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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2020: 
 
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 20201  
 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 

• 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. 
 

• 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 gradiva, 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 in Knjižnico Domžale pri skupnem razpisu za RFID 
nalepke in zaščitno folijo. 

                                                      
1 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), tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah. 

• V letu 2020 smo pripravili pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi 
podatkov za leto 2019. 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 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; ponudili smo 
praktično usposabljanje za uporabo spletnih učilnic in spletnih vsebin za podporo izvajanju 
nacionalnega projekta Finančne pismenosti preko splošnih knjižnic, ki od leta 2019 poteka 
pod okriljem NUK. 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. 

• 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 preživljanja počitnic nekoč. Izmed prejetih 69 zgodb smo izbrali deset najboljših, jih 
nagradili ter opremljene s fotografijami objavili na portalu Kamra (razglasitev nagrad je 
potekala na spletu). 

• V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice smo izvedli sklop digitalizacije posebne zbirke 
starih pravilnikov, hišnih redov, pravil, navodil, poslovnikov, statutov in podobno.  

• V okviru projekta »Bilo je nekoč v našem kraju« smo skupaj s knjižnicami regije na portalu 
Kamra objavili 7 digitalnih zbirk, povezanih z lokalno zgodovino ter prebivalci 
posameznega kraja. 

• Vsebinski načrt Kamre za leto 2020 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije. V 
sodelovanju s knjižnicami regije smo uporabnikom ponudili 18 digitalnih zbirk s 532 
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 so štiri knjižnice digitalizirale gradivo lokalnega pomena in ga objavile v 
obliki ene ali več digitalnih zbirk na portalu Kamra. 

• 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. 

• 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 
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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. 

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

V letu 2020 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, do konca oktobra naročeni zbirki založnika 
Lexpera smo nadomestili z zbirko Tax-Fin-Lex. 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 2020 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: 

http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-

upravljanju-knjiznicne-zbirke 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-

upravljanju-knjiznicne-zbirke 

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 

OOK) 

Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/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) 

Ni bilo novosti v letu 2020. 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

Ureditev Posebne zbirke pravilnikov (iz obstoječega gradiva). 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

• Tax-Fin-Lex, dostopni preko dostopa na daljavo (naročeno od 1. 11. 2020), cena: 5.019,00 EUR, 

• PressReader, dostopna preko dostopa na daljavo, cena 7.014,48 EUR. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 
V letu 2020 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 2020 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 

                                                      
2 Vsebino vpišite v bela polja. 

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke
http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost
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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 2020 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 26,56 % vseh uporabnikov oz. 23,59 
% 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 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 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 2021 bo ožja skupina koordinatorjev 
območnosti v imenu OOK-jev pripravila podrobnejše pogoje in model za sodelovanje v konzorciju, kar 
je bilo sicer načrtovano že za jesen 2020, a je dokončno usklajevanje modela preprečilo poslabšanje 
spremenjenih razmer zaradi koronavirusa Covid-19. Načrtovano je, da bo dokončni model pripravljen 
za prijavo programov NUK-a in OOK-jev za leto 2022 (priloga 5). 
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, 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 
2020 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, 

https://www.sawmill.co.uk/
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• 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 vnosa 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,  

• nudenju podpore delovanju obstoječih in uvajanju novih storitev v digitalnem okolju knjižnic 
(zvočne knjige Audibook), tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah, 

• načrtovanje in razvoj spletnih strani in uporabo 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. 

• Nadaljevali smo z redno komunikacijo s splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki 
svetovalne in posvetovalne narave, 

• uredniško delo v okviru Kamre. 

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 programi Učnega centra MKL (program v prilogi 3), zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah deloma v virtualni obliki: 

• Učni center MKL je v letu 2020 nadaljeval naloge kot kompetenčni center za izobraževanje 
knjižničarjev regije in OOK.  

• Ponovno smo organizirali usposabljanje knjižničarjev iz OOK za uporabo CMS orodja 
WordPress (5. 3. 2020, 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 praktično usposabljanje za uporabo spletnih učilnic in spletnih vsebin (25. 11. 
2020, 7 udeležencev) za podporo izvajanju nacionalnega projekta Finančne pismenosti preko 
splošnih knjižnic, ki od leta 2019 poteka pod okriljem NUK. Izvedeno je bilo v virtualni obliki. 

• V virtualni obliki je bilo pripravljeno tudi izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski 
izpit, a zaradi spremenjenih razmer (zaprte knjižnice in posledično manj kandidatov za 
opravljanje bibliotekarskega izpita) v letu 2020 ni bilo izvedeno.  

• Za vse slovenske splošne knjižnice smo pripravili izobraževanje Načrtovanje letnega nakupa 
knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za 
kulturo, ki je bilo zaradi spremenjenih obrazcev prijave izvedeno dvakrat (14. 10 2020, 45 
udeležencev in 17. 11. 2020, 55 udeležencev). Izvedeno je bilo v virtualni obliki, soizvajalec 
izobraževanja je bil Aleš Klemen. 

• Organizirali smo predstavitev hrvaškega knjižničnega sistema in Gradske knjižnice Ivan Goran 
Kovačić Karlovac (8. 10. 2020, 27 udeležencev, izvedeno v dvorani MKL KOŽ), ki sta ga 
pripravila knjižničarja iz hrvaškega Karlovca, ki smo ju gostili v MKL v okviru ERASMUS+ 
mobilnosti za zaposlene. 

• Organizirana je bila izobraževalna delavnica za uporabo orodja SketchUp (12. 2. 2020, 
izvedeno v predavalnici MKL KOŽ), 4 udeleženci,  
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• delavnica praktičnih veščin javnega nastopanja (3. 3. 2020, izvedeno v predavalnici MKL 
KOŽ), 7 udeležencev,  

• izobraževanje »Zakaj beremo fikcijo? - branje literature med teorijo evolucije in 
nevroznanostjo« (10. 3. 2020, izvedeno v predavalnici MKL KOŽ), 43 udeležencev, 

• izobraževalna delavnica oblikovanje tiskovin za knjižnico v dveh delih (26. 5. in 2. 6. 2020), 8 
udeležencev (izvedeno v predavalnici MKL KOŽ), 

• izobraževalna delavnica na temo priprave ustvarjalne delavnice (1. 10. 2020, izvedeno v 
predavalnici MKL KOŽ), 10 udeležencev, 

• izobraževanje knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (8. 10. 2020), 8 
udeležencev (izvedeno v predavalnici MKL KOŽ), 

• izobraževalna delavnica glede priprav na javni nastop (12. 10. 2020, izvedeno v predavalnici 
MKL KOŽ), 4 udeleženci, 

• izobraževanje o napredovanjih v bibliotekarstvu (15. 10. 2020, izvedeno v predavalnici MKL 
KOŽ), 4 udeleženci, soizvajalec izobraževanja je bil Aleš Klemen, 

• delavnica »Kako pripravim prireditev oziroma dogodek za odrasle« (3. 11. 2020, izvedeno v 
virtualni obliki.), 12 udeležencev, 

• izobraževanje na temo svetovanja za branje in (ne)formalne biblioterapije (12. 11. 2020, 
izvedeno v virtualni obliki), 4 udeleženci,  

• izobraževanje o knjižnih novostih za otroke (9. 1. 2020, izvedeno v dvorani MKL KOŽ), 23 
udeležencev, 

• izobraževanje o oblikah motiviranja za branje v vrtcu in družinah (19. 2. 2020, izvedeno v 
dvorani MKL KOŽ), 7 udeležencev, 

• izobraževanje »Petje uspavank in otroških pesmi« (20. 10. 2020, izvedeno v dvorani MKL 
KOŽ), 8 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 2020 se potreba po izvedbi delavnice ni izkazala, 
izvedli pa smo predstavitev vnašanja vsebin na portal Kamra za novega vnašalca iz ene od knjižnic 
regije. 

• Načrtovani mednarodni posvet Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica smo zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih razmerah prestavili na maj 2021. 

• Zaradi razglasitve pandemije koronavirusne bolezni je bila izvedba simpozija Ugriznimo v zlate 
hruške, načrtovanega za april 2020, prestavljena na leto 2021.  

• Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2020«, ki je 30. 
septembra 2019 že devetič, a tokrat v virtualni obliki, potekalo v organizaciji Centra za 
družboslovno informatiko FDV UL. Poudarek je bil na glavnih trendih, v tem okvirju so bile 
predstavljene najpomembnejše novosti orodja 1KA: predvsem prehod na plačljivost www.1ka.si 
oziroma na uporabo brezplačne platforme 1ka.arnes.si (AAI), pa tudi glavne spremembe in 
izboljšave v preteklem letu. Drugi sklop je bil namenjen prenovljenim praktičnim tematskim 
seminarjem izbranih novih funkcionalnosti za učinkovito izvedbo celostnega spletnega anketiranja. 

2.1.2 promocija območnosti 

• 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 7), 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 – knjižničarja iz hrvaškega 
Karlovca, v okviru ERASMUS+ mobilnosti za zaposlene in drugim kolegom 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 
(http://www.mklj.si/o-nas/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 

http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost
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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 2021. Pripravljene predloge 
stojal so v prilogi 8. 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

• Redna komunikacija z Oddelkom za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK. 

• Priprava predloga modela dostopa do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC (priloga 5). 

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). 

• 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 MEGAkviz, 

• 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 sedem digitalnih zbirk). 

• V sodelovanju s knjižnicami območja smo ponovno pripravili precej odmeven regijski domoznanski 
natečaj za najboljšo domoznansko zgodbo. 
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• Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci (sedaj pri projektu MKL sodeluje kar šest izmed osmih 
knjižnic območja). 

• Projekt skupne nabave in obdelava knjižničnega gradiva MKL in Mestne knjižnice Grosuplje, ki je 
deloma že prešel v redno dejavnost. 

• Nadaljujemo uspešno sodelovanje tudi preko skupnega razpisa za RFID nalepke in zaščitno folijo z 
Mestno knjižnico Grosuplje, Cankarjevo knjižnico Vrhnika in  Knjižnico Domžale. 

• 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 COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov, priloga 5). 

• Sodelovanje pri projektu spletnega portala Dobreknjige.si s priporočilno kakovostno literaturo. 

• MKL je bila priključena skupini osmih knjižnic, ki je od oktobra 2017 do junija 2018 v okviru 
Združenja splošnih knjižnic izvajala pilotni projekt skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva. 
MKL tudi po zaključku projekta na nacionalni ravni še dalje uspešno sodeluje z Mestno knjižnico 
Grosuplje pri izvajanju skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva. Projekt je bil nadgrajen še 
s sodelovanjem pri skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno folijo z Mestno knjižnico 
Grosuplje, Cankarjevo knjižnico Vrhnika in  Knjižnico Domžale. 

• 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 2020 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 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); 

• sodelovanje s Shanghai City Library (letno nam daruje okoli 150 knjig); 

• 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 IJB München; 

• sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko;  

• sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri priprava 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 in 
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). 

• povezovanje s tujimi predstavništvi v Sloveniji (Svet med nami/World among us; Cikel češkega 
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 Forum Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe) v 
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programu sestrskih knjižnic: Regijska knjižnica iz Kaunasa (Litva) in Regijska knjižnica iz Krakova 
(Poljska);  

• 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: 

• petdnevna mobilnost Erasmus+ dveh knjižničarjev iz Gradske knjižnice »Ivan Goran Kovačić« 
Karlovac; 

• udeležba na mednarodnih posvetovanjih v virtualni obliki: COBISS Meet 2020, Generation Code 
2020: Born at the Library, Occupy Library, 

• sodelovanje s knjižnicami, članicami mednarodnega gibanja zelenih knjižnic (Let's go green); 

• 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 nacionalna predstavnica v NAPLE Forum (National Authorities on Public Libraries in 
Europe); 

• 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 2019. 

• Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2019. 

• Pripravili smo dokument »Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana. Izhodišča za delovanje« z 
ustreznimi teoretičnimi in praktičnimi izhodišči ter predlogi razvoja spletnih vsebin in storitev, ki bo 
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 območji, 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. 

• V letu 2020 smo izvajali mentorstvo za sedem študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo FF UL. 

• Tedenski program mobilnosti v okviru ERASMUS+ mobilnosti za zaposlene za dva knjižničarja iz 
hrvaške Gradske knjižnice »Ivan Goran Kovačić« Karlovac. 

• 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 okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico smo strokovni obisk dveh zaposlenih iz 
Mariborske knjižnice zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (Koronavirus Covid-19) 
prestavili v leto 2021. 

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

• 2 mesečni Strokovni sredi v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo (posneti 
prispevki, objavljeni na YouTube kanalu MKL: http://bit.ly/strokovnesrede20, 1.036 ogledov, 40 ur). 

http://bit.ly/strokovnesrede20


10 
 

• Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2020 (druga polovica šolskega leta 2019/2020 in 
prva polovica šolskega leta 2020/2021) nas je obiskalo 627 osnovnošolcev (7. razred) in 1.514 
srednješolcev (1. letnik) (68 obiskov, 96,5 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 kviz 2019/2020 in 2020/2021. 

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. 

• Implementacija modela prilagojene spletne strani v skladu z določili Zakona o dostopnosti spletišč 
in mobilnih aplikacij (UL RS, št. 30/2018) na portalu Knjiznice.si, kot testni model za prenos na 
spletne strani ostalih splošnih knjižnic. 

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 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 strokovni obisk dveh zaposlenih iz 
Mariborske knjižnice zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (Koronavirus Covid-19) 
prestavili 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 2019 do pomladi 2020 
po njihovem vzoru že četrtič 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/).   

• 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. 

• Aktivno sodelujemo v NAPLE ebook working group kot nacionalni predstavniki. 

• 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 postopkih za 
prilagoditev (lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjižnice območja na portalu Digitalne knjižnice 
Slovenije. 

 

https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/
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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), uporabi drugih zakonskih določil, ki se navezujejo na delo v knjižnicah, predvsem s 
področja delovne zakonodaje, računovodskih zadev in pravno-upravnih postopkov (priprava in 
sprejem ustreznih pravilnikov in aktov, implementacija novih zakonskih določil), knjižnične statistike, 
obdelava zahtevnejšega knjižničnega gradiva, priprava projektov in izvedba digitalizacije knjižničnega 
gradiva, načrtovanja skupnega razvoja bibliopedagoških dejavnosti, priprave in vnosa domoznanskih 
vsebin na portal Kamra, nakup 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 2020 smo velik poudarek namenili nudenju 
podpore delovanju obstoječih in uvajanju novih storitev v digitalnem okolju knjižnic (zvočne knjige 
Audibook), tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah. 
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; ponudili smo praktično usposabljanje za uporabo spletnih učilnic in spletnih vsebin za 
podporo izvajanju nacionalnega projekta Finančne pismenosti preko splošnih knjižnic, ki od leta 2019 
poteka pod okriljem NUK. 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. 
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, načrtovanja letnega nakupa knjižničnega 
gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za kulturo, delavnice 
praktičnih veščin javnega nastopanja in priprav na javni nastop, priprave ustvarjalne delavnice, 
priprave prireditev oziroma dogodek za odrasle, ter svetovanja za branje in (ne)formalne biblioterapije. 
Načrtovani mednarodni posvet Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica smo zaradi delovanja knjižnice 
v spremenjenih razmerah prestavili na maj 2021. 
Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (Koronavirus Covid-19) in strogih ukrepov, ki so v 
precejšnjem delu leta (pomlad, jesen in zima) onemogočili prezentacijo našega strokovno delo 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. Za večino od 
101 zlate hruške iz leta 2019 (Priročnik 2020) je podatkovno in slikovno gradivo pripravljeno, zaradi 
omejenega delovanja knjižnice, je bila v letu 2020 posneta samo dobra polovica anotacij. Delo bomo 
nadaljevali v letu 2021. 
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 (2020), ki jo je naročilo Združenje splošnih 
knjižnic za potrebe nove nacionalne strategije splošnih knjižnic, o stanju in mnenju uporabnikov o 
knjižničnih e-vsebinah in e-storitvah. Večji del dokumenta zajema podrobna 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 
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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 služila 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 postopkih za 
prilagoditev (lokaliziranje) vsebin, ki jih objavljamo knjižnice območja na portalu Digitalne knjižnice 
Slovenije. 
NUK v sodelovanju s kolegi iz Poljske, Bolgarije in Romunije izvaja ERASMUS+ projekt »Finančno 
opismenjevanje v splošnih knjižnicah« (FinLit). Učni center MKL je v lanskem letu za kolege iz drugih 
OOK pripravil izobraževanje za uporabo spletnih učilnic (postavitev e-učilnice, priprava in uporaba 
gradiv na teh platformah Moodle), saj naj bi druga faza projekta FinLit (svetovanje knjižničarjev 
uporabnikom splošnih knjižnic na področju vsebin finančne pismenosti) potekala preko spletnih učilnic. 
Knjižnice območja smo nadaljevale storitev, 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) in finančni 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 (zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah so bile aktivnosti 
večinoma prenesene v spletno okolje). 
V letu 2020 je pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« izmed vseh sodelujočih 16 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 2.397 otrok in mladih (2.192 Poletavcev in 205 NajPoletavcev), od tega skoraj 
tretjina (746) iz knjižnic območja : 
- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: 206 (206 Poletavcev), 
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: 80 (72 Poletavcev in 8 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Litija: 129 (112 Poletavcev in 17 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Logatec: 124 (99 Poletavcev in 25 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Medvode: 93 (82 Poletavcev in 11 NajPoletavcev), 
- Cankarjeva knjižnici Vrhnika: 114 (95 Poletavcev in 19 NajPoletavcev). 
Pregled števila sodelujočih otrok in mladih pri bralnem projektu Poletavci in NajPoletavci iz knjižnic 
območja po letih: 
 
 

https://tinyurl.com/posebnepotrebe2018
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Knjižnica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Knjižnica Domžale - - - - - - - - - 
Knjižnica Litija 36 38 72 71 71 62 90 90 129 
Knjižnica F. Balantiča Kamnik - - - - - - 61 94 80 
Knjižnica Logatec 40 59 77 85 111 116 145 133 124 
Mestna knjižnica Grosuplje - - - - - - - - - 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 29 61 85 86 91 141 120 122 114 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica - - - - - - 49 102 206 
Knjižnica Medvode 39 64 84 67 85 74 79 104 93 
Skupaj 144 222 318 309 358 393 544 645 746 

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. 
novembra 2019 do 15. marca 2020. Namenjen je bil mladim, med 15 in 25 letom. Na natečaj smo 
prejeli 24 kratkih zgodb, 46 haikujev, pet dramskih besedil in en strip. Zaključna prireditev in 
razglasitev zmagovalcev je potekala 21. decembra 2020 in bila izvedena v virtualnem okolju, preko 
video posnetka.   
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 31 vnašalci vsebin, kar 
nas uvršča na prvo mesto med vsemi knjižničnimi območji, z največjim prirastom novih zapisov (128), 
pri številu vseh vpogledov v zapise knjižnic območja pa z 2.536.003 ogledi za več kot 1.150.000 
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 (23 % vseh objavljenih), posledično je tudi 31 % vseh ogledov 
zapisov na portalu Dobreknjige.si v letu 2020 tistih, ki so iz našega območja, v celotnem obdobju 
delovanja portala pa je ogled zapisov iz našega območja predstavljalo 30,53 % vseh ogledov. 
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju slovenskega 
splošnega knjižničarstva (npr. sodelovali 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, razvijanje različnih pismenosti, zagovorniških 
aktivnosti, predvsem v okviru Public Libraries 2030 in NAPLE), sodelovanja 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 nastala 
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. 
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V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico smo strokovni obisk dveh zaposlenih iz 
Mariborske knjižnice zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (Koronavirus Covid-19) 
prestavili v leto 2021. 
Iz dostopnih podatkov o razvitosti knjižnične dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju je moč 
sklepati, da je območje med najbolj razvitimi, kar je ne nazadnje tudi rezultat uspešnega izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice.  
 
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 in posredovanjem informacij 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. 

• Regiji nudimo tudi okvirne smernice, ki se nanašajo na projekt »Bilo je nekoč v našem kraju«; samo 
v primeru, da tema ni primerna za projekt, jim s svetovanjem pomagamo pri izboru teme. 

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 družbenih omrežjih, tako portala Kamre, 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 2021. Pripravljene predloge 
stojal so v prilogi 8. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

• V letu 2020 smo pripravili bibliografijo domoznanskih serijskih publikacij za osrednjeslovensko 
območje za obdobje 2013–2017, ki je bila objavljena v publikaciji Bibliografija serijskih publikacij po 
območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013. Z dopolnitvami 2013-2017. 

• V Centru za domoznanstvo smo v letu 2020 obdelali 106 člankov iz domoznanskih serijskih 
publikacij osrednjeslovenskega območja. 

• Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

• V letu 2020 smo v sklopu Slovanske knjižnice -  centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL redigirali 843 domoznanskih bibliografskih zapisov. 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

• Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov smo zaradi kompleksnosti razreševanja avtorskih 
pravic prenesli v leto 2020. Izvedli smo sklop digitalizacije posebne zbirke starih pravilnikov, hišnih 
redov, pravil, navodil, poslovnikov, statutov in podobno. 

• 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 6). 

3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis) 

• Domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja (priloga 7). 

• Literatura v mestu – domoznanski projekt v obliki cikla literarnih večerov. 

• Ureditev posebne zbirke Pravilnikov, statutov in navodil ljubljanskih društev in podjetij ter mestnih 
ustanov, zavodov in služb. 
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Učinki in doseženi rezultati: 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2020 je bil v veliki meri izpolnjen tako s strani MKL kot tudi s strani 
knjižnic regije. Uporabnikom smo ponudili 18 digitalnih zbirk (11 iz MKL) s 532 multimedijskimi 
elementi (231 iz MKL). V okviru projekta »Razvoj Ljubljane« raziskujemo potek razvoja posameznih 
ljubljanskih območij, infrastrukture, pa tudi življenje in delo znanih ljubljanskih gospodarstvenikov. V 
letu 2020 je v sklopu projekta nastalo devet digitalnih zbirk. 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 7. Podrobnejše poročilo je v prilogi 6. 
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 2020 se potreba po izvedbi delavnice ni izkazala, izvedli pa smo 
predstavitev vnosa vsebin na portal Kamra za novega vnašalca iz ene od knjižnic regije. 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, za katerega smo predlani pripravili smernice 
objavljanja vsebin.  
Pripravili smo precej odmeven regijski domoznanski natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom »Zgodbe 
mojega kraja: Kako smo nekoč preživljali počitnice« 2020 (priloga 7). V času trajanja natečaja smo 
prejeli 69 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 smo 
zaradi kompleksnosti razreševanja avtorskih pravic prenesli v leto 2021. Izvedli smo sklop digitalizacije 
posebne zbirke starih pravilnikov, hišnih redov, pravil, navodil, poslovnikov, statutov in podobno. 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 večinoma izvedli s 
pomočjo zunanjih izvajalcev, deloma so jo izvedli strokovni delavci v Slovanski knjižnici. Gradivo je v 
celoti objavljeno na portalu dLib.si. Skupno smo digitalizirali 7.577 strani gradiva, večinoma formata A4 
in deloma A5, v slovenščini. Z digitalizacijo smo omogočili javni dostop v e-obliki do zbirke iskanih 
publikacij, ki se navezujejo na politično in gospodarsko 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. A vendar, primerjava s preteklimi leti naj bi 
kazala, kot da naj bi se uporaba gradiv, ki jih na portal dLib.si objavljamo v naši OOK, občutno 
zmanjšala, vendar tega ni moč preveriti. Statistični podatki dLib eSTATISTIKE žal ne odražajo 
primerljivih podatkov s preteklimi leti, zato podatki o številu vpogledov niso primerljivi z obdobjem pred 
1. 1. 2017. K nižji statistiki pa pripomore tudi dejstvo, da so načeloma digitalizirana gradiva iz naših 
projektov na portalu dLib objavljena z ogromnimi zamiki, včasih tudi več kot leto dni kasneje kot so bila 
predana službi, ki skrbi za portal, posledično v tem obdobju njihova uporaba ni mogoča, ter z njo 
morebitna statistika uporabe tega gradiva. 
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 Po šmarskih 
stopinjah dr. Slavka Gruma, ki opisuje vodeni sprehod po Šmartnem pri Litiji ob 70-letnici smrti dr. 
Slavka Gruma ter Milan Borišek – Kičo (1920-1950), ki predstavi življenje tega jadralnega pilota.  
Knjižnica Medvode  je digitalizirano gradivo lokalnega pomena uvrstila v dve digitalni zbirki: Flancanje 
in flančniki v Smledniku ter Zlatomašnik Tomaž Nagode in njegovi predhodniki v župniji Smlednik. 
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Cankarjeva knjižnica Vrhnika je pripravila in objavila digitalno zbirko o zbiratelju parnih lokomotiv,  
Marjanu Smrtniku. Knjižnica Domžale je pripravila in objavila digitalni zbirki Samotar iz Moravč – zadnji 
jamski človek ter Limbarska gora. Knjižnica Logatec pa je vsebinsko dopolnila že obstoječo  Zbirko 
starih razglednic Knjižnice Logatec. 
V letu 2020 smo želeli širšo javnost opozoriti na digitalizirane vsebine, ki smo jih v preteklih 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 
2021, v letu 2020 pripravljene predloge stojal so v prilogi 8. 
V letu 2020 smo v Slovanski knjižnici v okvirih redne katalogizacije redigirali 843 bibliografskih 
zapisov. Sicer smo za potrebe območja redigirali vse stare zapise že v letu 2014, ko smo prenesli 
domoznanski šifrant iz polja 992 v polje 993. Novih oz. tekočih domoznanskih zapisov ni potrebno 
redigirati, odkar imamo domoznanski šifrant. Iz vidika katalogizacije, lahko rečemo, da je bil 
domoznanski šifrant dodeljen 1.521 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 
2020 smo obdelali tudi 106 člankov iz domoznanskih serijskih publikacij osrednjeslovenskega 
območja. 
Kot aktivni člani izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS smo 
sourejali zbornik prispevkov z domoznanskega festivala Domfest 2020. 
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. Število, ki ga navajamo glede informiranja zavezancev za obvezni izvod tako 
predstavlja število naših neformalnih iskanj domoznanskih gradiv, kjer obenem ponudnike vedno 
obveščamo tudi o dolžnostih iz naslova obveznega izvoda. 
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, na katerih smo se z 
literarnimi ustvarjalci, živečimi v Ljubljani, in strokovnjaki iz področja literarnih ved pogovarjali o oblikah 
literarnih upodobitev svojega mesta v sodobnih kriminalnih romanih, avtobiografijah in kratkih 
zgodbah. V letu 2020 smo organizirali tri domoznanske literarne dogodke, ki so zaradi delovanja 
knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus Covid-19) potekali v spletnem okolju. Aprila smo na 
prvem večeru gostili pisateljico Veroniko Simoniti in profesorja dr. Andreja Blatnika (urednik, pisatelj in 
izredni profesor knjigarstva na Filozofski fakulteti). Spregovorili smo o avtoričinem drugem romanu 
Ivana pred morjem, za katerega je Simonitijeva prejela nagrado kresnik. Pogovorni večer je bil prvi 
dogodek Mestne knjižnice Ljubljana, ki smo ga v času epidemije izvedli v spletnem okolju; pridružilo se 
nam je kar 32 poslušalcev. Maja je sledil drugi večer iz cikla, na katerem smo lahko prisluhnili pisatelju 
Sebastijanu Preglju in dr. Vanesi Matajc, redni profesorici na Oddelku za primerjalno književnost in 
literarno teorijo Filozofske fakultete UL. Pogovarjali smo se o avtorjevem zadnjem romanu V Elvisovi 
sobi, za katerega je Pregelj prejel Cankarjevo nagrado. Dogodek smo prenašali v živo preko MKL 
Facebook družbenega profila. Cikel smo zaključili z zimskim pogovornim večerom, na katerem sta 
spregovorila novinarka Maja Čakarić in dr. Tone Smolej, redni profesor na Oddelku za primerjalno 
književnost in literarno teorijo ljubljanske Filozofske fakultete. Na dogodku, ki smo ga prav tako izvedli 
preko Zoom aplikacije, smo skozi prizmo imagologije, ki se ukvarja s podobami tujih dežel in narodov 
v posameznih književnostih, spregovorili o podobah Ljubljane in njenih prebivalcev, ki so jih v svojih 
delih zapisali tuji avtorji.  
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 
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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 2020 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. 
 
 
Obvezni prilogi3: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 
 

Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
10. 2. 2021  mag. Teja Zorko 
   
   
 

 
Posebne priloge4 (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. 
 

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 
4 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2020

1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA GRADIVA IN INFORMACIJ   

1.1 Načrtovani in realizirani prirast v številu naslovov in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo

 A. OBVEZNI IZVOD

 Monografske publikacije 1.416 1.445

 Serijske publikacije 601 687

 Neknjižno gradivo 72 73

 SKUPAJ 2.089 2.205

 B. NAKUP

 Monografske publikacije 0 0 0 0

 Serijske publikacije 0 0 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0 0 0

 Podatkovne zbirke 2 2 2 2

 od tega podatkovne zbirke:

  - nabavljene iz sredstev območnosti, dostopne iz lokacij knjižnic širšega 

območja
2 2 2 2

  - nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega      

območja izven lokacije knjižnic
2 2 2 2

 SKUPAJ 0 0 0 0

 SKUPAJ A + B 2.089 2.205

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki

 Monografske publikacije 1.373 72

 Serijske publikacije 567 34

 Neknjižno gradivo 56 16

 SKUPAJ 1.996 122

 Monografske publikacije 0 0

 Serijske publikacije 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0

 Elektronski viri 1 1

 od tega elektronski viri:

  - dostopni z lokacije knjižnice 1 1

  - z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 1 1

 SKUPAJ 1 1

 SKUPAJ A + B 1.997 123

 1.2 Podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi za potrebe območja ali na 

nacionalnem nivoju (samostojno ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami) 

skupaj prirast

 Število vsebinskih enot (gesel), ki so jih knjižnice območja prispevale v 

biografske podatkovne zbirke
- -

 Število vsebinskih enot (zapisov), ki so jih knjižnice območja prispevale na            

portal DOBREKNJIGE.SI 
1.115 128

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 114.845 299

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 

območje
277.737 7.285

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 8.109 532

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 

območje
13.718 531

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3340-20-091005

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2020

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2020

 1.3 Člani ter posredovanje gradiva in informacij 

 Število prebivalcev območja OOK na dan 1.1.  (SURS)

 Število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)

 Število vseh članov 78.163

  - od tega število članov širšega območja OOK 5.412

  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 140.268

 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih 

po medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 699

 Število kopij dokumentov, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po 

medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 0
 Število za končnega uporabnika brezplačno elektronsko posredovanih 

dokumentov na območju (aktiva) 52

 SKUPAJ AKTIVA 751

 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 141.019

 Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, ki jih OOK gradi sama in so 

pomembni za širše območje OOK - št. vpogledov
-

 Uporaba biografskih podatkovnih zbirk, ki jih OOK gradi sama ali v sodelovanju 

s knjižnicami na območju - št. vpogledov 
-

 Uporaba portala DOBREKNJIGE.SI - št. vpogledov v zapise knjižnic območja 664.455

 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 1.031.033
 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 330.320

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice

iz celotnega 

območja 

OOK   

od tega iz 

širšega  obm. 

OOK

  - število prijav 12.971 4.324
  - število članov 1.470 541

 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 

  - število prijav 12.971 4.324
  - število čanov 1.470 541

 Uporaba e-knjig prevzem izposoja
  - uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - -
  - uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos) - -

 Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 0
 Indeks prirasta #DEL/0!



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2020

 2.  STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU OOK

število število ur

 2.1    Tematska svetovanja za območje OOK [brez 2.1.1, 

2.1.2 in 2.1.3]
250

 2.1.1  Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 284 183

 2.1.2  Promocija območnosti 42
  2.1.3  Sodelovanje z nacionalno knjižnico 2 120

  2.2    Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država) 4

 2.2.1   - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 24

 2.2.2   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 8

 2.2.3   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 6

 2.2.4   - skupni projekti mednarodnega sodelovanja 22

 2.3    Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na 

posameznem območju ali v vsej državi
3

 2.4    Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 

potreb glede informacijske tehnologije, rač. sistemov in digitalizacije območju
4 530

 2.5   Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
1 80

 2.6    Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 

bibliotekarstva s širšega območja 

[vnesite število 

oseb] 9

[št. ur. na 

udeležen.] 30

 2.7    Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 

bibliopedagoških dejavnosti 
300 270

[vnesite število 

udelež.] 4.516

 2.8    Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 60

 2.9    Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 9 750

 2.10    Koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 8 140

 2.11  Usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v 

osrednjih knjižnicah (OK) na območju OOK
2 20

 3.1    Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za 

knjižnice na območju 
[št. knjižnic]

 3.2    Informiranje zavezancev za obvezni izvod 10

 3.3    Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici [število ur] [št. posredov.]

 3.4    Seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih 

zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK
[število oblik]

 3.5    Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 

območja 

[število 

organiziranih 

izobraževanj/ 

svetovanj]

 3.6    Izvajanje normativne kontrole 843

 3.7    Izvajanje digitalizacije 19

 3.8    Domoznanski projekti 2

 4. USMERJANJE IZLOČENEGA (ODPISANEGA) KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IZ OBMOČJA

 Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot
št. izbranih 

enot

 SKUPAJ: 0 0 0

Datum: 10. 2. 2021

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA



Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2020

Izvajanje  27. čl. ZKnj
SKUPAJ 

MK

Skupaj 

drugi viri
SKUPAJ 

Sredstva MK Drugi MK Drugi MK Drugi MK Drugi

Stroški dela* 0,00 33.325,56 3.184,49 26.674,44 875,07 0,00 60.000,00 4.059,56 64.059,56

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00

Število oseb, ki opravljajo naloge*** 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00

Stroški nakupa gradiva (brez 

podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 14.500,00 14.500,00 0,00 14.500,00

Skupaj stroški nakupa knjižničnega 

gradiva 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00

Programski materialni stroški 

digitalizacije 0,00 0,00 0,00 0,00 6.688,30 0,00 0,00 0,00 6.688,30 0,00 6.688,30

Stroški izobraževanj 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Stroški medknjižnične izposoje 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

Drugi programski materialni stroški 0,00 0,00 350,00 0,00 625,70 0,00 0,00 0,00 975,70 0,00 975,70

Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 19.000,00 0,00 34.675,56 0,00 33.988,44 0,00 0,00 0,00 87.664,00 0,00 91.723,56

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00

Število oseb, ki opravljajo naloge*** 0 1 1 0 2 2

** Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je mera števila zaposlenih delavcev v razmerju glede na enega zaposlenega s polnim delovnim časom v enem letu. Primer: V knjižnici so zaposleni trije delavci: dva 

od njih za četrtino delovnega časa, eden pa za polovični delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1).

*** Štejemo število oseb (izraženo v celih številih, brez decimalk). Končna vsota je torej število vseh oseb, ki delajo na posebnih nalogah OOK za območje. Primer za 2,50 EPZ je 0,25 + 1+ 0,50 + 0,25 + 

0,50.

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3340-20-091005

* Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.

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
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PRILOGA 3: Katalog izobraževanj Učnega centra MKL 2020 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanje_2020.pdf  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanje_2020.pdf
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PRILOGA 4: Poročilo o projektih Poletavci in NajPoletavci 2020 
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Zaključno poročilo projektov Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2020 
 
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 2020 smo namenili prenovi celostne grafične podobe projekta Poletavci – poletni 
bralci. Želeli smo enotno univerzalno podobo z namenom: 

- omogočanja večletne uporabe istega promocijskega gradiva (s tem smo se izognili 
temu, da zavržemo plakate in zgibanke, ki v določenem letu ostanejo, saj jih lahko 
ponovno uporabimo naslednje leto); 

- zmanjšanja stroškov tiskanja (natisnili smo večje količine gradiva, kar je znižalo 
strošek tiska na kos, stroški tiska so nižji tudi zaradi enotnega motiva, saj ni več 
potrebnega ločenega oz. dvojnega tiska: fantje, punce); 

- večje sporočilnosti vsebinske zasnove projekta: otroci, poletje, branje, svoboda, 
veselje, užitek, radovednost; 

- popestritve in obeležitve desetletnega obdobja, odkar spodbujamo in nagrajujemo 
otroke k počitniškemu branju;  

- spoštljivega odnosa do okolja (vse zgibanke so natisnjene na brezlesni papir). 
 

Novo podobo (ilustracijo in posodobljen logotip) je izdelala ilustratorka Zarja Menart, ki je 
sodelovala pri dveh nagrajenih animiranih filmih: Wanted je leta 2012 dobil nagrado vesna za 
najboljši animirani film na Festivalu slovenskega filma, Cipercoper je leta 2015 prejel vesno za 
najboljši kratki animirani film in nagrado Centra Ustvarjalna Evropa za najboljši film po izboru 
občinstva.  
Novo zgibanko v velikosti A4, prilagojeno za tiskanje na domu, in priznanje Poletavci je 
oblikovala Ingrid Verdnik Pal, oblikovalka v Mestni knjižnici Ljubljana. 
Na osnovi nove grafične podobe smo izdelali skupno spletno stran poletavci.si in z njo 
omogočili: 

- večjo prepoznavnost projekta v slovenskem prostoru; 
- enakovredno zastopanost vseh vključenih slovenskih splošnih knjižnic v projekt; 
- dostop do vseh informacij in gradiv na enem mestu; 
- možnost spletnega pošiljanja izpolnjenih bralnih seznamov za vse poletne bralce. 

 
Novo spletno stran je izdelal Aleš Jamšek, programer v Mestni knjižnici Ljubljana. 
Izbrali smo ambasadorja projekta Nika Škrleca, slovenskega dramskega igralca in televizijskega 
voditelja, leta 2017 prejemnika Borštnikove nagrade za mladega igralca, s katerim smo posneli 
12 kratkih promocijskih videov: povabilo k sodelovanju v projektu, 10 predstavitev knjig za 
branje po njegovem izboru in zaključno žrebanje. Prispeval je tudi nekaj kratkih nagovorov 
mladih bralcev na družabnih omrežjih.  
Poletno branje je potekalo od 10. junija do 10. septembra. Deseto 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.  
Praznovanje desetletnice Poletavcev – poletnih bralcev smo prestavili v leto 2021, zaključek 
letošnje bralne akcije pa strnili v video posnetku, v katerem so sodelovali: voditelj Nik Škrlec, 
direktorica Mestne knjižnice Ljubljana Teja Zorko, župan Mestne občine Ljubljana Zoran 
Janković, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine iz BiH Barbara Hanuš, učiteljica 
dopolnilnega pouka slovenščine iz Nemčije Magdalena Novak, Poletavec Karl-Jona Gebker in 
Poletavka Asja Mokorel-Kalusa, oba iz Berlina. Posnetek smo premierno predvajali na FB 
profilu Mestne knjižnice Ljubljana v sredo, 30. septembra, ob 17. uri, dostopen pa je tudi na naši 
spletni strani.  
 
Vsi poletni bralci lahko do konca novembra 2020 majico in priznanje prevzamejo v knjižnici, kjer 
so oddali svoj bralni seznam, oz. v knjižnici, v katero so vpisani. O prevzemu so bili predhodno 

http://zarjamenart.blogspot.com/
http://www.poletavci.si/
https://www.nikskrlec.com/


21 
 

obveščeni po e-pošti. Poletavcem iz drugih držav ali krajev, kjer ni naše knjižnice, smo majice in 
priznanja poslali mentorjem dopolnilnega pouka slovenščine oz. na domači naslov.  
 
3. Rezultati v Mestni knjižnici Ljubljana 
Pol ure na dan je trideset dni med počitnicami bralo 593 Poletavcev, 25 izmed njih iz tujine 
(Nemčija, Italija, Bosna in Hercegovina), tri knjige pa je prebralo in svoje vtise na naši spletni 
strani zabeležilo 91 NajPoletavcev. 
 
Tabela 1: Število Poletavcev in NajPoletavcev v MKL po letih trajanja projekta 

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 

 
V letu 2020 beležimo upad števila poletnih bralcev za slabo petino (18,3 %). Glede na bistveno 
manjši obisk knjižnic v poletnem času (manj priložnosti za spodbujanje mladih bralcev k 
sodelovanju, manj izposojenih knjig) je upad pričakovan, a manjši od pričakovanega. Zanimivo 
se nam zdi tudi, da se je zmanjšala razlika med spoloma in se delež obojih pri otrocih in mladih 
skoraj izenačuje. Možno se je povečalo število bralnih seznamov, oddanih po e-pošti (+82,3 %). 
 
4. Nagrade, glavna nagrajenca in donatorji 
V nagradnem žrebanju smo podelili dve glavni nagradi: 

- šotor za dve osebi, ki ga podarja podjetje Hervis, je prejel Poletavec Bor Mahnič 
Dobrovoljc, 

- bralnik, ki ga podarja založba Beletrina, je prejela NajPoletavka Beti Bandelj. 
Zaradi napovedane odpovedi zaključne prireditve nismo iskali večjega števila donatorjev, 
ampak smo se na njih obrnili le za najnujnejše: tisk promocijskega gradiva in darovanje glavnih 
nagrad. 
 
5. Sodelujoči  
Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka projektov, sodelujejo tudi: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika5, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Brežice, Knjižnica Črnomelj, 
Knjižnica dr. Tončka Pretnarja Tržič, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Jurij Vega 
Dol pri Ljubljani, 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 
(Nemčija, Bosna in Hercegovina in Italija), šolski knjižničarji OŠ v lokalnem okolju in donatorji.  
 
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. Skrbimo za skupno promocijo 
in priskrbimo glavne nagrade za Poletavce. 
V letu 2020 smo za vse knjižnice pripravili:  

- enotno spletno stran, 
- plakate (B2 in A3), 

                                                      
5 Projekt Poletavci izvaja 16 knjižnic, NajPoletavci pa 9 knjižnic (knjižnice, označene z odebljenimi črkami).  
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- 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 (v e-obliki),  
- škatle za zbiranje bralnih seznamov, 
- obrazec za poročanje, 
- pravila nagradnega žrebanja, 
- 16 glavnih nagrad ter 
- skupno poročilo o izvedbi.  

 
7. Skupni rezultati  
V vseh knjižnicah skupaj smo letošnjim Poletavcem in NajPoletavcem podelili 2.397 majic in 
priznanj (2.192 Poletavcev in 205 NajPoletavcev). V primerjavi z letom 2019 beležimo 5,5 
odstoten padec števila poletnih bralcev (2019: 2.538 poletnih bralcev, od tega 2.335 Poletavcev 
in 203 NajPoletavci). 
 
Tabela 2: Število vseh poletnih bralcev v knjižnicah po spolu in povprečje na posamezno enoto 

Knjižnica 
Št. 

enot 

Št. pol. Skupaj Povp.št. 
pol./eno

to 

Št. najpol. Skupaj Povpr. št. 
najpol./enot

o 

Ž M Ž M   

Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika  

2 46 49 95 47,5 10 9 19 9,5 

K. A. T. Linharta 
Radovljica 

11 77 76 153 13,9 6 8 14 1,3 

Knjižnica Brežice 3 33 22 55 18,3 0 2 2 0,7 

Knjižnica Črnomelj 2 18 16 34 17,0         

K. dr. Tončka Pretnarja 
Tržič 

1 30 22 52 52,0         

K. Jožeta Udoviča 
Cerknica 

4 124 82 206 51,5         

K. F. Balantiča Kamnik 4 40 32 72 18,0 6 2 8 2,0 

Knjižnica Litija 2 58 54 112 56,0 8 9 17 8,5 

Knjižnica Logatec 4 54 45 99 24,8 15 10 25 6,3 

Knjižnica Medvode 1 45 37 82 82,0 6 5 11 11,0 

K. Miklova hiša Ribnica 3 102 62 164 54,7         

Knjižnica Šentjur 5 65 31 96 19,2         

Lavričeva k. Ajdovščina 4 165 124 289 72,3 16 2 18 4,5 

Ljudska knjižnica Metlika 1 26 17 43 43,0         

Mestna knjižnica 
Ljubljana  

28 317 276 593 21,2 51 40 91 3,3 

Občinska knjižnica 
Jesenice 

8 27 20 47 5,9         

Skupaj  83 1.227 965 2.192 37,3 118 87 205 2,5 

Skupaj vseh poletnih 
bralcev 

2.397 

 
Največ Poletavcev je starih od osem do enajst let, največ NajPoletavcev pa trinajst in štirinajst. 
Razmerje med obema spoloma se v primerjavi z lanskim letom veča v prid fantom (2019: 
Poletavci: deklice 55 %, dečki 45 %, NajPoletavci: dekleta: 62 %, fantje: 38 %)  
 
8. Promocija v Mestni knjižnici Ljubljana (koordinacija projekta):  

- 2020-06-10 Deset let počitniškega branja. – Ljubljana, str. 32 
- 2020-06-12 Za Poletavce in NajPoletavce so dnevi poletnih počitnic tudi dnevi branja. – 

RTVSLO.si 
- 2020-07-14, Kako poleti do dobre knjige, Radio Ognjišče, Svetovalnica 
- 2020-07-30 Bralne novosti in branje za otroke in mlade med počitnicami. – RTVSLO.si  
- 2020-08-05 Opazili smo – Poletavci spodbujajo mlade poletne bralce. – 

MarketingMagazin.si 
Na projekt smo opozarjali: 

- na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL ter zaslonih v knjižnicah; 
- na spletnih in družabnih straneh: nekatere OŠ v Ljubljani in vse sodelujoče knjižnice, 

Udruzenje Slovenaca RS Triglav Banja Luka; 
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- 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. 
Posnetki, so dostopni na Youtubu oz. FB MKL: 

- Nik Škrlec vabi k Poletavcem 2020: https://www.youtube.com/watch?v=RW68wSq7kgU  
- Nik Škrlec & Gusar Berto: https://www.youtube.com/watch?v=IKQ_Y_mhD8I 
- Nik Škrlec & Blazno resno o …: https://www.youtube.com/watch?v=HkrPvZqepkY 
- Nik Škrlec & Pamet je boljša kot žamet: 

https://www.youtube.com/watch?v=Znh1_XQf8rQ 
- Nik Škrlec & Kurja polt: https://www.youtube.com/watch?v=cOmM-GcVJqA 
- Nik Škrlec & Košarkar naj bo: https://www.youtube.com/watch?v=NbGlXsSoKeo 
- Nik Škrlec & Asterix: https://www.youtube.com/watch?v=rbSonLBBwzY 
- Nik Škrlec & Nikec na počitnicah: 

https://www.facebook.com/102199463200378/videos/2631327517134755 
- Nik Škrlec & Kapitan Gatnik: 

https://www.facebook.com/102199463200378/videos/753454372148573 
- Nik Škrlec & Skrivnostna vila: 

https://www.facebook.com/102199463200378/videos/583365062346630  
- Nik Škrlec & Pet prijateljev:  

https://www.facebook.com/102199463200378/videos/581859685820451  
- Nik Škrlec opozarja na zaključek poletnega branja: 

https://www.facebook.com/102199463200378/videos/3429742710410225 
- Poletavci 2020_zaključek in nagrajenci: 

https://www.youtube.com/watch?v=6OL7DU4FWOI 
 
9. Kratka vsebinska poročila o izvedbi v posameznih knjižnicah 
 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika:  
Letošnje leto je bilo zaznamovano s koronavirusom. Kljub temu nismo opazili upada sodelujočih 
pri projektu. Zloženke so zainteresirani dobili v knjižnici, osebno v roke ali prek pripravljenih 
bralnih paketov. Organizirali smo tudi zaključno prireditev po navodilih NIJZ, ki je bila 25. 9. 
2020 v šolski telovadnici Kulturnega centra (v isti stavbi kot naša knjižnica). V gosteh smo imeli 
uličnega in cirkuškega umetnika Andreja Tomšeta s predstavo Po klobuk. Tudi tukaj je bil obisk 
glede na okoliščine odličen.  
Promocija: 

- lokalni časopis Nas časopis 
 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
Pri projektu smo tretje leto zapored. Lansko število smo ponovno podvojili, nabrali smo 212 
Poletavcev. 
Pred koncem šolskega leta smo se z vsemi šolami naših treh občin dogovorili  
(na cerkniško in rakovško šolo sem šla kar osebno, saj se je šolsko leto bližalo koncu), 
da bo poletavsko priznanje štelo kot ena prebrana knjiga za bralno značko v novem šolskem 
letu, kar se je izkazalo za dobro motivacijo za sodelovanje, ideja je bila zelo dobro sprejeta, kar 
izkazuje tudi številka. 
Že ob začetku smo zaradi koronavirusa sprejeli odločitev, da zaključne prireditve ne bomo 
organizirali in lokalnih ponudnikov ne bomo prosili za nagrade, saj so bili spomladi povečini 
zaprti in brez dohodka. Komisija za žrebanje, v sestavi Tine Maurer, Nevena Savič ter Anita 
Leskovec, koordinatorka in izvajalka akcije v cerkniški knjižnici, je na dan Franceta Bevka, dan 
Bralne značke ter dan Zlatih knjig, 17. septembra 2020, v prostorih nove čitalnice cerkniške 
knjižnice izžrebala nagrajence. Glavno nagrado je prejela Neva Korošec z Rakeka, dvajset 
ostalih nagrad, ki jih je prispevala KJUC, pa je sreča razdelila med bralce vseh enot knjižnice. 
Obvestilo o žrebanju in prevzemu nagrad, majic in priznanj smo s klasično pošto poslali vsem 
Poletavcem. Vtise z žrebanja smo objavili na spletni strani KJUC, na Facebook profilu posnetek 
žrebanja glavne nagrade. 
Promocija: 

- napovednik v Slivniških pogledih 
- članek za poletne Slivniške poglede – Branje je čudežno potovanje 
- spletna stran KJUC in Facebook profil knjižnice 
- oddan članek za oktobrsko št. Slivniških pogledov o zaključku Poletavcev 

https://www.youtube.com/watch?v=RW68wSq7kgU
https://www.youtube.com/watch?v=IKQ_Y_mhD8I
https://www.youtube.com/watch?v=HkrPvZqepkY
https://www.youtube.com/watch?v=Znh1_XQf8rQ
https://www.youtube.com/watch?v=cOmM-GcVJqA
https://www.youtube.com/watch?v=NbGlXsSoKeo
https://www.youtube.com/watch?v=rbSonLBBwzY
https://www.facebook.com/102199463200378/videos/2631327517134755
https://www.facebook.com/102199463200378/videos/753454372148573
https://www.facebook.com/102199463200378/videos/583365062346630
https://www.facebook.com/102199463200378/videos/581859685820451
https://www.facebook.com/102199463200378/videos/3429742710410225
https://www.youtube.com/watch?v=6OL7DU4FWOI
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Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
Projekt smo izpeljali v knjižnici v Kamniku in v vseh njenih enotah: Komenda, Šmarca in Motnik. 
Za zaključno žrebanje smo povabili v goste Boštjana Gorenca Pižamo. 
Posnetek zaključka je dostopen na: 
https://drive.google.com/file/d/1Vd26pM-F3LWGHjgF-ZDax58RuWKELx9t/view?usp=sharing 
Promocija: 

- spletna stran knjižnice (KFBK) 
- FB profil knjižnice 

 
Knjižnica Litija 
Projekt smo zaključili pozno, ker so nas vključili v 2. Festival medgeneracijskega sodelovanja v 
občini Litija, ki pa je zaradi epidemiološke situacije odpadel. Kljub odpovedi prireditve na 
prostem, smo za mlade bralce organizirali predstavo Glumača, Teatra Cizamo, v dvorani KC 
Litija, z varnostno razdaljo in maskami, s popisom prisotnosti. Predstavo si je ogledalo manj 
Poletavcev kot bi si sicer, a so bili hvaležni za prizadevanja.  
Za NajPoletavca je nagrado prispevala Knjižnica Litija, Anže Cerovšek je prejel brezžične 
slušalke. 
Promocija: 

- krajevno glasilo Litije 
- Občan 
- Krajevne novice občine Šmartno pri Litiji 
- lokalna ETV Kisovec, ki je po novem lastnik krajevne ATV Signal Litija  

 
Knjižnica Logatec 
Projekt Poletavci smo tudi letos uspešno izpeljali. Številka Poletavcev je sicer precej padla, se 
je pa praktično podvojilo število NajPoletavcev, kar nas izredno veseli. Letos smo se tudi bolj 
angažirali pri pridobivanju lokalnih donatorjev, tako da je vsak (Naj)Poletavec tudi dobil še nekaj 
poleg majice in priznanja (kupon za sladoled, pijačo, tortico v lokalnih gostinskih obratih). Kljub 
spremenjenim razmeram zaradi Covid-19 smo se odločili, da prireditev izpeljemo. Ob vhodu v 
dvorano smo razdelili majice in priznanja ter otroke ustrezno z varnostno razdaljo posedli v 
dvorano. Na prireditvi je s predstavo Po klobuk nastopil Andrej Tomše. Po predstavi pa smo 
izžrebali še nekaj manjših nagrad ter glavni nagradi – šotor in polet v vetrovniku. Prireditve se je 
udeležilo okrog 80 Poletavcev/NajPoletavcev. Ob koncu so se vsi lahko posladkali s kefirjem, 
donacijo enega naših sponzorjev. 
Promocija: 

- Logaške novice (https://www.radio94.si/poletje-v-knjiznici-logatec-3)  
 
Knjižnica Medvode 
V letu 2020 je bilo v Knjižnici Medvode 82 Poletavcev in 11 NajPoletavcev. Vsi Poletavci in 
NajPoletavci so dobili priznanje, majico in tokrat tudi knjigo. Glavna nagrada za Poletavce je bil 
šotor za dve osebi, za NajPoletavce pa elektronske knjige, ki jih je podarila Založba Beletrina. 
Letošnje leto je zaradi situacije, povezane z novim koronavirusom, žal odpadla zaključna 
prireditev. To pa še ne pomeni, da so otroci ostali brez zasluženih nagrad! Ravno nasprotno. 
Letošnje leto je bilo še bolj bogato, saj so vsi, ki so oddali bralne sezname, poleg priznanja in 
majice prejeli tudi knjigo. V knjižnici pa smo izžrebali še nekaj drugih nagrad, ki so nam jih 
prijazno podarili različni donatorji (podjetja in založbe). Posnetek nagradnega žrebanja so si 
lahko ogledali na našem YouTube kanalu in FB profilu Knjižnice Medvode. Prispevek o projektu 
in žrebanje glavnih nagrad pa je za oddajo Novice med vodami posnela TV Medvode. 
Promocija: 

- YouTube kanal Knjižnice Medvode 
- Facebook portal Knjižnice Medvode 
- TV Medvode (Novice med vodami) 
- Glasilo Sotočje 

https://drive.google.com/file/d/1Vd26pM-F3LWGHjgF-ZDax58RuWKELx9t/view?usp=sharing
https://www.radio94.si/poletje-v-knjiznici-logatec-3


25 
 

PRILOGA 5:  Dostop do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC 
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Dostop do zakupljenih e-virov preko konzorcija COSEC 
 
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo je v letu 2019 predlagala, 
da državno financiranje nakupa podatkovnih 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. Predlog izhaja tudi iz 
rezultatov treh fokusnih skupin (OK, OOK in deležnikov sistema: MK, NUK, ZBDS – Sekcija za 
splošne knjižnice, ZSK), ki so bile izvedene za potrebe priprave Strokovnih izhodišč za 
spremembe izvajanja posebnih nalog OOK (2017). Udeleženci vseh treh fokusnih skupin so 
izrazili podporo konzorcijskemu nakupu e-virov, ker je nabava le-teh za posamezno OK 
običajno prevelik finančni in kadrovski zalogaj. Koristi konzorcijske nabave so videli v boljših 
pogajalskih možnostih, večji ponudbi in uporabi e-virov, pa tudi v boljših storitvah in promociji le-
teh. Predlagali so tudi, naj se centralna nabava za celotno Slovenijo izvaja preko konzorcija 
slovenskih knjižnic COSEC pri NUK, ob tem naj se višina potrebnih sredstev zagotovi za daljše 
časovno obdobje, in sicer v proporcih glede na število OK, število prebivalcev in dejansko 
uporabo e-virov po posameznih knjižničnih območjih. 
 
Predstavniki OOK bi v sodelovanju s konzorcijem COSEC pri NUK 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. Skupni nakup za celotno Slovenijo bi omogočil lažje 
pogajanje 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. Nova organizacija financiranja bi utrdila prejemanje 
sredstev za nakup e-virov s strani MzK, saj bi bila vključena in predvidena v NUK-ovem 
programu dela. Poleg tega bi bili uspešnejši pri pogajanju za cene naročnin pri ponudnikih e-
virov.  
 
Za organizacijo, izvajanje ter dolgoročno konzorcijsko nabavo e-virov je potrebno skleniti 
pogodbeno sodelovanje, ki bo zagotovilo dodatna sredstva in določilo vire financiranja 
konzorcijske nabave e-virov za splošne knjižnice, ter določilo specifikacijo e-virov, ki jih bo 
konzorcij lahko dolgoročno zagotavljal. 
 
Trenutno Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) v okviru konzorcija COSEC za OOK že 
zagotavlja naslednje e-vire za splošne knjižnice: 

• Press Reader 

• TAX-FIN-LEX 

• e-Books Public Library Collection 

• Encyclopedia Britannica Online Public Library Edition 

• EBSCOhost Research Databases - public library licence 
 
V trenutni fazi dogovorov so OOK določile, kateri so tisti e-viri, ki jih bodo ponujale vse 
slovenske splošne knjižnice (PressReader, en izmed pravnih virov), in kateri e-viri so zanimivi in 
uporabni za posamezna območja. 
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Načrt aktivnosti za začetek izvajanja razširjene storitve enakopravnega  

najema e-virov za vse splošne knjižnice (COSEC, 2020) 
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PRILOGA 6:  Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega 

območja na portalu Kamra v letu 2020 
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Osrednja območna knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana 

 

Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 2020 
 

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 (9. 6. 2020 in 9. 10. 
2020). 

- Pripravili in izvedli smo domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja, ki je potekal od 8. 
februarja do 1. septembra 2020. Prejeli smo 69 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 12 novic (od tega 10 v MKL), 18 digitalnih zbirk (od tega 11 v MKL) in 532 
multimedijskih elementov (od tega 231 v MKL).  

- Dopolnili smo 1 že obstoječo digitalno zbirko. 
- Dodali smo 2 partnerski organizaciji. 
 
Digitalne zbirke, objavljene v letu 2020: 
Mestna knjižnica Ljubljana 

1. Pavel Magdić (1870-1918), ustanovitelj trgovskega podjetja P. Magdić v Ljubljani Zbirka 
je nastala v okviru projekta Razvoj Ljubljane in obravnava znamenitega 
gospodarstvenika Pavla Magdića. 

2. Stavbno in umetno mizarstvo A. Rojina & Comp. iz Ljubljane: Anton Rojina od mizarja 
do politika Zbirka je nastala v okviru projekta Razvoj Ljubljane in obravnava življenje in 
delo Antona Rojine. 

3. Fran Krapeš, ustanovitelj ljubljanske Narodne kavarne Zbirka obravnava delo 
uglednega gospodarstvenika Frana Krapeša. Nastala je v okviru projekta Razvoj 
Ljubljane. 

4. Zgodbe mojega kraja: Kako smo nekoč preživljali počitnice Zbirka je nabor nagrajenih 
prispevkov natečaja za najboljšo zgodbo z domoznansko vsebino. 

5. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju: Stožice Zbirka je nastala v okviru projekta Razvoj 
Ljubljane. Opisuje predel Ljubljane Stožice, razvoj šolstva v Stožicah, športno in 
glasbeno dogajanje, društva ter lokalne znane osebnosti. 

6. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju: Ježica, Savlje in Kleče Zbirka je nastala v okviru 
projekta Razvoj Ljubljane. Opisuje tri predele Ljubljane – Ježico, Savlje in Kleče, z 
njihovimi posebnostmi in znamenitostmi ter lokalnimi znanimi osebnostmi. 

7. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju: Črnuče Zbirka obravnava zgodovino Črnuč (šolstvo, 
gospodarstvo, župnijo, društva, znane gostilne). Nastala je v okviru projekta Razvoj 
Ljubljane. 

8. Sprehodi po Ljubljanskem Posavju, severnem predmestju slovenske prestolnice Zbirka 
je nastala v okviru projekta Razvoj Ljubljane in obravnava zgodovino in razvoj tega 
predela Ljubljane. 

9. Literatura v mestu 2020 Digitalna zbirka predstavlja vse tri dogodke iz cikla pogovornih 
večerov z literarno-domoznansko tematiko. 

10. Bavarski dvor v Ljubljani Zbirka obravnava zgodovino Bavarskega dvora v Ljubljani. 
Nastala je v okviru projekta Razvoj Ljubljane. 

11. Frančiškanska cerkev v Ljubljani Digitalna zbirka je nastala v okviru projekta Razvoj 
Ljubljane in obravnava zgodovino cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani. 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zgodbe-mojega-kraja-kako-smo-nekoc-prezivljali-pocitnice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pavel-magdic-1870-1918-ustanovitelj-trgovskega-podjetja-p-magdic-v-ljubljani.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/stavbno-in-umetno-mizarstvo-arojina-comp-iz-ljubljane-anton-rojina-od-mizarja-do-politika.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/stavbno-in-umetno-mizarstvo-arojina-comp-iz-ljubljane-anton-rojina-od-mizarja-do-politika.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/fran-krapes-ustanovitelj-ljubljanske-narodne-kavarne.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zgodbe-mojega-kraja-kako-smo-nekoc-prezivljali-pocitnice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-stozice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-jezica-savlje-in-klece.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-crnuce.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sprehodi-po-ljubljanskem-posavju-severnem-predmestju-slovenske-prestolnice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/literatura-v-mestu-2020.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/bavarski-dvor-v-ljubljani.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/franciskanska-cerkev-v-ljubljani.html
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Knjižnica Litija: 
1. Po šmarskih stopinjah dr. Slavka Gruma Digitalna zbirka, ki je nastala v okviru projekta 

Bilo je nekoč v našem kraju, opisuje voden literarni sprehod po Šmartnem pri Litiji.  
2. Milan Borišek – Kičo (1920-1950) Zbirka je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v 

našem kraju. Obravnava življenje jadralnega pilota Milana Boriška. 
 
Knjižnica Domžale 

1. Samotar iz Moravč – zadnji jamski človek Digitalna zbirka, ki je nastala v okviru projekta 
Bilo je nekoč v našem kraju, govori o puščavniku Janezu Mlinarju in krajih v bližini 
jame, v kateri si je našel zavetje. 

2. Limbarska gora Zbirka je posvečena hribu Limbarska gora nad Moravško dolino ter 
aktivnostim, ki tam potekajo. 

 
Knjižnica Medvode: 

1. Flancanje in flančniki v Smledniku Zbirka obravnava vaški vrt v Smledniku ter projekt 
izmenjave sadik. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

2. Zlatomašnik Tomaž Nagode in njegovi predhodniki v župniji Smlednik Zbirka je 
posvečena župniku, ki je v letu 2020 obhajal 50 let duhovništva, obravnava pa tudi 
njegove predhodnike. Zbirka je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika: 

1. Marjan Smrtnik: »Parne lokomotive so ostale moje sanje« Zbirka je nastala v okviru 
projekta Bilo je nekoč v našem kraju. Obravnava bogato zbirko modelov delujočih 
strojev, predvsem parnih lokomotiv, ter slik Marjana Smrtnika.  

 
Digitalne zbirke, ki so bile v letu 2020 dopolnjene: 

1. Zbirka starih razglednic Knjižnice Logatec (Knjižnica Logatec): 6 MME. 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

Izvedli smo usposabljanje vnosa vsebin na portal Kamra za novega vnašalca iz 
Osrednjeslovenske regije. 

Promocija 

- 597 objav na Twitter profilu Kamre @PortalKamra, 60 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:  25. 1. 2021 Pripravila: Anja Frković Tršan 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/po-grumovih-stopinjah-sprehod-po-smartnem-pri-litiji-ob-70-letnici-smrti-dr-slavka-gruma.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/milan-borisek-kico-1920-1950.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/samotar-iz-moravc-zadnji-jamski-clovek.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/limbarska-gora-2.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/flancanje-in-flancniki-v-smledniku.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/duhovniki-zupnije-smlednik.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/marjan-smrtnik.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zbirka-starih-razglednic-knjiznice-logatec.html
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PRILOGA 7:  Poročilo natečaja »Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in 
običaje« 2020 
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Poročilo: Natečaj »Zgodbe mojega kraja: Kako smo nekoč preživljali počitnice« 2020 
 
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: Kako smo nekoč preživljali 
počitnice, ki je potekal od 8. februarja do 1. septembra 2020. Namenjen je bil vsem, ki so 
dopolnili 60 let in radi pišejo. Starejše smo povabili, da nam do 15. aprila 2020 pošljejo kratko, 
resnično zgodbo iz preteklosti svojega kraja, povezano s praznovanji in običaji, najsi gre za 
zgodbo, katere se spominjajo sami ali pa je njihovo pozornost vzbudila zanimiva pripoved, 
stare fotografije, zapiski. Zaradi izrednih razmer smo rok oddaje prestavili na 1. septembra 
2020. 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 2020 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 69 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. 
 
Ker izvedba zaključne prireditve ni bila mogoča, smo razglasitev skupaj z utemeljitvami nagrad 
posneli ter posnetek 1. 9. 2020 objavili na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana. 
 
Prvo mesto: Elena Skok (Ljubljana) »Počitnice mojega otroštva«. Nagrada: nočitev z zajtrkom 
za 2 osebi v apartmaju Turistične kmetije Trebušak. 
 
Drugo mesto: Mihael Mihelčič (Komenda) »Enajsta šola na Pšati«. Nagrada: 2 celodnevni 
vstopnici za obisk Term Snovik. 
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Tretje mesto: Branko Lipnik (Horjul) »Mariborski otok«. Nagrade: 2 vstopnici za obisk 
Arboretuma Volčji Potok. 
 
Ostali nagrajenci, uvrščeni med deseterico, so prejeli paket naravne kozmetike podjetja Herba 
Slovenica (po naključnem vrstnem redu): 

• Primož Cunder (Ljubljana) »Kako sem preživel zimske počitnice daljnega leta 1961« 

• Kristina Bajec (Ljubljana) »Počitnice v Bohinju« 

• Jože Prednik (Ravne na Koroškem) »Kako smo nekoč preživljali počitnice« 

• Danijel Ferlinc (Sveta Ana v Slovenskih goricah) »Slavček več ne poje« 

• Anton Gričnik (Ljubljana) »Počitnice mojega otroštva« 

• Tatjana Leskošek Denišlič (Ljubljana) »Kako smo nekoč preživljali počitnice ali Naš kino 
paradiž« 

• Iva Potočnik (Ravne na Koroškem) »Kako smo nekoč preživljali počitnice« 
 
Natečaj so podprli: Arboretum Volčji Potok; Herba Slovenica; Kinodvor; Terme Snovik in 
Turistična kmetija Trebušak. 
 
Promocija 
Objave: 
2020-11-26 Upokojitev me je prerodila (Radio Prvi, Storž) 
2020-11-12 Družina mi je bila vedno v oporo (Radio Prvi, Storž) 
2020-10-29 Z mamo sva vedno brali isto knjigo, a videli drugačen film (Radio Prvi, Storž) 
2020-10-22 Pisanje mi je že od nekdaj v veliko veselje (Radio Prvi, Storž) 
2020-10-06 Na natečaju Zgodbe mojega kraja 69 zgodb (Dnevnik, str. 8) 
2020-07-30 Zapišite svoje počitniške spomine (Radio Prvi, Storž) 
2020-07-13 Zgodbe mojega kraja (Delo, str. 9) 
2020-03-20 Kako smo nekoč preživljali počitnice (KamničanKa, let. 5, št. 6, str. 15) 
2020-02-04 Zgodbe mojega kraja (Ona, št. 5, let. 22, str. 4) 
2020-02-04 Kako smo nekoč preživljali počitnice. (Delo, str. 10) 
2020-02-03 Kako so nekoč počitnikovali. (Dnevnik, str. 9) 
2020-02-02 Kako so nekoč počitnikovali. (Dnevnik.si) 
2020-02-00 Natečaj za najboljšo zgodbo (Ljubljana, št. 1, str. 28) 
2020-02-00 Natečaj za najboljšo zgodbo. Zgodbe mojega kraja – kako smo nekoč preživljali 
počitnice (Bukla, št. 152, str. 42) 
 
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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PRILOGA 8:  Grafične predloge domoznanskih promocijskih stojal 
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  Občinske kronike so med 
najpomembnejšimi pričevalci 
zgodovine Slovenije v obdobju med 
obema vojnama, ko je doživljala 
svoje največje arhitekturne, 
kulturne, politične in socialne 
spremembe. 
  V Mestni knjižnici Ljubljana že 
od leta 2007 gradimo digitalno 
zbirko, začenši s projektom Kronike 
slovenskih mest, ki smo ga v 
letih 2008 in 2009 na nadgradili z 
digitalizacijo občinskih glasil občin 
osrednjeslovenske regije. Zajeli smo 
obdobje od zgodnjih petdesetih 
let do danes, kar predstavlja širok 
pregled občinskih delovanj na ravni 
lokalne samouprave, sam proces 
spreminjanja demokratične družbe, 
kakor tudi proces intenzivnega 
ekonomsko-gospodarskega 
napredka. 
  Zajeli smo tudi drugi del 
lokalno-zgodovinske publicistične 
dejavnosti občin – občinske 
zbornike. V letu 2012 smo zajeli 
kamniške, grosupeljske in vrhniške 
občinske zbornike, nadaljujemo z 
zborniki in zborniškim gradivom 
iz domžalskega, logaškega, 
cerkniškega, medvoškega in 
litijskega območja.
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  Občinska glasila so pomemben 
vir aktualnih novic iz odlomkov 
kulturnih prireditev, vzgoje, športa, 
političnega dogajanja in zgodb 
lokalne zgodovine.
  Mestna knjižnica Ljubljana in 
splošne knjižnice Osrednje Slovenije 
so z obširno digitalizacijo občinskih 
glasil izboljšale dostop do teh virov 
in poskrbele za njihovo ohranitev.  
  V zbirko smo vključili glasila 
občin osrednjeslovenske regije 
od povojnih časov do današnjih 
dni, kar nudi podroben pregled 
družbenozgodovinskih premikov 
tega obdobja skozi prizmo manjših, 
lokalnih zgodb in problemov.
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  V okviru digitalizacije starejšega 
gradiva smo v Mestni knjižnici 
Ljubljana zajeli publikacije iz naših 
zbirk, ki predstavljajo dragocenosti 
nacionalnega, kulturnega in 
raziskovalnega pomena. Poseben 
poudarek smo posvetili raritetam 
Slovanske knjižnice – kulturnim 
spomenikom, ki so bili izdani do  
leta 1800. 
  Zbrali smo tudi nekatere operne 
librete, ki so del zbirke redkih 
knjig Slovanske knjižnice. Vsi razen 
enega so bili izdani v Ljubljani, 
večinoma v italijanščini in nemščini, 
in predstavljajo redek in dragocen 
vpogled v umetniško dejavnost 
Ljubljane koncem 18. in v prvi 
polovici 19. stoletja. 
  Sklopu smo dodali še zbirko 
knjig Petra von Radicsa (1836-1912), 
slovenskega zgodovinarja in 
časnikarja, ki je s svojimi prispevki 
v nemškem jeziku v drugi polovici 
19. stoletja in prelomu v 20. stoletja 
objavil nekaj temeljnih študij o 
Kranjski deželi. Širši javnosti je bil 
znan kot »historiograf kranjski« in 
naslednik Valvasorja. 
  Zbirka vključuje tudi malce manj 
stare, a še zmeraj zelo zanimive 
publikacije o gospodarstvu in obrti 
na slovenskem v 18. in zgodnjem 19. 
stoletju. 

EEEEEEEEEEEEEEBEEEEEEEEEEEEEEEEEZGODBEZGODBEZGODBEZGODBEZGODBEZGODBE
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  Regijski spletni portal Kamra 
združuje digitalizirane vsebine 
lokalnega pomena, ki jih prispevajo 
slovenske splošne knjižnice ter 
druge sorodne kulturne ustanove. 
Vsebine so predstavljene kot 
zgodbe z besedili ter pripadajočimi 
digitaliziranimi objekti in 
metapodatki. Vsaka regija ima 
možnost, da izpostavi tiste vsebine, 
ki so za njeno področje pomembne, 
zanimive in značilne. Knjižnice 
osrednjeslovenskega območja 
tako na portalu Kamra objavljajo 
domoznansko obarvane vsebine, 
na primer predstavitve lokalnih 
znamenitih oseb, društev, podob 
kraja v različnih časovnih obdobjih, 
krajevnih znamenitosti ipd.



ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEESTAREJŠAESTAREJŠA

OOOOOOOPERPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR

  Revije na svojih straneh in opremi 
predstavljajo zgodovino slovenske 
izvirne in prevodne literature, 
didaktike in pedagogike na 
Slovenskem, zgodovine slovenske 
ilustracije, ugankarstva in otroške 
glasbe.

Z digitalizacijo starejše periodike 
(periodike, ki je izhajala pred 
2. svetovno vojno) dodajamo 
svoj delež k ohranitvi slovenske 
knjižnične dediščine in sicer 
tistega izjemno dragocenega 
dela, ki predstavlja v vsaki kulturi 
začetke opismenjevanja in vzgoje 
posameznika.
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