na splet. Preko aplikacije ZOOM sem naredila uvoden nagovor. Pri nas 
letos obeležujemo 10-letnico sodelovanja pri projektu. Ob tej priliki sem otrokom pokazala 
nekaj fotoutrinkov preteklih let. Žrebali smo nagrade. Podelili smo glavno nagrado in deset 
preostalih nagrad za Poletavce (letos smo uspeli pridobiti dva lokalna sponzorja, Pica s Hriba 
in Slaščičarna Berzo) ter glavno nagrado (bon v vrednosti 50 EUR v Mladinski knjigi) ter pet 
preostalih nagrad za NajPoletavce. Nagrade je kot vsako leto prispevala tudi naša Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika. Sodelujoči so si po zaključku lahko preko YouTube kanala ogledali zakupljeno 
predstavo Po Sloveniji s popotnikom Jakom, povezava je bila na voljo 72 ur. 
 
 
 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica:  
Ob začetku projekta, 10. junija, smo natisnili zbiralne liste za Najpoletavce, ki smo jih v naši 
knjižnici vpeljali prvič. Akcijo smo izvajali v Cerknici in v naših treh enotah.  
Za prvo najpoletavsko nagrado smo pridobili donatorja IZIŠPORT iz Cerknice, ki je prispeval 
zložljive pohodniške palice, za nagradni sklad smo nabavili še 100 usb ključkov z našim 
logotipom, prejeli so jih vsi Najpoletavci, ostale smo žrebali med Poletavce, v ta nagradni sklad 
smo dodali še usb razdelilnike in navadne svinčnike Notranjci.si – (skupaj nagrajenih 100 
Poletavcev in vsi Najpoletavci). 
Udeležence akcije smo o prevzemu majic, priznanj in nagrad obvestili preko klasične pošte. 
Zadeve smo razdelili po enotah, glede na kraj bivanja mladih bralcev. 
Sodelovalo je 190 Poletavcev in 31 NajPoletavcev, skupaj 221 mladih bralcev. 
Posnetek žrebanja glavnih nagrad smo objavili na YouTube kanalu KJUC. 
O zaključku akcije smo objavili članek v oktobrskih Slivniških pogledih. 
 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik:  
Za sodelovanje pri nagrajevanju mladih bralcev smo pridobili 16 lokalnih donatorjev, ki so 
prispevali 64 nagrad. V fizični obliki ali preko e-pošte je bilo oddanih 110 bralnih seznamov, 
eden se je »izgubil« in je dodan naknadno k NajPoletavcem, zato je končna številka 111. 
Zaključno žrebanje smo izvedli v knjižnici, skupaj s plesalci Plesnega kluba ŠinŠin. Posnetek je 
dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=PBqoCH2AdC8.   
 
Knjižnica Litija:  
Zaključno prireditev smo pripravili ob zaključku 2. festivala medgeneracijskega povezovanja v 
Občini Litija. V soboto, 18. 9. 2021, je na Valvasorjevem trgu, pred Centromerkurjem, 
obiskovalce zabaval Teater Cizamo, s Kozlovsko sodbo v Višnji Gori. Na dogodek ni prišlo veliko 
mladih bralcev, ker so se opravičili zaradi pogoja PCT. 
 
Knjižnica Logatec:  
V letošnjem letu nas je v začetku poletja spet razveselilo kar veliko zanimanje za projekt in 
veliko povpraševanje po zloženkah. V vseh enotah knjižnice smo izpostavili posebne 
poletavske kotičke, kjer smo priporočali različno branje in kjer so si lahko postregli z 
zloženkami in kazalkami (glej sliko na naslednji strani). 
Zadovoljni smo, da se je število tako Poletavcev kot NajPoletavcev povečalo, tudi okoliške šole 
so projekt sprejele in sodelujejo v promociji projekta. 

https://www.youtube.com/watch?v=PBqoCH2AdC8
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Tudi letošnje leto smo obdržali sodelovanje z donatorji iz prejšnjih let in pridobili tudi nove – 
od večjih podjetij sta to Mercator Emba Logatec in Oblak Group. 
Kljub oteženim okoliščinam in omejitvam glede pandemije smo Dan za Poletavce izvedli na 
prostem, in sicer v tednu športa, zato nam je na pomoč pri organizaciji priskočila Športna zveza 
Logatec, ki se je predstavila z različnimi športnimi društvi in športi: tekom, rokometom, 
twirlingom, tekvandojem, lokostrelstvom … Vsi otroci so dobili tudi palačinke. V živo smo 
izvedli tudi nagradno žrebanje. 
Iz objave na Facebooku: Mi imamo pa poln kufer ... Odličnega branja za Poletavce in 
Najpoletavce! Vabljeni, da na krilih knjig poletite z nami v poletne bralne pustolovščine! 
 
Knjižnica Medvode:  
V soboto, 25. 9., smo proslavili Dan za Poletavce in NajPoletavce. Zbrali smo se na Tržnici 
Medvode. Glavna atrakcija je bila ulična gledališka skupina Teater Cizamo, ki je vse navzoče 
nasmejala s predstavo Skoraj najboljši cirkus. Beni in Zupi, dva klovna, sta prepričana, da 
nastopata z najboljšo cirkuško predstavo na svetu. Seveda se jima načrti, v največje veselje 
gledalcev, podrejo že takoj na začetku. Pa kaj potem. Morda to res ni najboljša predstava, 
vendar ob pomoči otrok postane skoraj najboljši cirkus na svetu! Humorna, barvita, klovnsko 
in cirkuško obarvana predstava, s stalnim sodelovanjem otrok!  
Po odigrani predstavi je sledilo žrebanje nagrad. Glavno nagrado – električni pikado, ki ga je 
podaril Hervis, d. o. o., je prejel Arne Verbovšek. Glavni nagradi za NajPoletavce, vstopnice za 
Prirodoslovni muzej Slovenije, pa sta prejela NajPoletavca Larisa Kalan in Anej Peternel. Po 
končanem žrebanju je sledila podelitev priznanj, majic in knjižnih nagrad. 
V letu 2021 je bilo Poletavcev 87, NajPoletavcev pa 11.  
Nagrade so prispevali: Hervis, d. o. o., Brinox, d. o. o., Goričane – tovarna papirja, d. o. o., Desk 
– založništvo d. o. o., Okrepčevalnica Stan, Minicity, Mohorjeva Celje, Hiša iluzij in Narodna 
galerija. 
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PRILOGA 5: Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega območja na 
portalu Kamra v letu 2021 
 

Osrednja območna 
knjižnica: 

Mestna knjižnica Ljubljana 

 

Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 2021 
 

Območno uredništvo 

- Knjižnicam našega območja smo svetovali pri oblikovanju digitalnih zbirk, vnosu vsebin 
ter urejanju avtorskih pravic. 

- Udeležili smo se dveh sestankov (videokonferenc) regijskih urednikov (11. 3. 2021 in 
15. 10. 2021). 

- Pripravili in izvedli smo domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja, ki je potekal od 1. 
aprila do 1. septembra 2021. Prejeli smo 54 zgodb iz vse Slovenije. Žirija je izbrala 10 
najboljših, ki smo jih nagradili z nagradami, prispevanimi s strani donatorjev. 
Informacije o natečaju ter 10 nagrajenih zgodb smo objavili v obliki digitalne zbirke na 
portalu Kamra. 

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

- Objavili smo 23 novic (od tega 17 v MKL), 17 digitalnih zbirk (od tega 7 v MKL) in 689 
multimedijskih elementov (od tega 216 v MKL).  

- Objavili smo 6 fotografij v Albumu Slovenije (le v MKL). 
 
Digitalne zbirke, objavljene v letu 2021: 
Mestna knjižnica Ljubljana 

1. Cerkev sv. Jakoba v Ljubljani Zbirka je nastala v okviru projekta Razvoj Ljubljane in 
obravnava zgodovino in posebnosti cerkve sv. Jakoba. 

2. Mestni trg v Ljubljani Zbirka je nastala v okviru projekta Razvoj Ljubljane in 
obravnava zgodovino Mestnega trga v Ljubljani. Izpostavi Robbov vodnjak ter 
posamezne pomembne zgradbe na njem. 

3. Josip Jurčič v domoznanski zbirki Mestne knjižnice Grosuplje Vsebino digitalne zbirke 
je pripravila Mestna knjižnica Grosuplje, vnesli pa smo jo v Mestni knjižnici Ljubljana. 
Obravnava dela Josipa Jurčiča v domoznanski zbirki, ki jo hrani Mestna knjižnica 
Grosuplje. Digitalna zbirka je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

4. Zgodbe mojega kraja: Spomini na šolske dni Zbirka je nabor nagrajenih prispevkov 
natečaja za najboljšo zgodbo z domoznansko vsebino. 

5. Gradbinec Viljem Treo (1845–1926) in njegove stavbe Zbirka je nastala v okviru 
projekta Razvoj Ljubljane. Obravnava življenje in delo stavbnega in zidarskega 
mojstra ter arhitekta Viljema Trea. 

6. Jelačinovi z Emonske ceste v Ljubljani: trgovci in industrialci Zbirka je nastala v okviru 
projekta Razvoj Ljubljane. Obravnava zgodovino znamenite družine Jelačin. 

7. Josip Jurčič (1844–1881): književnik, urednik literarnih zbirk in časnikar Zbirka 
predstavi literarno in idejno sodelovanje Jurčiča z njegovimi sodobniki, ki so se 
ukvarjali s politiko in književnostjo. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem 
kraju. 

 
Knjižnica Litija: 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/natecaj-zgodbe-mojega-kraja-spomini-na-solske-dni.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/cerkev-sv-jakoba-v-ljubljani.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/mestni-trg-v-ljubljani.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/josip-jurcic-v-domoznanski-zbirki-mestne-knjiznice-grosuplje.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/natecaj-zgodbe-mojega-kraja-spomini-na-solske-dni.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/gradbinec-viljem-treo-1845-1926-in-njegove-stavbe.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/jelacinovi-z-emonske-ceste-v-ljubljani-trgovci-in-industrialci.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/josip-jurcic-1844-1881-knjizevnik-urednik-literarnih-zbirk-in-casnikar.html
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1. Zgodbe šmarskih hiš Digitalna zbirka, ki je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v 
našem kraju, opisuje zgodovino hiš in njihovih prebivalcev v Šmartnem pri Litiji.  

2. Vohun iz Šmartnega pri Litiji usmrčen v španski državljanski vojni Zbirka je nastala v 
okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. Obravnava življenje Wilhelma 
Wakonigga, ki je živel v Šmartnem pri Litiji. 

 
Knjižnica Domžale 

1. Melodija Mengeš – prva slovenska tovarna glasbenih inštrumentov Digitalna zbirka, 
ki je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju, govori o razvoju Melodije 
Mengeš skozi čas. 

2. Knjižničarstvo na Domžalskem Zbirka obravnava zgodovino knjižničarstva na 
Domžalskem in je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

3. Mengeš z Mengeško kočo na Gobavici Zbirka je nastala v okviru projekta Bilo je 
nekoč v našem kraju in obravnava zgodovino, znamenitosti ter pomembne 
osebnosti Mengša. 

4. Spomini na poletja v naših krajih Zbirko sestavljata prispevka literarnega natečaja za 
najboljšo zgodbo z domoznansko vsebino. 

5. Davorin Rovšek (1867–1949) – ljubljanski fotograf Zbirka, ki je nastala v okviru 
projekta Bilo je nekoč v našem kraju, predstavlja življenje in delo fotografa Davorina 
Rovška. 

 
Knjižnica Medvode: 

1. Pred 130 leti se je rodil slovenski pisatelj Janez Jalen (1891–1966) Zbirka obravnava 
življenje in delo Janeza Jalna. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika: 

1. Upodobitve Ivana Cankarja v Cankarjevi knjižnici Vrhnika; linorezi Toneta Jurjevčiča 
Zbirka je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. Obravnava bogato 
zbirko črno-belih linorezov z motivi vrhniških ambientov umetnika Toneta Jurjevčiča.  

2. Semenska kataloga agronoma Josipa Lenarčiča za leti 1891 in 1892 Digitalna zbirka 
predstavlja dve dragoceni drobni knjižici iz domoznanske zbirke Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

Letos na območju nismo imeli novih vnašalcev, zato usposabljanje za vnos vsebin na portal 
Kamra ni bilo potrebno. Ker portal v letu 2022 prehaja na novo platformo, se nam 
osveževalne delavnice vnosa vsebin za že obstoječe vnašalce ni zdelo smiselno izvesti. 

Promocija 

- 819 objav na Twitter profilu Kamre @PortalKamra, 18 novih sledilcev. 
- Izvajali smo promocijo naših novih digitalnih zbirk na profilih družbenih omrežij MKL. 
- Portal Kamra smo promovirali tudi v okviru domoznanskega natečaja Zgodbe mojega 

kraja (v Dnevniku, Delu, na Radiu Slovenija Prvi program, v glasilu Ljubljana ter na 
spletni strani MOL, v lokalnih časopisih našega območja, na spletnih straneh, 
namenjenih starejšim, na spletnih straneh knjižnic regije, na displejih LPP itd.). Posebej 
velja izpostaviti predstavitev natečaja v oddaji Storž na Radiu Slovenija Prvi program 
ter sklop intervjujev z nagrajenci natečaja v isti oddaji. 

 
Datum:  21. 1. 2022 Pripravila: Anja Frković Tršan 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zgodbe-smarskih-his-3794.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/vohun-iz-smartnega-pri-litiji-usmrcen-v-spanski-drzavljanski-vojni.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/melodija-menges-prva-slovenska-tovarna-glasbenih-instrumentov.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/knjiznicarstvo-na-domzalskem.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/menges-mesto-pod-gobavico.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/spomini-na-poletja-v-nasi-krajih.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/davorin-rovsek-1867-1950.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/janez-jalen.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/upodobitve-ivana-cankarja-v-cankarjevi-knjiznici-vrhnika-linorezi-toneta-jurjevcica.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/semenska-kataloga-agronoma-josipa-lenarcica-za-leti-1891-in-1892.html
https://twitter.com/PortalKamra
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PRILOGA 6: Poročilo: Natečaj »Zgodbe mojega kraja: Spomini na šolske dni« 2021 
 
Cilji: 

• Povezovanje knjižnic z lokalno skupnostjo. 

• Spodbujanje starejših k ustvarjalnosti. 

• Zbiranje spominov na vsakdanje življenje nekoč. 

• Promoviranje pomembnosti kulturne dediščine. 
 
Povzetek: 
Mestna knjižnica Ljubljana je v sodelovanju s knjižnicami Osrednjeslovenske regije pripravila 
natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom Zgodbe mojega kraja: Spomini na šolske dni, ki je 
potekal od 1. aprila do 1. septembra 2021. Namenjen je bil vsem, ki so dopolnili 60 let in radi 
pišejo. Starejše smo povabili, da nam do 1. septembra 2021 pošljejo kratko, resnično zgodbo 
iz preteklosti svojega kraja, povezano s spomini na preživljanje šolskih dni v njihovem kraju ali 
drugod po Sloveniji. Udeleženci so lahko sodelovali z le eno zgodbo, napisano v slovenskem 
jeziku, ki ni smela presegati 1.600 besed. Oddati jo je bilo mogoče tipkano na naslov Mestna 
knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za natečaj Zgodbe mojega kraja«, 
ali v elektronski obliki na mojkraj@mklj.si. Prispevke je v septembru 2021 ocenjevala žirija in 
izbrala deset najboljših, ki so bili nagrajeni in objavljeni na spletni strani Mestne knjižnice 
Ljubljana (www.mklj.si) ter na portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin 
Kamra (www.kamra.si).  
Pravila in pogoji sodelovanja so bili objavljeni na spletni strani Mestne Knjižnice Ljubljana 
www.mklj.si.  
Člani neformalne delovne skupine za domoznanski natečaj: 

- Edita Flegar (Mestna knjižnica Ljubljana), 
- Anja Frković Tršan (Mestna knjižnica Ljubljana), 
- Kristina Galun (Knjižnica Domžale), 
- Milena Glušič (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), 
- Gašper Hudolin (Mestna knjižnica Ljubljana), 
- Nataša Oblak Japelj (Cankarjeva knjižnica Vrhnika), 
- Barbara Škerl (Mestna knjižnica Ljubljana). 

V času trajanja natečaja smo prejeli 54 zgodb iz celotne Slovenije. Žirija je imela nalogo izbrati 
10 najboljših zgodb, nato pa izmed teh določiti prve tri. Nagradili smo vseh 10 zgodb, avtorji 
najboljših treh zgodb pa so prejeli še dodatne nagrade. Prav tako smo vseh 10 zgodb objavili 
na spletni strani MKL in na portalu Kamra. 
Razglasitev nagrajencev skupaj z utemeljitvami nagrad smo posneli ter posnetek 1. 10. 2021 
objavili na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana. 
Prvo mesto: Slavica Remškar (Vrhnika) »Na moji desni je sever«. Nagrada: bon za voden 
ogled Po poti Cankarjeve mladosti na Vrhniki. 
Drugo mesto: Tatjana Valetič (Brezovica pri Ljubljani) »Športno igrišče na mestni tržnici«. 
Nagrada: letna karta za obisk Živalskega vrta Ljubljana. 
Tretje mesto: Olga Andjelković (Ljubljana) »Senovška šola mojega otroštva«. Nagrada: 2 
vstopnici za obisk Arboretuma Volčji Potok. 
Ostali nagrajenci, uvrščeni med deseterico, so prejeli darilni paket Odgovorne trgovine Natura 
(po naključnem vrstnem redu): 

• Maja Drolec (Komenda) »Spomini na šolske dni« 

• Tatjana Leskošek Denišlič (Ljubljana) »Bose noge« 
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• Majda Krajnc (Maribor) »Koraki k polnoletnosti« 

• Valerija Ravbar (Ivančna Gorica) »Stiški »žgančki« iz leta 1954« 

• Ivana Jana Cvirn (Sevnica) »Bosonoge dogodivščine« 

• Peter Bergant (Ljubljana-Dobrunje) »Kodeljevo moje mladosti« 

• Nada Krajnčan Šušteršič (Kranj) »Spomini na šolske dni« 
 
Natečaj so podprli: Arboretum Volčji Potok; Odgovorna trgovina Natura; Zavod Ivana Cankarja 
za kulturo, šport in turizem Vrhnika ter Živalski vrt Ljubljana. 
 
Promocija 
Objave: 
2021-12-16 Včasih živim od lepih spominov (Radio Prvi, Storž) 
2021-12-02 Športno igrišče na mestni tržnici (Radio Prvi, Storž) 
2021-10-14 Na moji desni je sever (Radio Prvi, Storž) 
2021-10-04 Zgodbe mojega kraja (Delo, str. 9) 
2021-05-26 Zgodbe mojega kraja: Spomini na šolske dni (Trobla, let. 27, št. 3., str. 54) 
2021-05-11 Spomini na šolske dni (Ljubljana, let. 26, št. 4., str. 37) 
2021-04-15 Natečaj Zgodbe mojega kraja – spomini na šolske dni (Radio Prvi, Storž) 
2021-04-12 Zgodbe mojega kraja (Delo, str. 9) 
2021-03-11 V moji mladosti smo pogrešali barve (Radio Prvi, Storž) 
2021-03-00 Natečaj za najboljšo zgodbo Zgodbe mojega kraja (Bukla, let. 17, št. 159, str. 52) 
 
Na natečaj smo opozarjali: 

- na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL, 
- na portalu Kamra, 
- na spletnih straneh knjižnic regije, 
- v občinskih glasilih sodelujočih knjižnic regije, 
- s promocijskim gradivom v splošnih knjižnicah, 
- osebno, 
- na displejih LPP 
- na Radiu Slovenija Prvi program.  
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Trubarjeva hiša literature – poročilo za leto 2021 

 

 

1. PROGRAM IN ODPRTOST 

Na podlagi in v skladu z odredbami o ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19) je 

bila Trubarjeva hiša literature (v nadaljevanju THL) v letu 2021 odprta 105 dni. Dodatna zaprtost, ki je trajala 14 

dni, pa je bila posledica sanacije po izlivu vode iz zgornjega nadstropja stavbe. V času odprtosti je THL skušala 

slediti svojemu Programu dela 2021 in zasledovati cilj ustvarjanja raznolikosti in inovativnosti programskih vsebin, 

namenjenih različnim družbenim skupinam in vsem generacijam. Program THL je bil usmerjen v strateške cilje 

Mestne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju MKL) in je spodbujal njeno uveljavljanje kot središča kulturnega in 

intelektualnega življenja v Ljubljani. THL se je tudi v letu 2021 usmerila v ustvarjanje odprtega, pluralnega in 

dinamičnega prostora, ki pripadnikom različnih literarnih, intelektualnih in nazorskih skupin omogoča izmenjavo 

mnenj in stališč o vseh kulturnih in družbenih vprašanjih, ki zaznamujejo današnji čas. Del lastne produkcije 

literarnih oziroma z literaturo povezanih dogodkov je THL dopolnjevala s programi partnerskih organizacij in 

posameznikov.  

 

Ves čas leta 2021 je program THL sledil predvidenemu letnemu programu ter zagotavljal vsebinsko ravnovesje 

med okroglimi mizami, strokovnimi predavanji in javnimi razpravami ter literarnimi branji in pogovori z avtorji. 

Programska ponudba je bila skromna in okrnjena, saj se je usmerjala v organizacijo predvidljivega in izvedljivega 

programa.  

 

V THL smo v letu 2021 pripravili 85 (2020: 92 / 2019: 297) različnih literarnih dogodkov, strokovnih predavanj, 

okroglih miz, glasbenih dogodkov, gledaliških predstav, natečajev in tekmovanj. Izvedli smo 7 izobraževalnih 

delavnic. Skupno število ur trajanja izobraževanj za odrasle je bilo 28. Gostili smo tako domače kot tuje 

predavatelje, goste in sogovornike. Programsko smo sodelovali z založbami, stanovskimi društvi, organizatorji 

festivalov in drugimi kulturnimi ustanovami, najintenzivneje pa smo se vključili v projekte MKL (Mesto bere, Oddaj 

na natečaj v MKL, festival Bobri), v okviru katerih smo soorganizirali literarne in strokovne pogovorne večere ter 

delavnice. S prireditvami in drugimi dejavnostmi na nivoju mesta in države smo (MKL in THL kot referenčni prostor 

za književnost in knjigo) uresničevali cilje Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature. THL se je v svojih 

vsebinah navezoval tudi na uresničevanje drugega strateškega področja (Knjižnica za vse: storitve za prebivalce in 

obiskovalce mesta) Strateškega načrta 2017–2021 MKL.  
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Kot soorganizator smo sodelovali pri: izvedbi festivala Bobri 2021; izvedbi 8. mednarodnega kritiškega simpozija: 

Umetnost kritike – Društvo slovenskih literarnih kritikov. 

 

Od skupno vseh 93 izvedenih dejavnosti v letu 2021 je glavnino predstavljala izvedba v virtualnem okolju: 70 

dogodkov je bilo izvedenih izključno v virtualnem okolju, pri 23 dogodkih pa je bilo virtualno okolje le 

komplementarna različica udeležbe.  

 

V letu 2021 je dogodke v THL obiskalo 6284 (2020: 4.068) obiskovalcev in obiskovalk, od tega je bilo 6.081 takih, 

ki so se dogodkov udeležili v virtualnem okolju. Virtualni dogodki, ki so bili posneti tako, da omogočajo kasnejši 

vpogled in ogled dogodka (70 dogodkov), pa imajo od dneva objave in do konca koledarskega leta 2021 skupno 

34.959 ogledov. Dogodki v virtualnem okolju so postali tudi komunikacijski kanal, ki je presegel majhnost in težko 

dostopnost fizičnega prostora THL. Vsled tega, da je fizični prostor THL omejen in da lahko sprejme le manjše 

število obiskovalcev, bodo virtualni dogodki tudi v prihodnje ostali sestavni del ponudbe programa THL in 

omogočali širitev publike. 

 

THL je po urniku odprta od torka do petka med 10.00 in 18.00 ter v času trajanja večernih prireditev, ki se zvečine 

pričenjajo ob 18.00 in zaključujejo ob 22.00. Tedensko delovanje THL je v povprečju ocenjeno na 50-urno 

odprtost. V letu 2021 je bila THL skupno odprta 105 dni oziroma 1250 ur. THL je bila odprta v času od 1. 6. do 30. 

6. in od 1. 9. do 24. 12. 2021.  

 

2. FINANCIRANJE 

Za nemoteno delovanje hiše, izvajanje programa in njeno vzdrževanje so bila THL v letu 2021 namenjena posebna 

sredstva MOL.  

 

3. DELOVANJE HIŠE 

THL je v letu 2021 nemoteno izvajanje programa zagotavljala z eno redno zaposleno osebo, enim občasnim 

sodelavcem iz MKL (opravi približno 40 ur mesečne prisotnosti v THL) in občasno študentsko pomočjo, ki 

predstavlja približno 50 ur mesečne prisotnosti. 

 

Ponudbo programskih sklopov smo dopolnjevali tudi z dogodki, ki so nastajali v sodelovanju z našimi rednimi 

programskimi partnerji, s katerimi tkemo tesne in produktivne vezi. S takšnim pristopom smo obiskovalcem v času 

odprtosti zagotavljali razmeroma velik obseg in visoko raven produkcije kulturnih prireditev in dogodkov v centru 

prestolnice ter s tem prispevali k uresničevanju cilja Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature. 

 

V letu 2021 smo nadaljevali z zbiranjem prispevkov (poročila, refleksije, kolumne, recenzije) z dogodkov in jih 

objavljali na spletni strani THL. Prispevke pišejo študenti in študentke Oddelka za primerjalno književnosti FF UL 

in s tem dopolnjujejo pestro ponudbo spletne strani THL. V tekočem letu smo digitalizirali 70 dogodkov in 
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prireditev ter posnetke objavili na Facebook kanalu THL in YouTube kanalu MKL. Skrbno vzdržujemo FB profil THL, 

ki ima približno 7800 (2020: 7700, 2019: 7300, 2018: 6.930 in 2017: 6.400) sledilcev in sledilk. Tudi v letu 2021 

smo nadaljevali z uporabo Instagrama. 

 

4. STROKOVNO DELO 

THL se znotraj MKL vzpostavlja kot pomemben nosilec in organizator ali razvijalec storitev za ciljne skupine, ko 

gre za knjigo, branje ali katero drugo dejavnost, povezano z literaturo. THL je tudi v letu 2021 v svojo redno 

programsko dejavnost implementirala izhodišča Smernic za mlade (vodenje DS) v MKL in razpisala ter izvedla 

literarni natečaj (Oddaj na natečaj v MKL) kratke proze, haiku poezije, dramskega dela in stripa, ki je namenjen 

mladim v starostni skupini med 15 in 25 let. V okviru projekta Medijska pismenost za mlade, ki se je pričel izvajati 

v letu 2017, so bili izvedeni štirje dogodki. THL deluje tudi kot krovno izhodišče pri povezovanju MKL z Ljubljanskim 

festivalom kulturno-umetnostne vzgoje Bobri (načrtovanje in koordinacija programa MKL na omenjenem 

festivalu) in Ljubljansko mrežo info točk za mlade (L'mit). THL je v času šolskih počitnic, ko je obisk THL okrnjen 

oziroma je THL zaprta, prostor namenila v uporabo zainteresiranim nevladnim organizacijam s področja vzgoje in 

izobraževanja. Programsko sodelovanje je potekalo z zavodom Satirikon. THL je začela intenzivneje prepoznavati 

izzive, ki so jih prinesli ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19), in se začela 

načrtno usmerjati v organizacijo različnih oblik dela in sprejemanja vsebin ter s tem postala gradnik koncepta 

spletnih dogodkov za celotno mrežo MKL (vodenje DS za načrtovanje spletnih dogodkov MKL).  

 

Pripravil: 

Rok Dežman, 

programski vodja Trubarjeve hiše literature 

 

mag. Teja Zorko 

direktorica 
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Prireditve za odrasle 2021 

 

Dogodek Datum Naslov prireditve Izvajalec 
Število 

udeležencev 
Opombe 

Literarni dogodki 

08.01.2021 Nova knjiga skozi kritiko  Petra Koršič 94 
ZOOM: 32 / 
FB: 62 

15.01.2021 Na pesniškem tandemu  Petra Koršič 147 
ZOOM: 28 / 
FB: 119 

19.01.2021 
Feministični seminar: Kaliban in 
Čarovnica KUD Anarhiv 112 

ZOOM: 25 / 
FB: 87 

20.01.2021 Starost 

Slovensko 
sociološko 
društvo 149 

ZOOM: 61 / 
FB: 88 

20.01.2021 
Literarno novinarstvo: Vlasta 
Jeseničnik Leonora Flis 98 

ZOOM: 16 / 
FB: 82 

12.02.2021 Nova knjiga skozi kritiko  Petra Koršič 104 
ZOOM: 24 / 
FB: 80 

16.02.2021 Literarno novinarstvo: Polona Fijavž Leonora Flis 133 
ZOOM: 23 / 
FB: 110 

18.02.2021 Spekter 

Društvo 
ljubljanskih 
gimnazijcev 20 ZOOM: 20 

19.02.2021 Na pesniškem tandemu  Petra Koršič 125 
ZOOM: 45 / 
FB: 80 

24.02.2021 Besede brez meja Založba VBZ 125 FB: 125 

03.03.2021 Socialna politika danes in jutri 

Slovensko 
sociološko 
društvo 163 

ZOOM: 109 / 
FB: 54 

10.03.2021 Naša pozicija: razred je pomemben 

Slovensko 
sociološko 
društvo 175 

ZOOM: 63 / 
FB: 112 

12.03.2021 Nova knjiga skozi kritiko  Petra Koršič 94 
ZOOM: 17 / 
FB: 77 

16.03.2021 Literano novinarstvo: Andrej Stopar Leonora Flis 186 
ZOOM: 31 / 
FB: 155 

19.03.2021 Na pesniškem tandemu  Petra Koršič 65 
ZOOM: 25 / 
FB: 40 

09.04.2021 Nova knjiga skozi kritiko  Petra Koršič 96 
ZOOM: 21 / 
FB: 75 

16.04.2021 Na pesniškem tandemu  Petra Koršič 88 
ZOOM: 24 / 
FB: 64 

20.04.2021 Literarno novinarstvo: Karmen Švegl Leonora Flis 107 
ZOOM: 19 / 
FB: 88 

29.04.2021 Mesto bere: Leto potopa 
Rok 
Govednik 23 FB: 23 

06.05.2021 Mesto bere: Ljubimki 
Rok 
Govednik 6 FB: 6 

13.05.2021 Mesto bere: Ne zapusti me nikdar 
Rok 
Govednik 23 FB: 23 

14.05.2021 Nova knjiga skozi kritiko  Petra Koršič 51 
ZOOM: 19 / 
FB: 32 

18.05.2021 Literarno novinarstvo: Carlos Pascual Leonora Flis 83 
ZOOM: 24 / 
FB: 59 
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20.05.2021 Mesto bere: Ni dežela za starce 
Rok 
Govednik 25 FB: 25 

21.05.2021 Na pesniškem tandemu  Petra Koršič 55 
ZOOM: 22 / 
FB: 33 

25.05.2021 Intimni življenjski stili študentov 

Slovensko 
sociološko 
društvo 70 

ZOOM: 29 / 
FB: 41 

28.05.2021 Ad hoc Petra Koršič 66 
ZOOM: 38 / 
FB: 28 

29.05.2021 Ad hoc Petra Koršič 54 
ZOOM: 25 / 
FB: 29 

04.06.2021 Ad hoc Petra Koršič 45 
ZOOM: 16 / 
FB: 29 

05.06.2021 Ad hoc Petra Koršič 53 
ZOOM: 7 / 
FB: 46 

07.06.2021 Hotelska soba Mitja Lovše 19 FB: 19 

09.06.2021 Digitalni begunci 

Slovensko 
sociološko 
društvo 52 

ZOOM: 30 / 
FB: 22 

16.06.2021 Nova knjiga skozi kritiko  Petra Koršič 41 
ZOOM: 7 / 
FB: 43 

17.06.2021 
Demokratična prenova volilnega 
sistema 

Slovensko 
sociološko 
društvo 53 

ZOOM: 29 / 
FB: 24 

18.06.2021 Na pesniškem tandemu  Petra Koršič 45 
ZOOM: 13 / 
FB: 32 

05.07.2021 Literarno novinarstvo: Tone Hočevar Leonora Flis 33 
ZOOM: 15 / 
FB: 18 

31.08.2021 Festival Pranger Pranger 14   

01.09.2021 Festival Pranger Pranger 15   

30.09.2021 Arabska čajanka I. 
Mohamed 
Abdul 
Monaem 5   

17.09.2021 Na pesniškem tandemu  Petra Koršič 60 
ZOOM: 17 / 
FB: 43 

21.09.2021 
Pofestivalski dogodek: Ko brez miru 
okrog divjam Založba VBZ 18 FB: 16 

23.09.2021 Nove knjige založbe Aristej 
Založba 
Aristej 5  

24.09.2021 Nova knjiga skozi kritiko s Petro Koršič Petra Koršič 57 
ZOOM: 18 / 
FB 39 

06.10.2021 
Zgodovina slovenskega celovečernega 
igranega filma 2  

Slovensko 
sociološko 
društvo 33 

ZOOM: 9 / 
FB: 24 

07.10.2021 
Arabska čajanka I. 

Mohamed 
Abdul 
Monaem 5   

11.10.2021 Mamutova oporoka  
Založba 
Litera 5   

13.10.2021 
Arabska čajanka I. 

Mohamed 
Abdul 
Monaem 5   

14.10.2021 Poslušam glasbo 
Založba 
Obzorja 8   

21.10.2021 
Arabska čajanka I. 

Mohamed 
Abdul 
Monaem 5   

22.10.2021 Na pesniškem tandemu  Petra Koršič 77 
ZOOM: 26 / 
FB: 51 

26.10.2021 Refleksije: Slavenka Drakulić Leonora Flis 82 
ZOOM: 26 / 
FB: 56 

https://www.facebook.com/events/2969506439974212/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2969506439974212/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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27.10.2021 Povezane besede 

Društvo 
slovenskih 
literarnih 
kritikov 6   

28.10.2021 
Arabska čajanka I. 

Mohamed 
Abdul 
Monaem 5   

29.10.2021 Nova knjiga skozi kritiko s Petro Koršič Petra Koršič 43 
ZOOM: 15 / 
FB: 28 

04.11.2021 
Arabska čajanka I. 

Mohamed 
Abdul 
Monaem 5   

05.11.2021 Tertullia 2021 
Gabriela 
Driga 17   

11.11.2021 The Brush Book & Dreamin' with G 
Gašper 
Bertoncelj 18 FB: 18 

11.11.2021 Od dneva so in od noči Miriam Drev 55 
ZOOM: 17 
/FB: 38 

12.11.2021 Nova knjiga skozi kritiko s Petro Koršič Petra Koršič 87 
ZOOM: 20 / 
FB: 67 

19.11.2021 Na pesniškem tandemu  Petra Koršič 52 
ZOOM: 18 / 
FB: 34 

 
25.11.2021 Sedem strahov Založba VBZ 61 

ZOOM: 15 / 
FB: 46 

 
01.12.2021 

Reprodukcija. Elementi za teorijo 
sistema poučevanja 

Slovensko 
sociološko 
društvo 47 

ZOOM: 24 / 
FB: 23 

 
09.12.2021 Raznoterost erotike Alja Adam 88 

ZOOM: 10 / 
FB: 78 

Literarni dogodki – 
skupaj 65   3866  

Strokovna 
predavanja 

09.02.2021 
Feministični seminar: Kaliban in 
Čarovnica KUD Anarhiv 129 

ZOOM: 25 / 
FB: 104 

17.02.2021 
Spolno nadlegovanje v akademskem 
svetu 

Slovensko 
sociološko 
društvo 538 

ZOOM: 214 / 
FB: 324 

09.03.2021 
Feministični seminar: O nasilju nad 
ženskami KUD Anarhiv 132 

ZOOM: 56 / 
FB: 76 

24.03.2021 
Institucionalno pravne rešitve na 
področju spolnega nasilja 

Slovensko 
sociološko 
društvo 140 

ZOOM: 30 / 
FB: 110 

13.04.2021 
Feministični seminar: Kako biti 
feministično nasilne KUD Anarhiv 122 

ZOOM: 50 / 
FB: 72 

22.04.2021 Od individualizma k skupnosti Alja Adam 235 
ZOOM: 13 / 
FB: 222 

31.05.2021 Od individualizma k skupnosti Alja Adam 87 
ZOOM: 21 / 
FB: 66 

21.06.2021 Od individualizma k skupnosti Alja Adam 24 
ZOOM: 8 / 
FB: 16 

24.06.2021 Filozofija danes 

Slovensko 
filozofsko 
društvo 15 ZOOM: 15 

01.10.2021 Javno nastopanje za starejše Rok Dežman 2   

07.10.2021 Misliti odgovornost Ana Svetel 70 
ZOOM: 4 / 
FB: 51 

26.10.2021 Improvokacije 
Gregor 
Kamnikar 4   

07.10.2021 Misliti odgovornost Ana Svetel 62 FB: 48 

02.12.2021 Misliti odgovornost Ana Svetel 97 
ZOOM: 29 / 
FB: 68 
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07.12.2021 Mi begunci, mi in begunci 
Brankica 
Petković 85 

ZOOM: 37 / 
FB: 48 

09.12.2021 
8. mednarodni kritiški simpozij – 
Umetnost kritike 2021: Kdo je kritik? 

Društvo 
literarnih 
kritikov 62 FB: 50 

15.12.2021 
Sociološka refleksija odziva na 
cepljenje proti COVID-19 v Sloveniji 

Slovensko 
sociološko 
društvo 398 

ZOOM: 61 / 
FB: 337 

16.12.2021 Simpozij SFD 

Slovensko 
filozofsko 
društvo 108 

ZOOM: 22 / 
FB: 80 

Strokovna 
predavanja – skupaj 18   2310  

Glasbene prireditve 
09.09.2021 

Uvodni koncertni dogodek festivala 
Free Forms Free Forms 18  

Glasbene prireditve 
– skupaj  1   18  

Gledališke predstave 
27.09.2021 

Flamenco for one z emocionalnim 
koktejlom Anja Mejač 25  

Gledališke predstave 
– skupaj 1   25  

 

Izobraževanje za odrasle 2021 

Dogodek Datum 
Naslov 

izobraževanja 
Izvajalec 

Število 
ur 

Izvajalec 
izobraževanja 0 - NE 

ali 1 - DA 
Število 

udeležencev 
zunanji notranji 

Izobraževalne 
delavnice (krajša 
izobraževanja za 
različne udeležence) 

23.01.2021 Dramska platforma Simona Semenič 4 1 0 5 

13.02.2021 Dramska platforma Simona Semenič 4 1 0 8 

13.03.2021 Dramska platforma Simona Semenič 4 1 0 4 

10.04.2021 Dramska platforma Simona Semenič 4 1 0 10 

15.05.2021 Dramska platforma Simona Semenič 4 1 0 12 

11.09.2021 Dramska platforma Simona Semenič 4 1 0 6 

16.10.2021 Dramska platforma Simona Semenič 4 1 0 5 

Izobraževalne 
delavnice – skupaj    28 7 0 50 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA    28 7 0 50 

 

Izobraževanje za otroke 2021 

Dogodek Datum 
Naslov 

izobraževanja 
Izvajalec 

Število 
ur 

Izvajalec 
izobraževanja 0 - NE 

ali 1 - DA 

Število 
udeležencev 

zunanji notranji  

Vodeni obiski 
knjižnice 9.12.2021 Vodeni ogled Rok Dežman  1 0 1 15 

Vodeni obiski 
knjižnice – skupaj    1 0 1  

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA     1 0 1 15 

 

 

 


