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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2021: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij    

Strokovna pomoč knjižnicam območja    
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Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20211  
 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem splošnih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 

• Mestna knjižnica Ljubljana kot knjižnica glavnega mesta razvija svojo dejavnost na 
način, ki je izrazito razvojno naravnan. Velik del njenega rednega dela se vklaplja 
tudi v program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice in pomeni 
dodano vrednost pri razvoju dejavnosti knjižnic na območju. Razvojno delo in 
izvajanje dejavnosti, ki se odražajo v prijavljenem programu, tako presegajo 
izpolnjevanje zakonsko predpisanih štirih posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice in so financirani s strani ustanoviteljice Mestne knjižnice Ljubljana. 
 

• Posebne naloge območnosti smo zaradi spremenjenih razmer, povezanih s koronavirusno 
boleznijo COVID-19, v veliki meri načrtovali in izvajali preko tehnološko podprtih načinov 
komunikacije, predvsem s podporo spletnih orodij za izvedbo izobraževanj na daljavo in 
videokonferenčnih orodij. Kupili smo licence za spletno videokonferenčno orodje Zoom ter 
za potrebe vseh OOK orodje Zoom Video Webinar. 

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

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

• Zagotavljali smo brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva 
uporabnikom knjižnic območja. 

• Obdelali in opremili smo 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. 

                                                      
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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• Sodelovali smo z Mestno knjižnico Grosuplje pri nabavi in obdelavi knjižničnega gradiva, 
ter s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, Knjižnico Medvode, Knjižnico Domžale, Knjižnico Litija 
in Mestno knjižnico Grosuplje pri skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno folijo. 

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

• V letu 2021 smo pripravili pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi 
podatkov za leto 2020. Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih 
skupnosti na nivoju občin, kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev 
posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične mreže posameznih regij. 

• Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju za skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske - 
centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo (zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah so bile aktivnosti večinoma prenesene v spletno okolje). 

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

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

• V letu 2021 je MKL pridobila javno formalno priznani status za izvajanje nalog dveh 
nacionalnih kompetenčnih centrov: Pionirske knjižnice in Učnega centra. 

• Nudili smo vsebinsko in uredniško podporo delovanju vsem skupnim portalom slovenskih 
splošnih knjižnic (Kamra, Knjiznice.si, Dobreknjige.si, Obrazi slovenskih pokrajin); s 
poudarkom na izvajanju redakcije, organizacije in koordinacije dela na portalu Kamra za 
potrebe območja. 

• Sodelovali smo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se 
udeleževali sestankov delovnih skupin, ki podpirajo delovanje na področju izvajanja 
posebne naloge območnosti. 

• Strokovno sodelujemo in se povezujemo na mednarodnem nivoju (mobilnost ERASMUS+,  
članstvo v strokovnih telesih doma in v tujini, aktivnosti v strokovnih združenjih), pri tem 
vključujemo tudi knjižnice območja. 

• Pripravili smo natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega okolja za ciljno skupino starejših na 
temo spominov na šolske dni. Izmed prejetih 54 zgodb smo izbrali deset najboljših, jih 
nagradili ter opremljene s fotografijami objavili na portalu Kamra (razglasitev nagrad je 
potekala na spletu). 

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

• Vsebinski načrt Kamre za leto 2021 je bil izpolnjen s strani MKL in knjižnic regije z izjemo 
ene od knjižnic, ki zaradi objektivnih razlogov ni uspela pripraviti načrtovane digitalne 
zbirke. V sodelovanju s knjižnicami regije smo uporabnikom ponudili 17 digitalnih zbirk s 
689 multimedijskimi elementi. 

• Knjižnicam območja smo dali na voljo del namenskih sredstev za digitalizacijo, in sicer v 
obliki projekta financiranja digitalizacije lokalnih vsebin za objavo na portalu Kamra, v 
okviru katerega je pet knjižnic digitaliziralo gradivo lokalnega pomena in ga objavilo v obliki 
ene ali več digitalnih zbirk na portalu Kamra. 

• V letu 2021 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice smo izvedli sklop digitalizacije nekaterih 
starejših slovenskih in nemških serijskih publikacij, med njimi tudi predviden dopolnilni 
sklop šolskih poročil.  

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

• Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se 
dogovorile o internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije 
glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK. Z navodili za izločanje gradiva iz leta 2010 bomo 
usmerjali izločeno knjižnično gradivo iz knjižnic osrednjeslovenske regije. 

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

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

Vse zbirke so bile za uporabnike splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja dostopne preko 
oddaljenega dostopa. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na 
družbenih omrežjih. Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo OOK-ji v letu 2021 
zagotavljali le z obveznim izvodom. 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja 

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: 

https://www.mklj.si/pravilniki/pravilnik-o-upravljanju-

knjiznicne-zbirke/ 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: 

https://www.mklj.si/pravilniki/pravilnik-o-upravljanju-

knjiznicne-zbirke/ 

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 

OOK) 

Spletni naslov: 

https://www.mklj.si/obmocnost/  

Izvajanje brezplačne medknjižnične 

izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična izposoja za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

V letu 2021 ni bilo novosti. 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

 V letu 2021 ni bilo novosti. 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

• Tax-Fin-Lex, dostopni preko dostopa na daljavo, cena: 5.019,00 EUR, 

• PressReader, dostopna preko dostopa na daljavo, cena 7.650,00 EUR. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 
V letu 2021 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za zbirko 
PressReader. Zbirka se je izkazala za zelo ustrezno za potrebe uporabnikov slovenskih splošnih 
knjižnic. Po zgledu Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice Celje in Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, 
ki smo zbirko naročile v letu 2015, so se zaradi pozitivnega odziva uporabnikov za naročilo zbirke v 
letu 2016 odločile tudi preostale slovenske osrednje območne knjižnice, ki ravno tako beležijo 
pozitiven odziv. Težavna je le njihova cenovna politika, saj se vsako leto dostop do zbirke draži v 
skladu z založnikovo strategijo približevanja cen neprofitnih dostopov (v sklop katerih sodimo tudi 
knjižnice) k cenovnemu okvirju, ki velja za komercialne zakupnike vsebin (navadno večji poslovni 
subjekti, ki dostop nudijo svojim strankam, npr. hoteli). Cena za zbirko se je tako v treh letih povečala 
za več kot 50 %. Tudi po letu 2021 ponudnik vsebin načrtuje ponovno višanje cene za dostop do 

                                                      
2 Vsebino vpišite v bela polja. 
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zbirke PressReader. 
Dostop do podatkovnih zbirk je od januarja 2017 omogočen le preko dostopa na daljavo, saj tako 
odpade zamudno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo 
elektronskih zbirk, hkrati pa na tak način omogočamo preprost dostop, ne glede na njihovo lokacijo. 
Podatke o uporabi podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa smo tudi za leto 2021 pridobili s 
pomočjo orodja za analiziranje statistik uporabe naročenih e-podatkovnih SawMill Analytics 
(https://www.sawmill.co.uk/), za katerega skrbi Oddelek za digitalne vsebine NUK virov. Orodje 
omogoča spremljanje prijav preko strežnika za oddaljeni dostop EZProxy. Kot je razvidno iz podatkov 
skrbnikov dostopa na daljavo za slovenske splošne knjižnice je 24,97 % vseh uporabnikov oz. 26,18 
% vseh prijav v zbirke bilo omogočenih iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja. Podatkoma je 
potrebno dodati pojasnilo, da orodje za beleženje uporabe dostopa na daljavo EZProxy meri le prvi 
dostop do strežnika za oddaljeno prijavo, nadaljnje prehajanje med posameznimi zbirkami, ki jih 
knjižnice omogočamo preko dostopa na daljavo pa žal s tem orodjem ni možno spremljati, tako da 
število prijav ni najbolj relevantno in primerljivo. 
Preko Strokovne komisije za knjižnično dejavnost je bila konec leta 2019 Narodni in univerzitetni 
knjižnici, pri kateri deluje nacionalni konzorcij COSEC, posredovana pobuda, da državno financiranje 
nakupa podatkovnih zbirk v okviru izvajanja omenjene prve naloge ne poteka več na ravni posamezne 
OOK, pač pa da po zgledu ponudbe informacijskih storitev EBSCOhost, poteka preko konzorcijskega 
nakupa v okviru NUK. Skupni nakup za celotno Slovenijo bi omogočil lažje izpogajanje boljših 
konzorcijskih in cenovnih pogojev za dostop do posameznih virov, kar je v skladu z optimizacijo izrabe 
javnih sredstev, hkrati pa bi preko zagotavljanja osnovnega nabora podatkovnih zbirk za vse 
slovenske splošne knjižnice omogočil enakopravnost dostopa do elektronskih vsebin na nacionalni 
ravni. Predstavniki OOK smo leta 2020 in 2021 v sodelovanju s konzorcijem COSEC pri NUK pripravili 
izhodišča za pripravo vzdržnega modela za konzorcijske nakupe podatkovnih zbirk, določili naslove 
podatkovnih zbirk, ki bi bili financirani iz sredstev za izvajanje posebnih nalog OOK, posamezne 
knjižnice pa bi morebitne dokupe dodatnih naslovov financirale iz sredstev knjižnic posameznih 
območij, v kolikor bi se izkazala potreba po njih. V letu 2022 bo ožja skupina koordinatorjev 
območnosti v imenu OOK-jev poskušala dokončno uskladiti podrobnejše pogoje in model za 
sodelovanje v konzorciju. 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. 
Zbirke predstavljamo s pomočjo promocijskih multimedijskih gradiv, poseben poudarek je bil namenjen 
zbirki PressReader, ki omogoča branje več kot 7.400 časnikov in revij s celega sveta, med drugim tudi 
slovenskega Dela (del leta), Dnevnika in Nedeljskega dnevnika.  
Med prioritete je sodila tudi za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za 
strokovno in študijsko gradivo. Maja 2019 je bila s Pošto Slovenije sklenjena konzorcijska pogodba za 
vse slovenske OOK o dostavi paketov v okviru izvedbe brezplačne medknjižnične izposoje za 
končnega uporabnika.  
Obdelali in opremili smo gradivo, ki ga MKL prejema kot z Zakonom o obveznem izvodu določena 
depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega izvoda tistih 
publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. Obvezni izvod je pomemben pri 
pridobivanju gradiva v MKL in bo imel za posledico oblikovanje novih zbirk gradiva, ki bodo 
pomembne za celotno območje. Tako smo povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva tudi v letu 
2021 zagotavljali z obveznim izvodom. 
Mesečno obveščanje knjižnic območja o novem gradivu prek spletne strani knjižnice. 
 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za 
potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, 
oprema IKT…) v prilogah na koncu 

 

2.1 svetovalno delo za območje OOK  

• Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti MKL: 

• uporaba določil knjižničarske zakonodaje,  

• uporaba drugih zakonskih določil, ki se navezujejo na delo v knjižnicah, predvsem s področja 
kadrovske, delovne in splošne zakonodaje,  

• računovodska vprašanja, s poudarkom na finančnem načrtovanju, poročanju o izvedbi 
programov in doseganju ciljev, 

• pravno-upravni postopki,  

• priprava strateških dokumentov in načrtov, 

https://www.sawmill.co.uk/
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• obdelava knjižničnega gradiva, tudi zahtevnejšega, ter upravljanje knjižnične zbirke, 

• načrtovanja razvoja in izvajanje bibliopedagoških dejavnosti, 

• načrtovanja razvoja in izvajanje knjižničnih dejavnosti za odrasle, starejše, posebne in ranljive 
skupine uporabnikov, 

• načrtovanje in izvajanje nalog na področju razvoja bralne kulture za otroke, mladino in odrasle, 

• načrtovanje in izvajanje dejavnosti za spodbujanje vseh vrst pismenosti, predvsem 
informacijske in zdravstvene, 

• načrtovanje in izvajanje nalog na področju vseživljenjskega učenja, 

• načrtovanje in izvajanje domoznanske dejavnosti in podajanje mnenj glede lokalnih 
domoznanskih zbirk, 

• načrtovanje in izvajanje prireditvenih dejavnosti, 

• izvajanje različnih oblik mentorstva v splošnih knjižnicah, 

• priprava knjižničnih statistik za potrebe posameznih knjižnic in prikaz v okviru državne 
statistike,  

• priprava projektov in izvedba digitalizacije knjižničnega gradiva,  

• priprave in 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, Kanopy), 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. 

• Izvajanje posebnih nalog območnosti zaradi spremenjenih razmer, povezanih s koronavirusno 
boleznijo COVID-19 preko tehnološko podprtih načinov komunikacije, predvsem s podporo 
spletnih orodij za izvedbo izobraževanj na daljavo in videokonferenčnih orodij. Nakupili smo 
licenco za spletno videokonferenčno orodje Zoom, ter za potrebe vseh slovenskih OOK orodje 
Zoom Video Webinar. Slednji omogoča enostavno vodenje velikih spletnih dogodkov z video, 
avdio in skupno rabo zaslona za boljše sodelovanje, ter načrtovanje in predstavitev spletnih 
seminarjev z veliko zanesljivostjo za do 300 aktivnih udeležencev. 

• Izvajali smo redakcijo, organizacijo in koordinacijo dela na portalu Kamra za potrebe regije in 
zagotavljali redno komunikacijo s knjižnicami regije. 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

• Izvedli smo izobraževanja strokovnih delavcev na območju ter izobraževanja za nove naloge v 
knjižnicah po programu Učnega centra MKL (program v prilogi 3), zaradi delovanja knjižnice v 
spremenjenih razmerah predvsem  v virtualni obliki: 

• Učni center MKL je v letu 2021 nadaljeval naloge kot kompetenčni center za izobraževanje 
knjižničarjev regije in OOK. Učni center MKL je jeseni 2021 pridobil naziv kompetenčni center 
za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje knjižničarjev in strokovne javnosti. 

• V sodelovanju z Zavodom za gluhe in naglušne in CIRIUS Kamnik smo pripravili delavnico z 
dr. Dušanom Rutarjem in Dušanom Dvorščakom na temo dela z uporabniki s posebnimi 
potrebami (28. 9. 2021, 23 udeležencev) s poudarkom na razumevanju potreb in dela s slušno 
oviranimi uporabniki.  

• Organiziran je bil regijski posvet o sodelovanju splošnih knjižnic s Knjižnico slepih in 
slabovidnih Minke Skaberne (12. 10. 2021), 15 udeležencev. 

• V virtualni obliki je bilo pripravljeno tudi izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski 
izpit v sodelovanju s Komisijo za bibliotekarski izpit in Oddelkom za izobraževanje, razvoj in 
svetovanje NUK (31. 3. 2021, 9 udeležencev). 

• Izvedli smo delavnico Kako pripravimo prireditev oziroma dogodek v sodelovanju z Muzejem 
in galerijami mesta Ljubljana (22. 4. 2021, 21 udeležencev). 

• S strokovnjaki iz Muzeja in galerij mesta Ljubljana smo pripravili tudi nadaljevalno delavnico o 
pripravi razstave Od koncepta do obiskovalca (2. 11. 2021, 7 udeležencev). 

• Ponovno smo organizirali usposabljanje knjižničarjev iz OOK za uporabo CMS orodja 
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WordPress (12. 5. 2021, 8 udeležencev), ki je  osnova za pripravo skupnega portala 
slovenskih splošnih knjižnic – knjiznice.si, ter za uporabo spletnih predlog, ki so slovenskim 
splošnim knjižnicam na voljo od druge polovice leta 2020. Izobraževanje smo uspeli izvesti v 
predavalnici MKL Knjižnice Otona Župančiča. 

• Izvedli smo tudi tri delavnice na temo uporabe videokonferenčnega orodja ZOOM za potrebe 
organiziranja e-dogodkov. Prva je za skupino koordinatorjev območnosti in organizatorjev 
prireditvenih dejavnosti v splošnih knjižnicah potekala 20. 1. 2021 (14 udeležencev), druga  
16. 3. 2021 (19 udeležencev), tretja, namenjena sistemskim administratorjem, pa 12. 5. 2021 
(9 udeležencev). 

• V sodelovanju z Združenjem bank Slovenije in Zvezo potrošnikov Slovenije smo izvedli 
predstavitveno-izobraževalno delavnico »Finančno opismenjevanje v splošni knjižnici« (10. 2. 
2021, 32 udeležencev) v virtualnem okolju MS Teams. 

• Za vse slovenske splošne knjižnice smo pripravili izobraževanje Načrtovanje letnega nakupa 
knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za 
kulturo (3. 11. 2021, 29 prijavljenih ter približno enako število predhodno neprijavljenih 
udeležencev sicer brezplačnega dogodka). Izvedeno je bilo v virtualni obliki. 

• Organizirali smo predstavitev nizozemskega knjižničnega sistema in projektov bralne 
pismenosti na Nizozemskem v okviru enodnevnega študijskega obiska skupine 25 
knjižničarjev iz Nizozemske, ki so jo sestavljali direktorji splošnih knjižnic in strokovnjaki za 
področje socialne vključenosti (v sodelovanju z Oddelkom za izobraževanje, razvoj in 
svetovanje NUK in v okviru ERASMUS+ mobilnosti za zaposlene). 

• Organizirane so bile začetna delavnica Sam svoj lektor I (4. 3. 2021, 15 udeležencev), 
nadaljevalna delavnica Sam svoj lektor II (6. 4. 2021, 13 udeležencev) in izpopolnjevalna 
delavnica Sam svoj lektor III (13. 5. 2021), 9 udeležencev. 

• Organizirani sta bili začetna in nadaljevalna delavnica za uporabo programa MS Publisher (17. 
5. 2021, 6 udeležencev in 31. 5. 2021, 4 udeleženci). 

• Organizirana je bila začetna delavnica za uporabo programa MS Excel (5. 10. 2021, 5 
udeležencev). 

• Organizirana je bila delavnica na temo dela z mladostniki (6. 5. 2021), 9 udeležencev. 

• Organizirana je bila delavnica na temo inovativnega dela v spletnih učilnicah (v virtualni obliki 
je potekala v maju in juniju 2021), 14 udeležencev. 

• Izobraževanje Migracije in podnebne spremembe skozi prizmo globalnega učenja (1. 4. 2021), 
13 udeležencev. 

• Organizirana je bila izobraževalna delavnica za pripravo in uporabo e-kvizov, e-ugank in 
interaktivnih delovnih listov (24. 3. 2021, izvedeno v virtualni obliki), 40 udeležencev,  

• izobraževalna delavnica na temo obdelave fotografij (15. 4. 2021), 16 udeležencev, 

• izobraževalna delavnica na temo grafičnega oblikovanja za promocijo dogodkov s programsko 
opremo Canva (2. 6. 2021), 7 udeležencev, 

• delavnica praktičnih veščin javnega nastopanja (24. 5. 2021, izvedeno v predavalnici MKL 
KOŽ), 5 udeležencev,  

• izobraževanji s področja strategij iskanja knjižnega (6. 10. 2021, 8 udeležencev) in 
neknjižnega (7. 10. 2021, 4 udeleženci) gradiva, 

• izobraževalna delavnica na temo optimizacije prikazovanja seznamov priporočenega gradiva 
na spletni strani (19. 4. 2021), 6 udeležencev, 

• izobraževanje Poti do e-knjig v Biblosu (17. 3. 2021, 6 udeležencev in 8. 12. 2021, 6 
udeležencev), 

• izobraževanje knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (27. 5. 2021, 12 
udeležencev in 16. 9. 2021, 4 udeleženci), izvedeno v predavalnici MKL KOŽ, 

• izobraževalna delavnica glede pridobivanja sponzorjev in donatorjev (9. 11. 2021), 5 
udeležencev, 

• izobraževanje o napredovanjih v bibliotekarstvu (21. 10. 2021, izvedeno v predavalnici MKL 
KOŽ), 12 udeležencev, 

• izobraževanje na temo svetovanja za branje in (ne)formalne biblioterapije (17. 11. 2021, 
izvedeno v virtualni obliki), 10 udeležencev,  

• izobraževanje o knjižnih novostih za otroke (23. 1. 2021, izvedeno v virtualni obliki), 70 
udeležencev, 

• cikel usposabljanj za voditelje bralnih skupin, ki je potekal celotno leto 2021, večinoma v 
virtualni obliki, za 9 udeležencev, 
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• bibliopedagoška izobraževanja »Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju)« (20. 
3. 2021, izvedeno v virtualni obliki), 52 udeležencev; »Kakovostna ilustracija in oblikovanje 
knjig za otroke« (8. 4. 2021), 32 udeležencev; »Lutka v knjižnici« (maj-junij 2021, v virtualni 
obliki), 5 udeležencev; ter »Pravljice v nas in za nas« (8. 6. 2021), 9 udeležencev, 

• strokovne srede »Začetek nove bralne sezone; predstavitev nacionalnega projekta JAK 
Rastem s knjigo 2021/2022« (15. 9. 2021, 36 udeležencev), »Predstavitev nacionalnega 
projekta JAK Rastem s knjigo 2021/2022« (13. 10. 2021, 75 udeležencev) in »Predstavitev 
Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2021« (10. 11. 2021, 35 udeležencev). 

• V sodelovanju z glavnim uredništvom portala Kamra imamo pripravljen program izobraževanja 
knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega domoznanskega portala Kamra v 
obliki praktično naravnane delavnice. V letu 2021 se potreba po izvedbi delavnice ni izkazala, saj 
se portal z letom 2022 seli na novo platformo, tako da bodo potrebne prilagoditve gradiv za 
usposabljanje. 

• Pripravili smo mednarodno posvetovanje Knjižnica, srce mesta, na katerem smo obravnavali 
koncept zelenih knjižnic. Posvetovanje je osvetlilo z IFLO povezan koncept zelenih knjižnic in njeno 
realizacijo doma in v sosednjih regijah, vprašanje »zelene« gradnje, vzgojo in osveščanje 
uporabnikov o okoljskih temah in trajnostnem razvoju, ter povezovanje knjižnic na tem področju z 
lokalno skupnostjo. Posvet je povezan tudi z vlogo MKL v širšem mednarodnem okolju, saj je v letu 
2021 z aktivno vključitvijo v novoustanovljeno IFLA sekcijo za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice 
(IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section - ENSULIB) zastopala koncept zelenih 
knjižnic na nacionalnem nivoju. Udeležilo se ga je 102 kolegov iz Slovenije in tujine. 

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

2.1.2 promocija območnosti 

• Aktivno delovanje na skupnem portalu slovenskih splošnih knjižnic in Združenja splošnih knjižnic – 
Knjiznice.si. 

• Stalna spletna promocija modula za prispevke uporabnikov Album Slovenije na Kamri za 
knjižničarje območja na primeru uporabe Albuma Ljubljane. 

• Za ciljno skupino starejših uporabnikov smo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega 
okolja Zgodbe mojega kraja (priloga 6), ki je bil promoviran v različnih medijih, obsežno pa 
predvsem na Radiu Slovenija Prvi program. 

• Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 
predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov kolegov iz tujine – štiridnevno mobilnost 
Erasmus+ za zaposleno iz knjižnice v Łodzu ter za zaposlene v Mestni knjižnici v Pragi in 
enodnevni študijski obisk skupine 25 knjižničarjev iz Nizozemske, ki so jo sestavljali direktorji 
splošnih knjižnic in strokovnjaki za področje socialne vključenosti (v sodelovanju z Oddelkom za 
izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK) in 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 
(https://www.mklj.si/obmocnost/). 

• Omogočanje dostopa do vsebin informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti MKL v obliki 
povezave na spletnih straneh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja, ki hkrati služi kot 
izhodišče za usposabljanje njihovih uporabnikov in permanentno (samo)izobraževanje njihovih 
zaposlenih. 

• Vsebine Mestne knjižnice Ljubljana, objavljene na portalu Kamra, smo promovirali preko ustaljenih 
kanalov. Hkrati smo izvajali promocijo vsebin iz vseh območij na Kamri preko Kamrinega Twitter 
profila. 

• V letu 2020 predvidena razstava roll-up stojal o digitaliziranih vsebinah Osrednje Slovenije je bila 
zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prestavljena v 2021, vendar je zaradi enakega 
vzroka ni bilo možno izvesti. Upamo na izvedbo v letu 2022. 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

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

• Sodelovanje pri strokovnem srečanju slovenskih OOK-jev in nizozemskih knjižničarjev, ki so 
Slovenijo v letu 2021 obiskali v okviru programa Erasmus+. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

• Sodelovanje v delovni skupini za pripravo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Ministrstvo za kulturo). 



8 
 

• Sodelovanje v delovni skupini za pripravo modela kompetenčnih centrov (NUK), ter nato članstvo v 
Komisiji za kompetenčne centre pri Združenju splošnih knjižnic. 

• Sodelovanje v delovni skupini za oblikovanje strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic za 
naslednje srednjeročno obdobje do leta 2025 (Združenje splošnih knjižnic). 

• Priprava vsakoletnega Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki vključuje tudi 
predstavitve dobrih knjig, ki prejmejo nacionalno  prepoznavno nagrado - znak za kakovost zlata 
hruška. 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja projekte, ki jih preko 
sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes razširja na uporabnike 
osrednjeslovenskega območja: 

• Model beleženja posredovanih informacij, 

• Aplikacija za izterjavo gradiva, 

• Knjižnica za družine, 

• Smernice za starejše, 

• Smernice za mlade, 

• Smernice za brezposelne, 

• Smernice za prireditve za odrasle, 

• Spremljanje prireditev in izobraževanj, ter evalvacija prireditev in izkušenj obiskovalcev, 

• Borza zdravja – zdravstveno opismenjevanje v splošni knjižnici, 

• Strokovna izhodišča za razvoj spletnih vsebin in storitev (delovanje digitalne knjižnice),  

• Strategija pridobivanja sponzorjev, 

• Knjižnica in socialna omrežja, 

• Slovenski knjižnično-muzejski 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 deset digitalnih zbirk). 

• V sodelovanju s knjižnicami območja smo ponovno pripravili precej odmeven regijski domoznanski 
natečaj za najboljšo domoznansko zgodbo. 

• Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci (sedaj pri projektu poleg MKL sodeluje še  šest izmed 
osmih knjižnic območja). 

• Nadaljujemo uspešno sodelovanje z Mestno knjižnico Grosuplje pri nabavi in obdelavi knjižničnega 
gradiva, ter s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, Knjižnico Medvode, Knjižnico Domžale, Knjižnico Litija 
in Mestno knjižnico Grosuplje pri skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno folijo. 

• Pripravili smo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin pri pripravi in 
izvedbi projektov v njihovih knjižnicah.  

• Vsebine Mestne knjižnice Ljubljana, objavljene na portalu Kamra, smo promovirali preko ustaljenih 
kanalov. Hkrati smo izvajali promocijo vsebin iz vseh območij na Kamri preko Kamrinega Twitter 
profila, za katerega smo leta 2019 pripravili smernice objavljanja vsebin. 

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

• Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk v 
povezavi s COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov). 
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• Sodelovanje pri projektu spletnega portala Dobreknjige.si s priporočilno kakovostno literaturo. 

• Pod okriljem Združenja splošnih knjižnic smo uspešno zaključili projekt priprave skupnega portala 
slovenskih splošnih knjižnic (v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka 
Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje), v novembru 2019 je bil javno objavljen portal 
Knjiznice.si. V letu 2021 smo preko Učnega centra MKL ponovili s projektom povezano delavnico 
za slovenske knjižničarje glede priprave spletnih strani z WordPress CMS. 

• Strokovno smo sodelovali z Združenjem splošnih knjižnic (poseben poudarek tudi na delu v okviru 
skupine za COBISS in v letu 2019 ustanovljene delovne skupine za oblikovanje strategije razvoja 
slovenskih splošnih knjižnic za naslednje srednjeročno obdobje do leta 2025). 

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

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 

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

• sodelovanje s Shanghai City Library; 

• sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in Hrvatskim centrom za dječju knjigu; 

• sodelovanje z IBBY (Generalni sekretariat v Baslu) prek Slovenske sekcije IBBY (Pionirska – 
Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo tudi sodeluje skupaj s Slovensko sekcijo IBBY pri 
pripravi kandidatur slovenskih avtorjev s področja mladinske književnosti za mednarodne nagrade: 
Andersenova nagrada, ALMA, Častna lista IBBY idr.); 

• sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko;  

• sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri pripravi strokovnega srečanja za 
napotene in nenapotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (MEGA kviz); 

• sodelovanje z učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (Nemčija, Bosna in Hercegovina ter 
Italija) pri izvedbi projekta Poletavci in NajPoletavci; 

• sodelovanje v ERASMUS+ mednarodnem projektu TECH.LIBRARY s še šestimi partnerji iz petih 
evropskih držav (Regionalna narodna biblioteka Petko P. Slaveykov – Bolgarija, Gradska knjižnica 
Rijeka – Hrvaška, Mazsalaca Municipality – Latvija, Biblioteca nationala a Romaniei – Romunija in 
Argo di Donda Andrea e C. snc in Unione della Romagna Faentina – Italija). 

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

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

• sodelovanje z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo (cikel ruskega filma); 

• sodelovanje v projektu Dublin Literary Award z vsakoletnim predlogom v angleščino prevedenega 
slovenskega romana za nagrado; 

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

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

• sodelovanje z evropsko knjižničarsko zagovorniško organizacijo Public Libraries 2030; 

• sodelovanje v projektu Forum Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe), v 
programu sestrskih knjižnic: Regijska knjižnica iz Kaunasa (Litva) in Regijska knjižnica iz Krakova 
(Poljska); 

• MKL je članica IFLA (International Federation of Library Associations), ter ena izmed podpornic v 
letu 2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice (IFLA Environment, 
Sustainability and Libraries Section – ENSULIB), v njeno delovanje se aktivno vključujemo preko 
odbora sekcije. 

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

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 
ali v vsej državi 

• Dostop na daljavo do naročenih podatkovnih zbirk preko protokola EZProxy. 

• Aplikacija za beleženje informacij. 

• Aplikacija Izterjave – evidenca neizterjanih terjatev. 
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2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

• Analiza ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s pravnimi, davčnimi in finančnimi vsebinami.  

• Pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za leto 2020. 

• Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2020. 

• Na podlagi dokumenta »Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana, ki smo ga pripravili in 
objavili na spletni strani v letu 2020, smo zasnovali dejavnosti za večletno delovanje z ustreznimi 
teoretičnimi in praktičnimi izhodišči ter predlogi razvoja spletnih vsebin in storitev, ki bodo osnova 
za načrtovanje nakupa in promocije e-vsebin za celotno območje. 

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

• Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor 
tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih 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. 

• Med informacijami javnega značaja MKL je bil februarja 2019 objavljen dokument »Mentorstvo v 
MKL«, ki je lahko v pomoč knjižnicam območja pri opredelitvi izvajanja različnih oblik mentorstva: 
za novo zaposlene, bibliotekarski izpit, študente bibliotekarstva, študente drugih strok, dijake, 
prostovoljce in usposabljanje na delovnem mestu.  

• V letu 2021 smo v okviru Erasmus+ mobilnosti gostili na krajšem obisku knjižničarki iz praške 
knjižnice (Městská knihovna v Praze) in v obliki spremljanja na delovnem mestu (angl. job 
shadowing) knjižničarko iz knjižnice v Lodžu (Biblioteka Miejska w Łodzi). 

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

• V letu 2021 smo organizirali skupinske predstavitve služb, območnih enot in dejavnosti v MKL za 
novo zaposlene in študente bibliotekarstva. Predstavitve so bile razdeljene v deset sklopov in so 
potekale v času delovne prakse študentov bibliotekarstva (4). Praksa je bila zaradi ukrepov ob 
epidemiji prestavljena na maj 2021. 

• Za zaposleni iz Mariborske knjižnice smo izvedli strokovno izmenjavo, ki je bila zaradi razmer v letu 
2020 prestavljena na leto 2021. 

• Priprava programov in koordinacija mentorstva študentom bibliotekarstva je potekala v Službi za 
razvoj in območnost. Programa za gostji iz tujine sta bila pripravljena v Učnem centru MKL. 

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

• 7 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo (od 
tega tri v živo, štiri virtualno - posneti prispevki so objavljeni na YouTube kanalu MKL 
(https://www.youtube.com/user/MestnaKnjiznicaLJ). 

• Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2021 (druga polovica šolskega leta 2020/2021 in 
prva polovica šolskega leta 2021/2022) nas je obiskalo 572 osnovnošolcev (7. razred, 25 skupin, 
30,5 ur) in 1.740 srednješolcev (1. letnik, 69 skupin, 93,5 ur). 

• Pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« je uspešno sodelovalo šest knjižnic območja, pet jih je 
bilo vključenih tudi v projekt NajPoletavci (priloga 4). 

• Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza 2020/2021 in 2021/2022. 

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje  

• Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami. 

• Tudi v letu 2021 smo nadaljevali z implementacijo modela prilagojene spletne strani v skladu z 
določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (UL RS, št. 30/2018) na portalu 
Knjiznice.si. Pomen prenosa dobre prakse na spletne strani slovenskih splošnih knjižnic smo 
izpostavili tudi na izobraževalni delavnici za uporabo CMS orodja WordPress (organizirano v okviru 
Učnega centra MKL, MKL KOŽ, 12. 5. 2021). 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 
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• 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 imeli strokovni obisk dveh zaposlenih iz 
Mariborske knjižnice, ki je bil zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (Koronavirus 
Covid-19) prestavljen iz leta 2020 v leto 2021. 

2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 
zamejcev) 

• Vzpostavili smo trajno sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in od jeseni 2020 do pomladi 2021 
po njihovem vzoru že petič pripravili natečaj za kratko literarno zgodbo za mlade metaFORA. 

• MKL je ena izmed podpornic v letu 2020 ustanovljene IFLA sekcije za okolje, trajnostni razvoj in 
knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section - ENSULIB), v njeno delovanje se 
aktivno vključujemo preko odbora sekcije. 

• MKL je nacionalna predstavnica v NAPLE Forum (National Authorities on Public Libraries in 
Europe). 

• Aktivno smo sodelovali pri projektu NAPLE sister libraries (predvsem z objavami na spletni strani 
https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/).   

• 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. 

 
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 2021 smo velik poudarek namenili nudenju 

https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/
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podpore delovanju obstoječih in uvajanju novih storitev v digitalnem okolju knjižnic (zvočne knjige 
Audibook, Kanopy, tudi zaradi delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah. 
V jeseni 2021 je MKL pridobila javno formalno priznani status za izvajanje nalog dveh nacionalnih 
kompetenčnih centrov: Pionirske knjižnice in Učnega centra. Učni center Mestne knjižnice Ljubljana je 
pridobil naziv kompetenčni center za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje knjižničarjev in 
strokovne javnosti. Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo kot kompetenčni 
center skrbi za diseminacijo rezultatov strokovnega in raziskovalnega dela na področju mladinskega 
knjižničarstva in promocije branja, izmenjavo znanj in strokovnih pogledov mladinskega knjižničarstva 
z drugimi sorodnimi področji in skupen razvoj bibliopedagoških aktivnosti. 
Izvajali smo dejavnosti Učnega centra MKL za koordinatorje nalog območnosti za znanja ter 
izobraževanja za knjižničarje regije za nove naloge v knjižnicah po konceptu in programu Učnega 
centra MKL, s poudarkom na znanjih za izvajanje mentorskega dela pri pisnih nalogah bibliotekarskih 
izpitov kandidatov iz splošnih knjižnic, usposabljanju za uporabo spletnih storitev Arnesa, predvsem 
pri izgradnji lastnih spletnih mest s pomočjo WordPress CMS predlog, kakor tudi samega CMS orodja 
WordPress; delavnice na temo uporabe videokonferenčnega orodja ZOOM za potrebe organiziranja e-
dogodkov, pričeli smo s ciklom usposabljanj za delo z uporabniki s posebnimi potrebami (v letu 2021 
je bil poudarek na razumevanju potreb in delu z gluhimi in naglušnimi), ter usposabljali za znanja za 
pripravo in izvedbo prireditvene dejavnosti, vključno s posebnostmi izvajanja razstavne dejavnosti. 
Organiziran je bil tudi regijski posvet o sodelovanju splošnih knjižnic s Knjižnico slepih in slabovidnih 
Minke Skaberne. Načrtovani delavnici »Delo s starejšimi« in »Zdravstveno opismenjevanje v splošni 
knjižnici«, smo zaradi spremenjenih razmer in želje po izvedbi v fizični obliki prestavili v leto 2022. 
Učni center MKL se je tako že dobro uveljavil kot izobraževalni center tudi za potrebe usposabljanja za 
znanja, potrebna za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice, kar je bilo nadgrajeno z 
omenjenim pridobljenim nazivom kompetenčnega centra. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL 
ponudili predvsem na tematiko napotkov za praktično izpolnjevanje obrazca za imenovanje v 
strokovne nazive, ter za napredovanja v plačne razrede, načrtovanja letnega nakupa knjižničnega 
gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za kulturo, delavnice 
praktičnih veščin s področja lektorstva, uporabo programske opreme MS Office, dela z mladostniki, 
priprave in oblikovanja digitalnih vsebin v knjižnicah (spletne učilnice, e-kvizi in ostalo interaktivno 
gradivo, obdelava fotografij, oblikovanje tiskovin in promocijskih gradiv), strategij iskanja knjižnega in 
neknjižnega gradiva, svetovanja za branje in (ne)formalno biblioterapijo, veščin javnega nastopanja, 
knjigoveštva, pridobivanja sponzorjev in donatorjev, ponudili smo celoletni cikel usposabljanj za 
voditelje bralnih skupin, ter bogat nabor izobraževanj za izvajanje bibliopedagoškega dela. 
V sodelovanju z Združenjem bank Slovenije in Zvezo potrošnikov Slovenije smo izvedli tudi 
predstavitveno-izobraževalno delavnico »Finančno opismenjevanje v splošni knjižnici« v virtualni 
obliki, ki bo izhodišče za nadaljnje skupne projekte pri izvajanju aktivnosti na področju finančnega 
opismenjevanja različnih ciljnih skupin uporabnikov z uporabo zunanjih strokovnjakov za posamezna 
področja, ki so del t. i. finančne pismenosti. 
Šesto mednarodno enodnevno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice Ljubljana »Knjižnica, srce 
mesta« 2021 je bilo posvečeno zelenim knjižnicam. V letu 2019 je Knjižnica Šentvid sodelovala na 
natečaju za najboljšo zeleno knjižnico (Green Library Award), ki ga organizira krovna mednarodna 
knjižničarska organizacija IFLA, in s predstavitvijo svoje realizacije koncepta zelene knjižnice dosegla 
izredno visoko uvrstitev. Z organizacijo mednarodnega posvetovanja, ki bi povezal strokovna 
prizadevanja na to temo v Sloveniji in tudi v širši regiji, smo zeleni knjižnici dali nov zagon. Program 
posvetovanja smo razdelili v tri vsebinske sklope. V prvem smo predstavili širši okvir, znotraj katerega 
zelena knjižnica lahko dobro deluje. Drugi sklop smo prepustili bibliotekarski stroki in konceptu zelene 
knjižnice, kakor se znotraj nje razvija. V tretjem delu smo predstavili pestrost zelenih vizij, ki so našle 
mesto ne le v knjižnicah, ampak tudi v drugih javnih ustanovah, denimo šolah in vrtcih, ki so naši 
partnerji ter z njimi sodelujemo. Zaradi vladnih ukrepov in nestabilne epidemiološke situacije smo 
tradicionalno bienalno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice Ljubljana izvedli v virtualni obliki. 
Povzetki prispevkov so objavljeni v zborniku. Vsi referati so objavljeni na spletni strani Mestne 
knjižnice Ljubljana. Evalvacija posveta prinaša visoke ocene, ki kažejo na vsesplošno zadovoljstvo 
udeležencev (ob najvišji možni oceni 5,00 je skupna povprečna ocena 4,7). Udeležilo se ga je veliko 
število udeležencev, 102. 
Zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah in strogih ukrepov, ki so v precejšnjem delu leta 
(pomlad, jesen in zima) onemogočili prezentacijo našega 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 
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ilustracijo in zvočno predstavitvijo vsebine in ključne vrednosti knjige. Zlate hruške smo januarja 
predstavili v tematsko prirejeni izložbi Knjigarne Konzorcij. Izdali smo priročnik za branje kakovostnih 
mladinskih knjig z naslovom Skupaj in podelili najboljšim izbranim knjigam, izdanim v letu 2020 znake 
zlata hruška ter priznanja, slednja v sodelovanju z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije. 
Posodobljeni so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, 
kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območij, ki jih pokrivajo 
knjižnične mreže posameznih regij, ki bodo, glede na potrebe, podlaga za nadaljnje analize območja 
OOK.  
Nadaljujemo uspešno sodelovanje z Mestno knjižnico Grosuplje pri izvedbi skupne nabave in 
obdelave knjižničnega gradiva, ki v omejenem obsegu že postaja del redne dejavnosti knjižnice, ter s 
Cankarjevo knjižnico Vrhnika in Knjižnico Domžale pri skupnem razpisu za RFID nalepke in zaščitno 
folijo. 
Pripravili smo dokument »Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana. Izhodišča za delovanje«. 
Dokument izhaja iz splošnih smernic delovanja splošnih knjižnic v e-okolju ter pregleda elementov, ki v 
največji meri vplivajo na ponudbo e-vsebin in e-storitev splošnih knjižnic. Dodan je povzetek obeh 
izvedenih raziskav, na primeru MKL (2019) in nacionalne (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 
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. 
V okviru nacionalnega projekta »Finančno opismenjevanje v splošnih knjižnicah«, ki ga koordinira 
Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center NUK, smo sodelovali pri razvoju vsebin 
in izobraževalnih orodij za področje dviga finančne pismenosti starejših uporabnikov slovenskih 
splošnih knjižnic. Udeležili smo se sklopa 11 izobraževanj s področja finančne pismenosti, ki so se 
začeli v februarju, pripravili scenarije za prilagojeno izvajanje izobraževanj preko videokonferenčnih 
platform, testirali delovanje e-učilnice finlit.eu ter kolegom iz drugih slovenskih partnerskih knjižnic 
nudili pomoč pri tehničnih pogojih za izvedbo projekta (postavitev e-učilnice, priprava in uporaba 
gradiv na platformah Moodle). V sodelovanju z drugimi knjižnicami regije smo pripravili predstavitev na 
mednarodnem srečanju z drugimi izvajalci, izvedli izobraževanje za uporabnike preko 
videokonferenčnega orodja ZOOM ter pripravili evalvacijo skupaj z ostalimi knjižnicami držav, ki so 
sodelovale v projektu. Celoten sklop je trajal 9 mesecev in se je zaključil v mesecu oktobru. 
Knjižnice območja smo nadaljevale 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.  

https://tinyurl.com/posebnepotrebe2018
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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. Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja 
mladinskih in šolskih knjižničarjev kot tudi širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih 
zanima promocija kakovostne mladinske knjige in kakovostnega branja. Potekajo v organizaciji 
Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, od leta 1972. Del 49. in 50. cikla 
Strokovnih sred smo zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah (koronavirus) izvedli v obliki 
video predstavitev. V letošnjem letu smo izvedli tudi dogodke, prestavljene iz leta 2020 (npr. simpozij 
Ugriznimo v zlate hruške). 
 
V letu 2021 je pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« izmed vseh sodelujočih 17 slovenskih 
splošnih knjižnic zelo uspešno sodelovalo tudi šest knjižnic območja (Knjižnica Litija, Knjižnica 
Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Medvode, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), pet izmed njih pa je sodelovalo tudi pri projektu NajPoletavci. 
Skupno je sodelovalo 2.837 otrok in mladih (2.550 Poletavcev in 287 NajPoletavcev), od tega skoraj 
tretjina (753) iz knjižnic območja : 
- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: 221 (190 Poletavcev in 31 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: 111 (93 Poletavcev in 18 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Litija: 64 (54 Poletavcev in 10 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Logatec: 149 (120 Poletavcev in 29 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Medvode: 98 (87 Poletavcev in 11 NajPoletavcev), 
- Cankarjeva knjižnici Vrhnika: 110 (88 Poletavcev in 22 NajPoletavcev). 
Pregled števila sodelujočih otrok in mladih pri bralnem projektu Poletavci in NajPoletavci iz knjižnic 
območja po letih: 
 

Knjižnica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Knjižnica Domžale - - - - - - - - -  
Knjižnica Litija 36 38 72 71 71 62 90 90 129 64 
Knjižnica F. Balantiča Kamnik - - - - - - 61 94 80 111 
Knjižnica Logatec 40 59 77 85 111 116 145 133 124 149 
Mestna knjižnica Grosuplje - - - - - - - - -  
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 29 61 85 86 91 141 120 122 114 110 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica - - - - - - 49 102 206 221 
Knjižnica Medvode 39 64 84 67 85 74 79 104 93 98 
Skupaj 144 222 318 309 358 393 544 645 746 753 

Podrobnejše poročilo o skupnem projektu, kakor tudi po posameznih knjižnicah je v prilogi 4. 
 
metaFORA je projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja. Deluje kot poligon za 
uveljavljanje mladih avtorjev, saj ponuja možnost za izražanje kreativnosti s področja literarnega 
ustvarjanja. Natečaj, ki smo ga razpisali v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba, je potekal od 15. 
decembra 2020 do 15. aprila 2021. Namenjen je bil mladim, med 15 in 25 letom. Na natečaj smo 
prejeli 12 kratkih zgodb, 14 haikujev, tri dramska besedila in en strip.  
Na portalu Dobreknjige.si poleg Mestne knjižnice Ljubljana sodelujejo skoraj vse (torej osem) knjižnic 
območja (Knjižnica Domžale, Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Knjižnica Medvode, trenutno na 
portalu aktivno ne sodeluje le Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), s skupno 40 vnašalci vsebin (v letu 
2021 je bilo aktivnih 25), kar nas uvršča na prvo mesto med vsemi knjižničnimi območji, z največjim 
prirastom novih zapisov (186), pri številu vseh vpogledov v zapise knjižnic območja pa z 2.536.003 
ogledi za več kot 1.200.000 ogledov prekašamo naslednje območje z največ ogledi. 
Osrednjeslovensko območje je še vedno tisto, ki v skupnem seštevku prinaša največje število zapisov 
objavljenih na portalu (31 % vseh objavljenih), največji prirast zapisov v preteklem letu (33 % oz. 
tretjina vseh objavljenih), posledično je tudi 31 % vseh ogledov zapisov na portalu Dobreknjige.si v 
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letu 2021 tistih, ki so iz bili pripravljeni na našem območju, v celotnem obdobju delovanja portala pa je 
ogled zapisov iz našega območja predstavljalo 30,72 % 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 in svoje delo diseminiramo tudi preko meja našega območja. 
V okviru strokovne izmenjave z Mariborsko knjižnico smo v letu 2021 izvedli strokovni obisk dveh 
zaposlenih iz Mariborske knjižnice, ki je bil zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah 
prestavili iz leta 2020. 
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  obveznega izvoda ter posredovanjem iz 
obveznega izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 69/2006 
in 86/2009) ter se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje morebitnih normativnih rešitev 
problematike ravnanja s knjižnično kulturno dediščino. 

•  Pri izvedbi projekta »Bilo je nekoč v našem kraju« nudimo knjižnicam območja okvirne smernice 
pri izbiri tematike in načrtovanju priprave digitalnih zbirk. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

• V strokovnih službah knjižnice MKL smo obvestili 10 zavezancev za obvezni izvod glede 
obveznosti pošiljanja OI v NUK in jih seznanili o ustreznih postopkih in zakonskih določilih. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

• Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o 
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi 
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določili. 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

• Objave na profilih družbenih omrežjih, tako portala Kamra, kakor tudi posameznih knjižnic območja, 
ki na portal prispevamo vsebine. 

• Seznanjanje uporabnikov v okvirih rednega referenčnega dela v Centru za domoznanstvo MKL. 

• V letu 2020 predvidena razstava roll-up stojal o digitaliziranih vsebinah Osrednje Slovenije je bila 
zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah prestavljena v 2021, vendar je zaradi enakih 
razlogov nismo mogli izvesti. Pripravljene predloge stojal bomo shranili in razstavo izvedli takoj, ko 
bodo razmere to dopuščale, predvidoma že v letu 2022.  

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

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

3.6 izvajanje normativne kontrole  

• V letu 2021 smo v sklopu Slovanske knjižnice -  Centra za domoznanstvo in specialne 
humanistične zbirke MKL redigirali 1.137 domoznanskih bibliografskih zapisov. 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

• Knjižnicam na območju smo v obliki projekta financiranja digitalizacije vsebin za Kamro omogočili, 
da so z namenskimi sredstvi digitalizirale del gradiva lokalnega pomena in ga objavile v obliki ene 
ali več digitalnih zbirk na portalu Kamra (navedene so v prilogi 5). 

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

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

• Domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja (priloga 6). 

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

 
Učinki in doseženi rezultati: 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2021 je bil  izpolnjen tako s strani MKL kot tudi s strani knjižnic regije, z 
izjemo ene od knjižnic regije, ki ni uspela pripraviti načrtovane digitalne zbirke in je pripravo ter vnos 
prestavila v leto 2022. Uporabnikom smo ponudili 17 digitalnih zbirk (7 iz MKL) s 689 multimedijskimi 
elementi (216 iz MKL). V okviru projekta »Razvoj Ljubljane« raziskujemo potek razvoja posameznih 
ljubljanskih območij, infrastrukture, pa tudi življenje in delo znanih ljubljanskih gospodarstvenikov. V 
letu 2021 so v sklopu projekta nastale štiri digitalne zbirke. V okviru projekta »Bilo je nekoč v našem 
kraju« pa smo skupaj s knjižnicami regije iskali zanimive zgodbe, povezane z lokalno zgodovino ter 
prebivalci posameznega kraja, jih zapisali ter objavili na portalu Kamra. Kot rezultat dobrega 
sodelovanja z regijo smo uporabnikom portala Kamra ponudili 11. Podrobnejše poročilo je v prilogi X. 
Vsebine, ki jih objavljamo na portalu Kamra, smo promovirali preko sedaj že ustaljenih kanalov. V 
sodelovanju z glavnim uredništvom portala Kamra imamo pripravljen program izobraževanja 
knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega domoznanskega portala Kamra v obliki 
praktično naravnane delavnice. V letu 2021 se potreba po izvedbi delavnice ni izkazala, saj se v letu 
2022 obeta prenos vsebin na novo platformo, tako da bodo potrebne prilagoditve gradiv za 
usposabljanje vnašalcev. Redno smo svetovali in pomagali vnašalcem na območju pri vnosu digitalnih 
zbirk na portal. Prav tako smo knjižnicam območja pomagali z vnosom vnaprej pripravljenih novic za 
portal Kamra. 
Skozi vse leto smo zbirali spomine in stare fotografije za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico 
za takojšnjo digitalizacijo. Izbrane vsebine s portala so bile prikazane na LCD prikazovalnikih v 
knjižnici. Objavljali smo na Twitter profilu Kamre, pri čemer smo sledili smernicam objavljanja vsebin, 
ki smo jih pripravili leta 2018.  
Pripravili smo precej odmeven regijski domoznanski natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom »Zgodbe 
mojega kraja: Spomini na šolske dni« 2021 (priloga 6). V času trajanja natečaja smo prejeli 54 zgodb. 
Žirija je izbrala 10 najboljših zgodb, nato pa izmed teh določila prve tri. Nagradili smo vseh 10 zgodb, 
avtorji najboljših treh zgodb pa so prejeli posebne nagrade. Prav tako smo vseh 10 zgodb objavili na 
spletni strani MKL in na portalu Kamra. 
V pomoč pri pripravi zgodb na portalu Kamra je knjižnicam območja služila tudi strojna oprema, 
kupljena iz sredstev OOK v preteklih letih: 
- A4 skener Canon CanoScan LIDE 100,  
- A3 skener Epson Expression 10000 XL, 
- digitalni fotoaparat Nikon D5000 z objektivom AF-S 18-105mm 1:3.5-5.6, 
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- stojalo za fotoaparat Velbon Sherpa 600R, 
- snemalnik zvoka ZOOM H4n,  
- dekoder ION VCR2PC za digitalizacijo VHS video podatkovnih nosilcev. 
V MKL že vrsto let izvajamo projekte digitalizacije gradiv iz lastnih fondov, ki predstavljajo lokalno, 
regionalno in nacionalno pomembne vsebine. Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov bomo 
zaradi kompleksnosti razreševanja avtorskih pravic izvedli enkrat v prihodnosti. Izvedli pa smo sklop 
digitalizacije nekaterih starejših slovenskih in nemških serijskih publikacij. Za vse gradivo smo v 
sodelovanju s strokovno službo pri NUK v skladu s strokovnimi smernicami pripravili tehnično 
dokumentacijo za potrebe izvedbe digitalizacije, ki smo jo  izvedli s pomočjo zunanjih izvajalcev. 
Gradivo bo v celoti objavljeno na portalu dLib.si v začetku leta 2022. Skupno smo digitalizirali 5.333 
strani gradiva v slovenščini in nemščini. Z digitalizacijo bomo omogočili javni dostop v e-obliki do 
zbirke iskanih publikacij, ki se navezujejo na  zgodovino ljubljanskega območja in širše krajine. Število 
objavljenih digitalnih dokumentov in skenogramov na portalu dLib.si se redno povečuje, predvsem na 
račun objav posameznih sklopov izvorno digitalnih vsebin, kompletiranja posameznih korpusov 
predhodno digitaliziranih vsebin. Na portalu dLib je bilo v celotnem letu 2021 zabeleženih 322.141 
vpogledov v polna besedila digitalizirano v MKL (2020: 297.962, 2019: 77.699). Podobno je pri 
metapodatkih, tako smo v letu 2021 zabeležili 1.962.744 vpogledov (2020: 1.003.071, 2019: 749.999). 
Skupno beležimo 75 % povečanje uporabe vsebin ki jih je na portal dLib prispevala MKL. 
Knjižnicam na območju smo v obliki projekta financiranja digitalizacije vsebin za Kamro omogočili, da 
so z namenskimi sredstvi digitalizirale del gradiva lokalnega pomena in ga objavile v obliki ene ali več 
digitalnih zbirk na portalu Kamra. Knjižnica Litija je pripravila in objavila digitalni zbirki Zgodbe 
šmarskih hiš, ki opisuje zgodovino hiš in njenih prebivalcev v Šmartnem pri Litiji ter Vohun iz 
Šmartnega pri Litiji usmrčen v španski državljanski vojni, ki predstavi življenje tega Wilhelma 
Wakonigga.  Knjižnica Domžale  je digitalizirano gradivo lokalnega pomena uvrstila v pet digitalnih 
zbirk: Melodija Mengeš – prva slovenska tovarna glasbenih inštrumentov, Knjižničarstvo na 
Domžalskem, Mengeš z Mengeško kočo na Gobavici, Spomini na poletja v naših krajih ter Davorin 
Rovšek (1867-1949) – ljubljanski fotograf. Cankarjeva knjižnica Vrhnika je pripravila in objavila dve 
digitalni zbirki: o upodobitvah Ivana Cankarja v CKV – linorezih Toneta Jurjevčiča ter o dveh 
semenskih katalogih agronoma Josipa Lenarčiča. Knjižnica Medvode pa je pripravila in objavila 
digitalno zbirko Pred 130 leti se je rodil slovenski pisatelj Janez Jalen (1891-1966). Mestna knjižnica 
Grosuplje je pripravila digitalno zbirko z naslovom Josip Jurčič v domoznanski zbirki Mestne knjižnice 
Grosuplje, vnesli pa smo jo v Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižnica Logatec je načrtovala objavo zbirke 
tematsko vezane na železniški promet, vendar ji zaradi objektivnih razlogov le-te ni uspelo pripraviti, 
zato je objavo zbirke prestavila v leto 2022. 
V letu 2020 smo želeli širšo javnost opozoriti na digitalizirane vsebine, ki smo jih v preteklih 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. Ker razmere tudi v letu 2021 niso dopuščale izvedbe, bomo predloge promocijskih stojal shranili 
in razstavo izvedli takoj, ko bo to mogoče, predvidoma v letu 2022. 
V letu 2021 smo v Slovanski knjižnici v okvirih redne katalogizacije redigirali 1.137 bibliografskih 
zapisov, pri čemer je bil domoznanski šifrant dodeljen 1.838 novim zapisom starega gradiva. Ti zapisi 
so večinoma članki z domoznansko vsebino iz starih serijskih publikacij, ki so bile že vnesene v 
katalog kot letniki. V letu 2021 smo obdelali tudi 30 domoznanskih člankov iz lokalnih serijskih 
publikacij osrednjeslovenskega območja. 
Navajamo, da strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne 
knjižnice o morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in 
zakonskimi določili.  
Naloge, vezane na ravnanje z obveznim izvodom so usklajene s priporočili in navodili nacionalne 
knjižnice in tudi potekajo v sodelovanju tako z NUK, kakor tudi ostalimi strokovnimi službami. 
Organizirali smo cikel domoznanskih literarnih večerov Literatura v mestu. V letu 2021 smo organizirali 
tri domoznanske literarne dogodke, ki so zaradi delovanja knjižnice v spremenjenih razmerah potekali 
v spletnem okolju. Z dr. Blažem Vurnikom, kustosom za novejšo zgodovino v Mestnem muzeju 
Ljubljana, in dr. Miranom Hladnikom, literarnim zgodovinarjem z Oddelka za slovenistiko Filozofske 
fakultete UL, smo se ob 170 letnici rojstva književnika in politika Ivana Tavčarja pogovarjali o podobi 
Ljubljane v njegovem času, njegovem županovanju ter tudi zgodovinskem romanu Izza kongresa. Na 
drugem srečanju sta zgodovinarka dr. Irena Žmuc in etnologinja Mojca Ferle iz Mestnega muzeja 
Ljubljana predstavili znamenitega župana Ivana Hribarja. Beseda je tekla o njegovemu življenju in 
delu, tudi literarnih poskusih, o njegovih dveh družinah, še posebej pa o drugi ženi Mariji in njuni hčerki 
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Zlatici, ki je skrbno ohranjala očetovo dediščino. Po njej se imenuje tudi prenovljena vila v Rožni dolini, 
ki je leta 2021 odprla vrata za obiskovalce. Zadnji literarni večer smo posvetili življenju in delu Josipa 
Jurčiča. Dr. Bernard Nežmah, publicist, novinar in sociolog, ter dr. Urška Perenič, literarna 
zgodovinarka in izredna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani, sta 
predstavila pisateljevo literarno zapuščino in njegovo uredniško in novičarsko delo.  
Razvitost domoznanske dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju, predvsem na področju 
digitalnega domoznanstva, se glede na podatke in statistike izboljšuje, kar je tudi posledica 
uspešnega sodelovanja s knjižnicami na območju pri pripravi skupnih projektov na portalih Kamra in 
dLib.si, kjer se uvrščamo med najbolj uspešna območja. 
 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo uradnih publikacij 
s svojega območja? 

DA           NE 

                 
 

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega gradiva? 
DA           NE 

                 
 

4.3 Ali hranite za območje OOK pomembno gradivo, 
izločeno iz splošnih knjižnic na območju OOK? 

DA           NE 

                
 

4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika regionalnega pomena? 

DA           NE 

                 
Knjižnica tovrstnega 
gradiva nima. 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika lokalnega pomena? 

DA           NE 

                 
Knjižnica tovrstnega 
gradiva nima. 

V zadnji stolpec navedite razlog, če tega ne izvajate (npr. gradiva knjižnica nima). 

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz OK na območju OOK (navedite knjižnice) 

1.  

 

SKUPAJ: 0 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem 
postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil 
NUK.  
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega 
knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije. V letu 2021 nismo prejeli seznama 
izločenega knjižničnega gradiva iz katere koli izmed knjižnic osrednjeslovenske regije. 
Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni 
knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. Knjižnice območja so bile pozvane, da v 
kolikor knjižnice tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih lahko v koordinaciji z 
MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 
 
 
Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v 
računovodstvu knjižnice. 
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Obvezni 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:  
11. 2. 2022  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 2021

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 1.402 1.434
 Serijske publikacije 617 708
 Neknjižno gradivo 88 125
 SKUPAJ 2.107 2.267

 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 2
 SKUPAJ A + B 2.107 2.269

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki
 Monografske publikacije 1.307 92
 Serijske publikacije 574 43
 Neknjižno gradivo 74 17
 SKUPAJ 1.955 152

 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 1.956 153

 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 

1.301 186

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 114.968 123

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

283.070 5.333

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 8.798 689

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 
območje

14.404 686

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana
Številka pogodbe: 3340-21-091004

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2021

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

14.02.2022 ook_poročilo_Priloga 1_2021.xlsx 1/3



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2021

 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 76.382
  - od tega število članov širšega območja OOK 3.578
  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 147.170

 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih 
po medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 939
 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) 31
 SKUPAJ AKTIVA 970
 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 148.140

 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 785.503
 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 2.484.084
 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 425.042

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice
iz celotnega 

območja OOK   

od tega iz 
širšega  obm. 

OOK
  - število prijav 13.676 3.809
  - število članov 808 256
 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 
  - število prijav 13.676 3.809
  - število čanov 808 256
 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!

14.02.2022 ook_poročilo_Priloga 1_2021.xlsx 2/3



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2021

 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]

225

 2.1.1  Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 763 350
 2.1.2  Promocija območnosti 51
 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) 5
 2.2.4   - skupni projekti mednarodnega sodelovanja 18
 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 4 240

 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] 33

[št. ur. na 
udeležen.] 30

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

370 333
[vnesite število 
udelež.] 3.065

 2.8    Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 60
 2.9    Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 9 820

 2.10    Koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 8 315

 2.11  Usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v 
osrednjih knjižnicah (OK) na območju OOK

2 30

 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 1.137

 3.7    Izvajanje digitalizacije 18

 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: 11. 2. 2022

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
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Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2021

Izvajanje  27. čl. ZKnj SKUPAJ MK
Skupaj drugi 

viri
SKUPAJ 

Sredstva MK Drugi MK Drugi MK Drugi MK Drugi

Stroški dela* 33.325,56   9.614,23   26.674,44     1.237,30     60.000,00     10.851,53    70.851,53    
EPZ - delež skupnega obsega ur** -                50,00          50,00            -      100,00          100,00         
Število oseb, ki opravljajo naloge*** -                2,00            2,00              -      4,00              4,00             
Stroški nakupa gradiva (brez 
podatkovnih zbirk) -                 -                -               
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 14.500,00    14.500,00     -                14.500,00    
Skupaj stroški nakupa knjižničnega 
gradiva 14.500,00    -        14.500,00     -                14.500,00    
Programski materialni stroški 
digitalizacije 5.596,00       5.596,00       -                5.596,00      
Stroški izobraževanj 1.540,00     1.540,00       -                1.540,00      
Stroški medknjižnične izposoje 4.500,00      4.500,00       -                4.500,00      
Drugi programski materialni stroški 500,00        500,00          -                500,00         
Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 19.000,00    -        35.365,56   -             32.270,44     -              -      -       86.636,00     -                97.487,53    

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,10 1,30 1,00 0,10 2,50 2,50
Število oseb, ki opravljajo naloge*** 1 2 2 1 6 6

** 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: 3340-21-091004

* 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 2021 
https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2022/02/katalog_ucnega_centra_MKL_2022.pdf 
 
 

https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2022/02/katalog_ucnega_centra_MKL_2022.pdf
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PRILOGA 4: Poročilo o projektih Poletavci in NajPoletavci 2021 
 

Zaključno poročilo5 projektov Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 
2021 
 
1. Namen in cilji  
Projekta sta namenjena otrokom in mladim med sedmim in šestnajstim letom starosti. Glavni 
cilji so: 

- spodbujanje bralnih navad v času poletnih počitnic,  
- izboljšanje bralnih veščin pri otrocih (začetnikih v branju in pri samostojnih bralcih), 
- obiskovanje knjižnice med počitnicami. 

 
2. Povzetek projekta v Mestni knjižnici Ljubljana  
Začetek leta 2021 smo namenili vzpostavitvi nove enotne spletne strani 
https://najpoletavci.si/, ki je zaživela ob uradnem začetku obeh projektov. Izdelal jo je Aleš 
Jamšek, programer v Mestni knjižnici Ljubljana. Enotna spletna stran omogoča: 
 

- večjo prepoznavnost projekta v slovenskem prostoru; 
- enakovredno zastopanost vseh 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. 

 
Aktivneje smo se povezali z DS Robinzonijada in Poletavcem omogočili, da so reševanje kviza 
Robinzonijada v svoj bralni seznam lahko zapisali kot en dan pol urnega branja. V ta namen je 
bilo pripravljenih nekaj kvizov temo branja, prilagojenih za reševanje tudi osnovnošolcem 
prvega triletja: Robinzon med Poletavci, Robinzon bere (Kaj pa naj bi počel na samotnem 
otoku?) in Robinzon bere poletne zgodbice.  
 
Z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS smo sklenili generalni dogovor o možnosti 
uveljavljanja poletavskega in najpoletavskega potrdila kot eno prebrano knjigo za Bralno 
značko. Idejo za takšno sodelovanje je predlagala Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ki je 
takšno sodelovanje na lokalnem nivoju izvedla že v letu 2020.  
 
V dogovoru z ilustratorko Zarjo Menart, ki je pripravila ilustracijo na potrdilu, smo ilustracijo 
prilagodili tako, da je v nogi potrdila mogoč dodaten tisk logotipov, žigov in besedila. Potrdila 
smo natisnili na brezlesni papir v nakladi 15.000 izvodov, ki bodo na voljo za nekaj let. 
  
Poletno branje je potekalo od 10. junija do 10. septembra. Enajsto leto zapored smo naše 
bralne kotičke opremili s promocijskim gradivom in izpostavili dobre knjige za vse poletne 
bralce. Otroci med 7. in 12. letom starosti so sami izbirali, kar so brali trideset dni pol ure na 
dan. Mladi od 13 do 16 let so prebrali tri knjige in se o njih razpisali na naši spletni strani. Vsi so 
si prislužili priznanje in majico ter možnost za sodelovanje v nagradnem žrebanju.  
 
Pripravili smo program za izvedbo zaključne prireditve, s poudarkom na igrah skozi čas, in 
pridobili dovoljenje za izvedbo na Trgu Franceta Štiglica (ploščad Kozolec). Tik pred jesenjo je 
bil zaradi epidemioloških razmer postavljen pogoj PCT za udeležbo na prireditvah, določena so 
bila tudi dodatna pravila za izvedbo. Ker je zaključna prireditev namenjena vsem v projektu 
sodelujočim otrokom in mladim, nam je bilo pomembno, da imajo vsi, ki so sodelovali, enake 

                                                      
5 Projekta sledita enakim ciljem, potekata istočasno, zaključek je skupen, zato je zaključno poročilo združeno. 

 

https://najpoletavci.si/
https://otroci.mklj.si/robinzonijada-arhiv?view=quiz&layout=archive&id=86
https://otroci.mklj.si/robinzonijada-arhiv?view=quiz&layout=archive&id=90
https://otroci.mklj.si/robinzonijada-arhiv?view=quiz&layout=archive&id=90
https://otroci.mklj.si/robinzonijada-otroci?view=quiz&id=91
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pogoje, zato smo javno prireditev odpovedali in pripravili posnetek zaključnega žrebanja. 
Snemanje je potekalo v Knjižnici Otona Župančiča, žrebanje sta izvedla Rok Dežman in Tone 
Obadič. 
 
Posnetek smo premierno predvajali na FB profilu Mestne knjižnice Ljubljana v sredo, 23. 
septembra, ob 17. uri, dostopen pa je tudi na naši spletni strani. Majice in priznanja smo 
NajPoletavcem poslali po pošti, Poletavci pa so jih lahko prevzeli v knjižnici, kjer so oddali svoj 
bralni seznam. Tistim, ki jih do konca novembra niso prevzeli, smo jih poslali po pošti. 
 
Slike 1–6: Spletna stran najpoletavci.si  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
3. Rezultati v Mestni knjižnici Ljubljana 
Pol ure na dan je trideset dni med počitnicami bralo 787 Poletavcev, 37 izmed njih iz tujine 
(Italija, Nemčija, Švica), tri knjige pa je prebralo in svoje vtise na naši spletni strani zabeležilo 75 
NajPoletavcev. Skupaj smo zabeležili 862 vseh poletnih bralcev – to je drugo največje število 
sodelujočih, odkar smo leta 2011 pričeli izvajati projekt. 
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Tabela 1: Število Poletavcev in NajPoletavcev v MKL po letih trajanja projekta   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 2: Število Poletavcev po spolu in starosti v MKL l. 2021. 

Mestna knjižnica Ljubljana, Poletavci 2021 

Starost Ž M Skupaj % 

(6) let 2 3 5 0,6 

7 let 51 35 86 10,9 

8 let 87 67 154 19,6 

9 let 69 60 129 16,4 

10 let 74 64 138 17,5 

11 let 84 53 137 17,4 

12 let 72 33 105 13,3 

(13) let 17 16 33 4,2 

Skupaj 456 331 787 100,0 

% 57,9 42,1 100  

 
Tabela 3: Število NajPoletavcev po spolu in starosti v MKL l. 2021. 

Mestna knjižnica Ljubljana, NajPoletavci 2021 

Starost Ž M Skupaj % 

13 let 18 8 26 34,7 

14 let 16 9 25 33,3 

15 let 6 11 17 22,7 

16 let 2 0 2 2,7 

17 let 1 4 5 6,7 

Skupaj 43 32 75 100,0 

% 57,3 42,7 100,0   

 
Slika 7: Grafični prikaz števila Poletavcev v MKL po spolu v posameznih letih trajanja projekta 

 

Leto Število Poletavcev Število NajPoletavcev SKUPAJ 

2011 375 / 375 

2012 436 / 436 

2013 666 / 666 

2014 782 / 782 

2015 838 67 905 

2016 728 50 778 

2017 673 56 729 

2018 732 81 813 

2019 736 100 836 

2020 593 91 683 

2021 787 75 862 
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Slika 8: Grafični prikaz števila NajPoletavcev v MKL po spolu v posameznih letih trajanja projekta 

 
 
Tabela 4: Število oddanih bralnih seznamov na posameznih lokacijah v letih 2021, 2020, 2019, 2018 in 
2017. 
Lokacija  2021 2020 2019 2018 2017 

Pošta 210 29 60 72 77 

Knjižnica Otona Župančiča 63 36 66 53 95 

E-pošta 61 126 69 82 57 

Knjižnica Bežigrad 58 44 69 76 58 

Knjižnica Šiška 54 42 64 63 52 

Knjižnica Prežihov Voranc 49 42 58 69 75 

Knjižnica Fužine 26 23 35 31 34 

Knjižnica Šentvid 25 21 27 26 39 

Knjižnica Grba 24 23 18 13 15 

Knjižnica Rudnik 23 16 18 21 16 

Knjižnica dr. France Škerl 23 23 25 20 15 

Spletni obrazec 21 16 21 10 9 

Knjižnica Polje 21 20 21 18 6 

Knjižnica Vodice 19 13 16 18 0 

Knjižnica Gameljne 14 3 6 4 3 

Knjižnica Jožeta Mazovca 13 14 15 27 31 

Knjižnica Črnuče 13 12 17 10 5 

Knjižnica Zadvor 12 11 15 11 8 

Knjižnica Glinškova ploščad 12 14 23 13 11 

Knjižnica Zalog 8 7 6 11 5 

Knjižnica Savsko naselje 8 4 5 2 4 

Knjižnica Frana Levstika 8 4 6 3 6 

Knjižnica Škofljica 6 7 9 4 7 

Knjižnica Brezovica 6 2 10 12 12 

Knjižnica Podpeč 4 6 3 5 7 

Knjižnica Ig 2 1 4 12 10 

Knjižnica Dobrova 2 0 0 0 3 

Knjižnica Jarše 1 3 6 6 7 

Knjižnica Horjul 1 4 5 4 5 

Knjižnica Nove Poljane  0 0 2 2 0 

Knjižnica Jurij Vega* 0 27 39 34 KOŽ 

SKUPAJ 787 593 736 732 673 

* Knjižnica je bila večino leta zaprta zaradi prenove. 
 
V letu 2021 se nam je pridružilo za tretjino (32,7 %) poletnih bralcev več kot leto prej. Rezultat 
nas je glede na razmere pozitivno presenetil. Razmerje med spoloma je zelo podobno in skoraj 
uravnoteženo pri obojih poletnih bralcih, tako Poletavcih kot NajPoletavcih. Izjemno, kar za 
sedemkrat, se je povečalo število oddanih bralnih seznamov po navadni pošti. 
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4. Nagrade, glavna nagrajenca in donatorji  
V nagradnem žrebanju smo podelili dve glavni nagradi in osem ostalih nagrad: 

- elektronski pikado je prejela Taja Tomažin; 
- bralnik je prejela Trina Štolfa; 
- družinski vstopnici za Hišo eksperimentov sta prejela Valentin Granda in Gaja 

Sedlaček; 
- družinski vstopnici za Hišo iluzij sta prejela Oskar Zdešar in Bina Bandelj; 
- enoletno naročnino na revijo Moj planet je prejela Ela Završnik; 
- knjižne nagrade so prejeli Tosja Mihelj, Nadja Volk in Špela Sodja. 

Tabela 5: Seznam donatorjev in njihovih donacij, ki smo jih pridobili v Mestni knjižnici Ljubljana  
Artikel Opis Darovalec 

Glavna nagrada (za 17 knjižnic) 17 x elektronski pikado Hervis, d. o. o. 

Glavna nagrada 1 x bralnik Beletrina/Biblos 

Ostala nagrada 2 x družinska vstopnica Hiša eksperimentov 

Ostala nagrada 2 x družinska vstopnica Hiša iluzij 

Ostala nagrada 1 x enoletna naročnina Mladinska knjiga 

Ostala nagrada 3 x knjiga Knjigarna Konzorcij  

 

5. Sodelujoči  
Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka projektov, sodelujejo tudi: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika6, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Brežice, Knjižnica Črnomelj, Knjižnica 
dr. Toneta Pretnarja Tržič, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, 
Knjižnica Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Knjižnica Šentjur, Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina, Ljudska knjižnica Metlika in Občinska knjižnica Jesenice. Vse sodelujoče knjižnice 
(v nadaljevanju knjižnice) organiziramo lastne zaključne prireditve v svojem kraju. 
 
Pomembno vlogo pri izvedbi projekta imajo tudi učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini 
(Italija, Švica in Nemčija), šolski knjižničarji OŠ v lokalnem okolju in donatorji (glej Tabelo 5). 

6. Izvedene naloge koordinacije 
V Mestni knjižnici Ljubljana skrbimo za redno obveščanje vseh kontaktnih oseb iz knjižnic in 
urejanje medsebojnih administrativnih zadev. Ves čas smo na voljo za svetovanje in se trudimo 
prilagajati oz. odzvati na pobude, kljub temu da se potrebe vsake knjižnice razlikujejo glede na 
lokalno okolje, naloge pri izvedbi obeh projektov in notranje delovanje vsake posamezne 
knjižnice. Naročeno gradivo pošljemo po pošti na lastne stroške. Krili smo tudi stroške nakupa 
majic za otroke, ki so v določeno knjižnico poslali seznam, niso pa bili njihovi člani, ker so 
prihajali iz drugega, a knjižnici najbližjega kraja. Skrbimo za skupno promocijo in priskrbimo 
glavne nagrade za Poletavce. 

V letu 2021 smo za vse knjižnice pripravili:  
- enotno spletno stran (najpoletavci.si), 
- plakate (B2 in A3), 
- zgibanke (tiskane in v e-obliki za vsako knjižnico posebej z njihovimi kontaktnimi 

podatki),  
- balone in priponke,  
- majice za otroke in odrasle,  
- priznanja za otroke in mlade (tiskane),  
- obrazec za poročanje, 

                                                      
6 Projekt Poletavci izvaja 17 knjižnic, NajPoletavci pa 14 knjižnic (knjižnice, označene z odebeljenimi črkami).  
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- pravila nagradnega žrebanja, 
- 17 glavnih nagrad ter 
- skupno poročilo o izvedbi.  

 
7. Skupni rezultati  
V vseh knjižnicah skupaj smo letošnjim Poletavcem in NajPoletavcem podelili 2.837 majic in 
priznanj (2.550 Poletavcev in 287 NajPoletavcev). V primerjavi z letom 2020 beležimo skoraj 
petino (18,4 %) več poletnih bralcev (2020: 2.397 poletnih bralcev, od tega 2.192 Poletavcev in 
205 NajPoletavcev). 
 
Tabela 6: Število vseh poletnih bralcev v knjižnicah po spolu in povprečje na posamezno enoto 

Knjižnica 
Št. 

enot 

Št. Pol. Skupaj Povpr. št. 
pol./enoto 

Št. NajPol. Skupaj Povpr. št. 
najpol./enoto Ž M Ž M 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika  2 49 39 88 44,0 10 12 22 11,0 
K. A. T. Linharta Radovljica 11 80 69 149 13,5 10 12 22 2,0 
Knjižnica Brežice 3 68 59 127 42,3 7 2 9 3,0 
Knjižnica Črnomelj 2 17 14 31 15,5         
K. dr. Toneta Pretnarja Tržič 1 33 25 58 58,0 6 2 8 8,0 
K. Josipa Vošnjaka Slov. 
Bistrica 

7 90 72 162 23,1         

K. Jožeta Udoviča Cerknica 4 96 94 190 47,5 25 6 31 7,8 
K. F. Balantiča Kamnik 4 52 41 93 23,3 10 8 18 4,5 
Knjižnica Litija 2 30 24 54 27,0 6 4 10 5,0 
Knjižnica Logatec 4 70 50 120 30,0 19 10 29 7,3 
Knjižnica Medvode 1 48 39 87 87,0 6 5 11 11,0 
K. Miklova hiša Ribnica 3 93 57 150 50,0 11 3 14 4,7 
Knjižnica Šentjur 5 82 19 101 20,2         
Lavričeva k. Ajdovščina 4 161 135 296 74,0 25 3 28 7,0 
Ljudska knjižnica Metlika 1 18 14 32 32,0 7 2 9 9,0 
Mestna knjižnica Ljubljana  28 456 331 787 28,1 43 32 75 2,7 
Občinska knjižnica Jesenice 8 15 10 25 3,1 1 0 1 0,1 
Skupaj  

90 1.458 1.092 2.550 36,4 186 
10

1 
287 5,9 

Skupaj vseh poletnih bralcev 2.837 

 
Največ Poletavcev je starih od osem do enajst let, največ NajPoletavcev pa trinajst in štirinajst. 
Razmerje med obema spoloma je pri Poletavcih dokaj uravnoteženo, čeprav je deklic za dobro 
desetino (14,4 %) več. NajPoletavk pa je v primerjavi z NajPoletavci več skoraj za tretjino (29,6 
%); (2020: Poletavci: deklice 56,0 %, dečki 44,0 %, NajPoletavci: dekleta: 57,6 %, fantje: 42,4 
%).  
 
Tabela 7: Skupno število Poletavcev po spolu in starosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poletavci 2020 – vse knjižnice  

Starost Ž M Skupaj % 

(6) let 20 13 33 1,3 

7 let 171 103 274 10,7 

8 let 228 210 438 17,2 

9 let 249 215 464 18,2 

10 let 302 207 509 20,0 

11 let 245 185 430 16,9 

12 let 200 127 327 12,8 

(13) let 43 32 75 2,9 

Skupaj 1.458 1.092 2.550 100,0 

% 57,2 42,8 100,0   
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Tabela 8: Skupno število NajPoletavcev po spolu in starosti 
NajPoletavci 2020 – vse knjižnice 

Starost Ž M Skupaj % 

(12) let 3 3 6 2,1 

13 let 78 32 110 38,3 

14 let 74 37 111 38,7 

15 let 21 21 42 14,6 

16 let 9 4 13 4,5 

17 let 1 4 5 1,7 

Skupaj 186 101 287 100,0 

% 64,8 35,2 100,0   

 
8. Promocija  
Cankarjeva knjižnica Vrhnika:  
Lokalni časopis Nas časopis, FB in Instagram, naša spletna stran, sistemsko obveščanje naših 
uporabnikov po e-pošti. 
 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: 

- spletna stran in prostori KJUC z enotami 
- facebook KJUC 
- napovednik prireditev in dogajanja v Slivniških pogledih 
- članek ob zaključku projekta v Slivniških pogledih 

 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik:  
Objave na družabnih omrežjih KFBK (FB in Instagram). 

- Spletna stran knjižnice KFBK: 
www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10996/Zakljucek-4-sezone-Poletavcev-
in-3-sezone-NajPoletavcev  

Spletna stran Občine Kamnik: 
- www.kamnik.si/novice/Poletavci-in-NajPoletavci--letos-vas-je-bralo-110-28-09-2021  

Portal Kamnik Info: 
- www.kamnik.info/pol-ure-branja-na-dan-prezene-dolgcas-stran  

 
Knjižnica Litija:  
o projektu smo pisali v obeh krajevnih glasilih, Občan in Krajevne novice. (Litija, Šmartno pri 
Litiji). Obveščali smo prek naše spletne strani in fb. O Poletavcih smo vabili tudi v naši mesečni 
tv oddaji, na ETV Kisovec, 5 minut za knjižnico. 
 
Knjižnica Logatec:  

- www.radio94.si/knjiznica-logatec-vabi-k-bralnim-izzivom 
-  www.radio94.si/knjiznica-logatec-vabi-k-bralnim-izzivom, Logaške novice, junij 2021  

 
Knjižnica Medvode:  
Družabna omrežja Knjižnice Medvode (Facebook, Instagram, Twitter), spletna stran Knjižnice 
Medvode, lokalno glasilo Sotočje, Tv Medvode 
 
Mestna knjižnica Ljubljana: 
Objave:  

- 2021-05-06 kam med poletnimi počitnicami. - ljubljana.si 
- 2021-06-00 poletavci in najpoletavci. – ljubljana.si, str. 44 
- 2021-06-16 poletna bralna akcija za otroke. - dnevnik, str. 9 
- 2021-07-17 poletni bralni projekt poletavci - Radio prvi, hudo 
- 2021-06-24 poletne bralne in ustvarjalne dogodivščine. - ljubljana.si 

http://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10996/Zakljucek-4-sezone-Poletavcev-in-3-sezone-NajPoletavcev
http://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10996/Zakljucek-4-sezone-Poletavcev-in-3-sezone-NajPoletavcev
http://www.kamnik.si/novice/Poletavci-in-NajPoletavci--letos-vas-je-bralo-110-28-09-2021
http://www.kamnik.info/pol-ure-branja-na-dan-prezene-dolgcas-stran/
http://www.radio94.si/knjiznica-logatec-vabi-k-bralnim-izzivom/
http://www.radio94.si/knjiznica-logatec-vabi-k-bralnim-izzivom
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- 2021-07-27 pol ure branja na dan... - Radio ognjišče, svetovalnica 
Na projekt smo opozarjali: 

- na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL ter zaslonih v knjižnicah; 
- na spletnih in družabnih straneh: nekatere OŠ v Ljubljani in vse sodelujoče knjižnice 
- s promocijskimi materiali MKL, ki smo jih delili v vseh knjižnicah, sorodnih zavodih; 
- osebno in elektronsko poslovnim partnerjem in morebitnim zainteresiranim 

organizacijam za sodelovanje ali doniranje. 
Posnetek zaključne prireditve na Youtubu oz. FB MKL: 

- https://www.youtube.com/watch?v=on9KqCrR0j0  
 
9. Težave pri izvedbi 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika: Ni bilo težav. 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: Ni bila težava, a smo ob začetku projekta, 10. junija, sami s 
pomočjo predloge MKL-ja natisnili zbiralni list za Najpoletavce, spletna stran še ni delovala, pa 
tudi izkazalo se nam je, da je dobro, če bralci dobijo v roke konkretno povabilo, na katerega 
lahko že pišejo (nekateri so tega navajeni kot Poletavci). Kljub reklami, da lahko prebrano 
oddajo preko spletne strani, uvedli smo nov e-naslov prav v ta namen, da ne bi prihajalo do 
napak, se za to ni nihče odločil. 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: Pridobivanje lokalnih sponzorjev. 
Knjižnica Litija: Šlo je le za majhen upad bralcev, a smo s številom zadovoljni, sicer je 
sodelovalo več bralcev, a zloženk niso oddali, skupno število je 54 Poletavcev in 10 
NajPoletavcev. 
Knjižnica Logatec: V letošnjem letu smo imeli največ težav in pomislekov glede zaključne 
prireditve, saj smo se do zadnjega trenutka odločali, ali naj jo sploh izvedemo. Sedaj smo 
zadovoljni, da smo jo. Udeležila se jo je kakšna dobra polovica, če ne kar dve tretjini vseh, ki so 
projekt opravili, ostali pa so nagrade in priznanja prevzeli naknadno. V zagati smo bili tudi, ker 
je ravno na dan zaključne prireditve bližnja šola imela v soboto nadomeščanje pouka. Direktor 
knjižnice se je zato z ravnateljem šole domenil, da so vsi, ki so projekt opravili, opravičeni 
pouka in se prireditve lahko udeležijo. Tudi tokrat smo opazili, da obveščanje po elektronski 
pošti ni zanesljivo (ne le, da elektronske pošte nekateri ne prebirajo, v tem času so nam v 
službene predale vdrli in je bila naša poslana e-pošta potem prepoznana kot vsiljena), tako da 
razmišljamo, da bomo prihodnje leto dali natisniti razglednice z vabilom in jih poslali po 
običajni pošti. 
Knjižnica Medvode: Ni bilo večjih težav. Malo smo se namatrali s pridobivanjem nagrad s 
strani donatorjev. 
Mestna knjižnica Ljubljana: Oba projekta sta kljub omejitvam tekla, predvsem smo bili 
primorani prilagoditi izvedbo zaključne prireditve oz. nagradnega žrebanja. Zaradi manjšega 
obiska knjižnice smo pričakovali manjši odziv, izkazalo pa se je, da je bil odziv po številu otrok 
drugi največji, odkar izvajamo Poletavce. To lahko pripišemo predvsem novemu generalnemu 
sodelovanju z Društvom BZ Slovenije – ZPMS, ki je o projektu obveščal vse slovenske OŠ in 
učitelje slovenskega dopolnilnega jezika v tujini. Čeprav se je v jeseni zgodilo, da kakšen 
mentor Bralne značke ni bil seznanjen z dogovorom, da lahko otrok poletavsko priznanje 
uveljavi kot eno prebrano knjigo za Bralno značko, smo na tak način pridobili kar nekaj OŠ 
izven okolij, v katerih delujemo vse sodelujoče knjižnice (Leskovec pri Krškem, Vojnik, 
Marezige, Žiri), in novo skupino osnovnošolcev iz tujine (Švica). Pričakujemo, da bo ta dogovor 
z vsakim letom dosegel več učiteljev in da ne bo prihajalo do neprijetnih situacij. 
 
10. Predlogi za 2022 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika: Da se posodobi tudi zloženko za NajPoletavce oz. vsaj pri nas 
smo imeli dosedanji list. (oznaka velikost majic tudi za njih). Zdi sem mi, da so NajPoletavci 
zapostavljeni, da bi bilo za njih dobro ponudit še kaj atraktivnejšega. Tudi poenotena glavna 

https://www.youtube.com/watch?v=on9KqCrR0j0
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nagrada, se pa zavedam, da to ni preprosto. Da bi se torej več posvečalo tudi tej bralni publiki. 
Odlična ideja za že natisnjena priznanja! Odlični so tudi magnetki. 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: Glavna nagrada za Najpoletavce. (osebno mnenje – tudi 
knjižnice naj bi podpirale trajnostni razvoj, bi morda opustili plastične balone?) V teh časih je 
dragoceno imeti tako spodbujevalno akcijo branja za mlade. Hvaležni smo, da smo z vami. 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: Glavna nagrada tudi za NajPoletavce. 
Knjižnica Litija: / 
Knjižnica Logatec: Zelo dobra se nam je zdela poteza z že natisnjenimi priznanji, tudi magnetki 
so bili lepo darilo. Mogoče še kakšna taka malenkost za NajPoletavce. 
Knjižnica Medvode: Glavna nagrada za NajPoletavce. 
Mestna knjižnica Ljubljana: V letu 2022 načrtujemo: 

- posodobitev promocijskega gradiva za NajPoletavce v skladu z novo spletno stranjo 
najpoletavci.si in možnost oddaje mnenja o prebranih knjigah tudi v fizični obliki; 

- tisk priznanja za NajPoletavce (brezlesni papir); 
- vseslovenska plakatna promocija (TAM-TAM) za oba projekta; 
- priprava zgibanke za Poletavce v črtni risbi, da si jo bodo lahko natisnili na ČB 

tiskalnikih in sami pobarvali ilustracijo (primerno predvsem za mlajše otroke iz tujine, 
uporabno pa tudi za slovenski prostor); 

- izvedba zoom bralnih srečanj z znano osebo za vse NajPoletavce v času bralne akcije 
(ena na mesec); 

- glede na željo in potrebe večine bomo poskusili pridobiti enotno skupno nagrado za 
NajPoletavce za vsako knjižnico – srečo bomo poskusili pri donatorju, ki že enajst let 
podpira Poletavce, tj. podjetje Hervis.  

 
Veseli smo, da smo že drugo leto zapored kljub spremembam in omejitvam uspeli izpeljati 
obe poletni bralni akciji. Iskrena zahvala vsem kolegom in kolegicam iz sodelujočih knjižnic 
za vašo dobro voljo, za ideje in pozitiven pristop do medsebojnega sodelovanja. Vaše delo je 
pomembno prispevalo k prepoznavnosti in rasti obeh projektov. Tudi vnaprej si želimo, da bi 
skupaj rastli in se povezovali. Za podporo obeh projektov in uresničevanje našega 
pomembnega skupnega cilja se lepo zahvaljujemo vsem knjižničarjem, vodjem projektov v 
posameznih knjižnicah, direktorjem knjižnic in donatorjem. 
 
Priloga 1: Kratka vsebinska poročila o izvedbi v posameznih knjižnicah 
 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika:  
Tudi letošnje leto je bilo zaznamovano s koronavirusom, vendar smo v knjižnici delovali 
nemoteno. Nismo opazili upada sodelujočih pri projektu, poleti sem imela občutek, da so celo 
več povpraševali po zloženkah, oddali pa so jih podobno kot lani, sicer 11 sodelujočih več. 
Zloženke so zainteresirani dobili v knjižnici, osebno v roke ali prek pripravljenih bralnih 
paketov. Dan za (Naj)Poletavce smo organizirali zadnji petek v septembru, tokrat smo se tudi 
mi odločili ter prešli na splet. Preko aplikacije ZOOM sem naredila uvoden nagovor. Pri nas 
letos obeležujemo 10. letnico sodelovanja pri projektu. Ob tej priliki sem otrokom pokazala 
nekaj fotoutrinkov preteklih let. Žrebali smo nagrade. Podelili smo glavno nagrado in 10 
preostalih nagrad za Poletavce (letos uspeli pridobiti dva lokalna sponzorja, Pica z Hriba in 
Slaščičarna Berzo) ter glavno nagrado (bon v vrednosti 50 EUR v Mladinski knjigi) ter 5 
preostalih nagrad za NajPoletavce. Nagrade je kot vsako leto prispevala tudi naša Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika. Sodelujoči so si po zaključku lahko preko youtube kanala ogledali zakupljeno 
predstav Po Sloveniji s popotnikom Jakom, povezava je bila na voljo 72 ur. 
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Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica:  
Ob začetku projekta, 10. junija, smo natisnili zbiralne liste za Najpoletavce, ki smo jih v naši 
knjižnici vpeljali prvič. Akcijo smo izvajali v Cerknici in v naših treh enotah.  
Za prvo najpoletavsko nagrado smo pridobili donatorja IZIŠPORT iz Cerknice, ki je prispeval 
zložljive pohodniške palice, za nagradni sklad smo nabavili še 100 usb ključkov z našim 
logotipom, prejeli so jih vsi Najpoletavci, ostale smo žrebali med Poletavce, v ta nagradni sklad 
smo dodali še usb razdelilnike in navadne svinčnike Notranjci.si - (skupaj nagrajenih 100 
Poletavcev in vsi Najpoletavci). 
Udeležence akcije smo o prevzemu majic, priznanj in nagrad obvestili preko klasične pošte. 
Zadeve smo razdelili po enotah glede na kraj bivanja mladih bralcev. 
Sodelovalo je 190 Poletavcev in 31 NajPoletavcev, skupaj 221 mladih bralcev. 
Posnetek žrebanja glavnih nagrad smo objavili na youtube kanalu KJUC. 
O zaključku akcije smo objavili članek v oktobrskih Slivniških pogledih. 
 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik:  
Za sodelovanje pri nagrajevanju mladih bralcev smo pridobili 16 lokalnih donatorjev, ki so 
prispevali 64 nagrad. V fizični obliki ali preko e-pošte je bilo oddanih 110 bralnih seznamov, 
eden se je »izgubil« in je dodan naknadno k NajPoletavcem, zato je končna številka 111. 
Zaključno žrebanje smo izvedli v knjižnici, skupaj s plesalci plesnega kluba ŠinŠin. Posnetek je 
dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=PBqoCH2AdC8  
 
Knjižnica Litija:  
Zaključno prireditev smo pripravili ob zaključku 2. Festivala medgeneracijskega povezovanja v 
občini Litija, v soboto, 18. 9. 2021, na Valvasorjevem trgu, pred Centromerkurjem, je 
obiskovalce zabaval teater Cizamo, s Kozlovsko sodbo v Višnji gori. Na dogodek ni prišlo veliko 
mladih bralcev, ker so se opravičili zaradi pogoja PCT. 
 
Knjižnica Logatec:  
V letošnjem letu nas je spet razveselilo kar veliko zanimanje v začetku poletja za projekt, 
povpraševanje po zloženkah. V vseh enotah knjižnice smo izpostavili posebne poletavske 
kotičke, kjer smo priporočali različno branje in kjer so si lahko postregli z zloženkami in 
kazalkami (glej sliko na naslednji strani). 
Zadovoljni smo, da se je število tako Poletavcev kot NajPoletavcev povečalo, tudi okoliške šole 
so projekt sprejele in sodelujejo v promociji projekta. 
Tudi letošnje leto smo obdržali sodelovanje z donatorji iz prejšnjih let in pridobili tudi nove – 
od večjih podjetij sta to Mercator Emba Logatec in Oblak Group. 
Kljub oteženim okoliščinam in omejitvam glede pandemije, smo Dan za Poletavce izvedli na 
prostem, in sicer v tednu športa, zato nam je na pomoč pri organizaciji priskočila Športna zveza 
Logatec, ki se je predstavila z različnimi športnimi društvi in športi: tekom, rokometom, 
twirlingom, tekvandojem, lokostrelstvom … Vsi otroci so tudi dobili palačinke. V živo smo 
izvedli tudi nagradno žrebanje. 
Iz objave na Facebooku: Mi imamo pa poln kufer... Odličnega branja za Poletavce in 
Najpoletavce! Vabljeni, da na krilih knjig poletite z nami v poletne bralne pustolovščine! 
 
Knjižnica Medvode:  
V soboto, 25. 9. smo proslavili Dan za Poletavce in NajPoletavce. Zbrali smo se na Medvode. 
Glavna atrakcija je bila ulična gledališka skupina Teater Cizamo, ki je vse navzoče nasmejala s 
predstavo Skoraj najboljši Cirkus. Beni in Zupi, dva klovna sta prepričana, da nastopata z 
najboljšo cirkuško predstavo na svetu. Seveda se jima načrti, v največje veselje gledalcev, 
podrejo že takoj na začetku. Pa kaj potem. Morda to res ni najboljša predstava, vendar ob 

https://www.youtube.com/watch?v=PBqoCH2AdC8
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pomoči otrok postane skoraj najboljši cirkus na svetu! Humorna, barvita, klovnsko in cirkuško 
obarvana predstava, s stalnim sodelovanjem otrok!  
Po odigrani predstavi je sledilo žrebanje nagrad. Glavno nagrado – električni pikado, ki ga je 
podaril Hervis, d. o. o. je prejel Arne Verbovšek. Glavni nagradi za NajPoletavce, vstopnice za 
prirodoslovni Muzej Slovenija pa sta prejela NajPoletavca Larisa Kalan in Anej Peternel. Po 
končanem žrebanju je sledila podelitev priznanj, majic in knjižnih nagrad. 
V letu 2021 je bilo Poletavcev 87, NajPoletavcev pa 11.  
Nagrade so prispevali: Hervis, d. o. o., Brinox, d.o.o., Goričane – tovarna papirja, d. o. o., Desk 
– založništvo d. o. o., Okrepčevalnica Stan, Mini City, Mohorjeva Celje, Hiša Iluzij in Narodna 
galerija. 
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PRILOGA 5: Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega 
območja na portalu Kamra v letu 2021 
 

Osrednja območna kjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana 

 

Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra 2021 
 

Območno uredništvo 

- Knjižnicam našega območja smo svetovali pri oblikovanju digitalnih zbirk, vnosu vsebin ter 
urejanju avtorskih pravic. 

- Udeležili smo se dveh sestankov (videokonferenc) regijskih urednikov (11. 3. 2021 in 15. 
10. 2021). 

- Pripravili in izvedli smo domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja, ki je potekal od 1. aprila 
do 1. septembra 2021. Prejeli smo 54 zgodb iz vse Slovenije. Žirija je izbrala 10 najboljših, ki 
smo jih nagradili z nagradami, prispevanimi s strani donatorjev. Informacije o natečaju ter 
10 nagrajenih zgodb smo objavili v obliki digitalne zbirke na portalu Kamra. 

Pridobivanje vsebin in partnerjev 

- Objavili smo 23 novic (od tega 17 v MKL), 17 digitalnih zbirk (od tega 7 v MKL) in 689 
multimedijskih elementov (od tega 216 v MKL).  

- Objavili smo 6 fotografij v Albumu Slovenije (le v MKL). 
 
Digitalne zbirke, objavljene v letu 2021: 
Mestna knjižnica Ljubljana 

1. Cerkev sv. Jakoba v Ljubljani Zbirka je nastala v okviru projekta Razvoj Ljubljane in 
obravnava zgodovino in posebnosti cerkve sv. Jakoba. 

2. Mestni trg v Ljubljani Zbirka je nastala v okviru projekta Razvoj Ljubljane in obravnava 
zgodovino Mestnega trga v Ljubljani. Izpostavi Robbov vodnjak ter posamezne 
pomembne zgradbe na njem. 

3. Josip Jurčič v domoznanski zbirki Mestne knjižnice Grosuplje Vsebino digitalne zbirke je 
pripravila Mestna knjižnica Grosuplje, vnesli pa smo jo v Mestni knjižnici Ljubljana. 
Obravnava dela Josipa Jurčiča v domoznanski zbirki, ki jo hrani Mestna knjižnica 
Grosuplje. Digitalna zbirka je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

4. Zgodbe mojega kraja: Spomini na šolske dni Zbirka je nabor nagrajenih prispevkov 
natečaja za najboljšo zgodbo z domoznansko vsebino. 

5. Gradbinec Viljem Treo (1845-1926) in njegove stavbe Zbirka je nastala v okviru 
projekta Razvoj Ljubljane. Obravnava življenje in delo stavbnega in zidarskega mojstra 
ter arhitekta Viljema Trea. 

6. Jelačinovi z Emonske ceste v Ljubljani: trgovci in industrialci Zbirka je nastala v okviru 
projekta Razvoj Ljubljane. Obravnava zgodovino znamenite družine Jelačin. 

7. Josip Jurčič (1844-1881): književnik, urednik literarnih zbirk in časnikar Zbirka predstavi 
literarno in idejno sodelovanje Jurčiča z njegovimi sodobniki, ki so se ukvarjali s politiko 
in književnostjo. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

 
Knjižnica Litija: 

1. Zgodbe šmarskih hiš Digitalna zbirka, ki je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v 
našem kraju, opisuje zgodovino hiš in njihovih prebivalcev v Šmartnem pri Litiji.  

2. Vohun iz Šmartnega pri Litiji usmrčen v španski državljanski vojni Zbirka je nastala v 
okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. Obravnava življenje Wilhelma Wakonigga, 
ki je živel v Šmartnem pri Litiji. 

 
 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/natecaj-zgodbe-mojega-kraja-spomini-na-solske-dni.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/cerkev-sv-jakoba-v-ljubljani.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/mestni-trg-v-ljubljani.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/josip-jurcic-v-domoznanski-zbirki-mestne-knjiznice-grosuplje.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/natecaj-zgodbe-mojega-kraja-spomini-na-solske-dni.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/gradbinec-viljem-treo-1845-1926-in-njegove-stavbe.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/jelacinovi-z-emonske-ceste-v-ljubljani-trgovci-in-industrialci.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/josip-jurcic-1844-1881-knjizevnik-urednik-literarnih-zbirk-in-casnikar.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zgodbe-smarskih-his-3794.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/vohun-iz-smartnega-pri-litiji-usmrcen-v-spanski-drzavljanski-vojni.html
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Knjižnica Domžale 
1. Melodija Mengeš – prva slovenska tovarna glasbenih inštrumentov Digitalna zbirka, ki 

je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju, govori o razvoju Melodije 
Mengeš skozi čas. 

2. Knjižničarstvo na Domžalskem Zbirka obravnava zgodovino knjižničarstva na 
Domžalskem in je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

3. Mengeš z Mengeško kočo na Gobavici Zbirka je nastava v okviru projekta Bilo je nekoč 
v našem kraju in obravnava zgodovino, znamenitosti ter pomembne osebnosti 
Mengša. 

4. Spomini na poletja v naših krajih Zbirko sestavljata prispevka literarnega natečaja za 
najboljšo zgodbo z domoznansko vsebino. 

5. Davorin Rovšek (1867-1949) – ljubljanski fotograf Zbirka, ki je nastala v okviru projekta 
Bilo je nekoč v našem kraju, predstavlja življenje in delo fotografa Davorina Rovška. 

 
Knjižnica Medvode: 

1. Pred 130 leti se je rodil slovenski pisatelj Janez Jalen (1891-1966) Zbirka obravnava 
življenje in delo Janeza Jalna. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika: 

1. Upodobitve Ivana Cankarja v Cankarjevi knjižnici Vrhnika; linorezi Toneta Jurjevčiča 
Zbirka je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. Obravnava bogato 
zbirko črno-belih linorezov z motivi vrhniških ambientov umetnika Toneta Jurjevčiča.  

2. Semenska kataloga agronoma Josipa Lenarčiča za leti 1891 in 1892 Digitalna zbirka 
predstavlja dve dragoceni drobni knjižici iz domoznanske zbirke Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju. 

Usposabljanje vnašalcev vsebin 

Letos na območju nismo imeli novih vnašalcev, zato usposabljanje vnosa vsebin na portal 
Kamra ni bilo potrebno. Ker portal v letu 2022 prehaja na novo platformo, se nam osveževalne 
delavnice vnosa vsebin za že obstoječe vnašalce ni zdelo smiselno izvesti. 

Promocija 

- 819 objav na Twitter profilu Kamre @PortalKamra, 18 novih sledilcev. 
- Izvajali smo promocijo naših novih digitalnih zbirk na profilih družbenih omrežij MKL. 
- Portal Kamra smo promovirali tudi v okviru domoznanskega natečaja Zgodbe mojega kraja 

(v Dnevniku, Delu, na Radiu Slovenija Prvi program, v glasilu Ljubljana ter na spletni strani 
MOL, v lokalnih časopisih našega območja, na spletnih straneh namenjenih starejšim, na 
spletnih straneh knjižnic regije, na displejih LPP itd.). Posebej velja izpostaviti predstavitev 
natečaja v oddaji Storž na Radiu Slovenija Prvi program ter sklop intervjujev z nagrajenci 
natečaja v isti oddaji. 

 
Datum:  21. 1. 2022 Pripravila: Anja Frković Tršan 
 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/melodija-menges-prva-slovenska-tovarna-glasbenih-instrumentov.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/knjiznicarstvo-na-domzalskem.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/menges-mesto-pod-gobavico.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/spomini-na-poletja-v-nasi-krajih.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/davorin-rovsek-1867-1950.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/janez-jalen.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/upodobitve-ivana-cankarja-v-cankarjevi-knjiznici-vrhnika-linorezi-toneta-jurjevcica.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/semenska-kataloga-agronoma-josipa-lenarcica-za-leti-1891-in-1892.html
https://twitter.com/PortalKamra
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PRILOGA 6: Poročilo: Natečaj »Zgodbe mojega kraja: Spomini na šolske dni« 2021 
 
Cilji: 

• Povezovanje knjižnic z lokalno skupnostjo. 

• Spodbujanje starejših k ustvarjalnosti. 

• Zbiranje spominov na vsakdanje življenje nekoč. 

• Promoviranje pomembnosti kulturne dediščine. 
 
Povzetek: 
Mestna knjižnica Ljubljana je v sodelovanju s knjižnicami Osrednjeslovenske regije pripravila 
natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom Zgodbe mojega kraja: Spomini na šolske dni, ki je 
potekal od 1. aprila do 1. septembra 2021. Namenjen je bil vsem, ki so dopolnili 60 let in radi 
pišejo. Starejše smo povabili, da nam do 1. septembra 2021 pošljejo kratko, resnično zgodbo iz 
preteklosti svojega kraja, povezano s spomini na preživljanje šolskih dni v njihovem kraju ali 
drugod po Sloveniji. Udeleženci so lahko sodelovali z le eno zgodbo, napisano v slovenskem 
jeziku, ki ni smela presegati 1.600 besed. Oddati jo je bilo mogoče tipkano na naslov Mestna 
knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za natečaj Zgodbe mojega kraja« 
ali v elektronski obliki na mojkraj@mklj.si. Prispevke je v septembru 2021 ocenjevala žirija in 
izbrala deset najboljših, ki so bili nagrajeni in objavljeni na spletni strani Mestne knjižnice 
Ljubljana (www.mklj.si) ter na portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin 
Kamra (www.kamra.si).  
Pravila in pogoji sodelovanja so bili objavljeni na spletni strani Mestne Knjižnice Ljubljana 
www.mklj.si.  
Člani neformalne delovne skupine za domoznanski natečaj: 

- Edita Flegar (Mestna knjižnica Ljubljana), 
- Anja Frković Tršan (Mestna knjižnica Ljubljana), 
- Kristina Galun (Knjižnica Domžale), 
- Milena Glušič (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), 
- Gašper Hudolin (Mestna knjižnica Ljubljana), 
- Nataša Oblak Japelj (Cankarjeva knjižnica Vrhnika), 
- Barbara Škerl (Mestna knjižnica Ljubljana). 

V času trajanja natečaja smo prejeli 54 zgodb iz celotne Slovenije. Žirija je imela nalogo izbrati 
10 najboljših zgodb, nato pa izmed teh določiti prve tri. Nagradili smo vseh 10 zgodb, avtorji 
najboljših treh zgodb pa so prejeli še dodatne nagrade.  Prav tako smo vseh 10 zgodb objavili 
na spletni strani MKL in na portalu Kamra. 
Razglasitev nagrajencev skupaj z utemeljitvami nagrad smo posneli ter posnetek 1. 10. 2021 
objavili na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana. 
Prvo mesto: Slavica Remškar (Vrhnika) »Na moji desni je sever«. Nagrada: bon za voden ogled 
Po poti Cankarjeve mladosti na Vrhniki. 
Drugo mesto: Tatjana Valetič (Brezovica pri Ljubljani) »Športno igrišče na mestni tržnici«. 
Nagrada: letna karta za obisk Živalskega vrta Ljubljana. 
Tretje mesto: Olga Andjelković (Ljubljana) »Senovška šola mojega otroštva«. Nagrada: 2 
vstopnici za obisk Arboretuma Volčji Potok. 
Ostali nagrajenci, uvrščeni med deseterico, so prejeli darilni paket Odgovorne trgovine Natura 
(po naključnem vrstnem redu): 

• Maja Drolec (Komenda) »Spomini na šolske dni« 

• Tatjana Leskošek Denišlič (Ljubljana) »Bose noge« 

• Majda Krajnc (Maribor) »Koraki k polnoletnosti« 

• Valerija Ravbar (Ivančna Gorica) »Stiški »žgančki« iz leta 1954« 

• Ivana Jana Cvirn (Sevnica) »Bosonoge dogodivščine« 

• Peter Bergant (Ljubljana-Dobrunje) »Kodeljevo moje mladosti« 
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• Nada Krajnčan Šušteršič (Kranj) »Spomini na šolske dni« 
 
Natečaj so podprli: Arboretum Volčji Potok; Odgovorna trgovina Natura; Zavod Ivana Cankarja 
za kulturo, šport in turizem Vrhnika ter Živalski vrt Ljubljana. 
 
Promocija 
Objave: 
2021-12-16 Včasih živim od lepih spominov (Radio Prvi, Storž) 
2021-12-02 Športno igrišče na mestni tržnici (Radio Prvi, Storž) 
2021-10-14 Na moji desni je sever (Radio Prvi, Storž) 
2021-10-04 Zgodbe mojega kraja (Delo, str. 9) 
2021-05-26 Zgodbe mojega kraja: Spomini na šolske dni (Trobla, let. 27, št. 3., str. 54) 
2021-05-11 Spomini na šolske dni (Ljubljana, let. 26, št. 4., str. 37) 
2021-04-15 Natečaj Zgodbe mojega kraja – spomini na šolske dni (Radio Prvi, Storž) 
2021-04-12 Zgodbe mojega kraja (Delo, str. 9) 
2021-03-11 V moji mladosti smo pogrešali barve (Radio Prvi, Storž) 
2021-03-00 Natečaj za najboljšo zgodbo Zgodbe mojega kraja (Bukla, let. 17, tt. 159, str. 52) 
 
Na natečaj smo opozarjali: 

- na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL, 
- na portalu Kamra, 
- na spletnih straneh knjižnic regije, 
- v občinskih glasilih sodelujočih knjižnic regije, 
- s promocijskim gradivom v splošnih knjižnicah, 
- osebno, 
- na displejih LPP 
- na Radiu Slovenija Prvi program.  

 
 
 


