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Mesto bere ... literature sveta

Odrasli in starejši

Slovanski fokus
V prvi sezoni bralnega projekta smo se osredotočili na literaturo  

zahodnoslovanskih dežel: Češke, Poljske in Slovaške.

Ljubljana med nostalgijo in sanjami
Izdali smo deseti letnik domoznanske revije s članki o prenovi Ljubljane v času župana 

Ivana Hribarja, o zbirki humornih listov iz Slovanske knjižnice, o odnosu med Josipom 

Jurčičem in Jakobom Alešovcem ter o simbolih mesta Ljubljane.

Bralne skupine
Bralna srečanja za različne bralne okuse so potekala v knjižnicah in v spletnem okolju.  

V nekaterih bralnih skupinah so se pogovori izvajali tudi v angleškem, nemškem in 

francoskem jeziku.

Zgodbe mojega kraja
S splošnimi knjižnicami Osrednjeslovenskega območja smo pripravili natečaj kratkih zgodb 

z naslovom Spomini na šolske dni. Prejeli smo 54 avtorskih zgodb, 10 smo jih nagradli.

Izdali smo poučno slikanico z naslovom Pravljični sprehod po Ljubljani, 
avtorice Ide Mlakar Črnič in ilustratorke Zarje Menart. Slikanica je rezultat dolgoletnih literarnih 

sprehodov za otroke in družine v organizaciji Pionirske.

Projekt Ena knjižnica – ena knjiga smo obogatili z deli Josipa Jurčiča, 

ki mu je bilo posvečeno leto 2021. Pripravili smo vrsto literarnih dogodkov in na spletni strani  

z akcijo NaBeri minute zbirali čas branja zvestih bralcev.

Ob 110. obletnici rojstva Kristine Brenkove in ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, 

smo zasnovali bralno spodbujevalno akcijo Glasba besed Kristine Brenkove 
in besede o glasbi ter ponudili 110 bralnih predlogov.

Z dogodki poimenovanimi MGL v MKL: med odrom in literaturo smo 

povezali knjižnico in gledališče ter tako poudarili pomembnost literarne in gledališke umetnosti. 

Ustvarjamo

Z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) smo podelili Priznanja zlata hruška 

mladinskim knjigam v kategorijah:

•	 izvirna slovenska leposlovna knjiga: Skrivno društvo KRVZ, S. Semenič,

•	 izvirna slovenska poučna knjiga: Osamosvojitev, N. Strlič in D. Stepančič,

•	 prevedena leposlovna knjiga: 35 kil upanja, A. Gavalda in Ana in Froga. Bi čigumi?, A. Ricard,

•	 prevedena poučna knjiga: Čebele, W. Grajkowski.

Organizirali smo spletno posvetovanje Knjižnica srce mesta – zelena 
knjižnica, na katerem so sodelovali strokovnjaki z različnih področij iz Slovenije in tujine.

Sodelovali smo v dveh evropskih projektih: TECH.LIBRARY, IKT izobraževanje zaposlenih za 

delo s slepimi in slabovidnimi, ki je del ERASMUS+ KA2 programa, ter G-BOOK 2, promocija 

mladinske literature, brez predsodkov o delitvi vlog glede na spol, ki ga sofinancira Ustvarjalna 

Evropa.

Znotraj Erasmus+ mobilnosti smo na strokovnem obisku gostili dve knjižničarki iz praške knjižnice 

- Městská knihovna v Praze in knjižničarko iz knjižnice v Lodžu - Biblioteka Miejska w Łodzi. 

V sodelovanju z NUK smo izvedli študijski obisk za skupino 25 knjižničarjev iz Nizozemske.

Čopovo priznanje ZBDS za izjemne enkratne dosežke na področju knjižničarstva 

je prejela Marjetica Škrlec, vodja Knjižnice Jožeta Mazovca. 
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Razvijamo V    Mestni knjižnici Ljubljana smo kljub spremenjenim okoliščinam in z izkušnjami, ki smo jih 

pridobili leto poprej, dostop do gradiva zagotavljali neprekinjeno in se na vseh področjih 

trudili ugoditi našim članom. Spodbujali smo uporabo naših storitev na daljavo ter vabili  

k ponovnemu rednemu obiskovanju knjižnic. Naše letno poročilo, v katerem so zbrani rezultati 

delovanja v letu 2021, nas navdaja z optimizmom.

Čas delovanja knjižnic v spremenjenih razmerah smo izkoristili za pripravo dveh pomembnih 

dokumentov: Strateški načrt MKL 2022-2026 ter Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest. 

Pridobili smo javno formalni status za izvajanje nalog dveh nacionalnih 

kompetenčnih centrov: Učni center in Pionirska – Center 

za mladinsko književnost in knjižničarstvo.  

Pripravili smo novo spletno stran 

knjižnice.

1
Knjižnično mrežo povezuje 20 knjižnic v Mestni občini Ljubljana in 14 krajevnih 
knjižnic v osmih primestnih občinah. Potujoča knjižnica z bibliobusom obiskuje 48 
postajališč. Center za domoznanstvo in humanistične zbirke deluje v Slovanski knjižnici, 

literarne vsebine izvajamo v Trubarjevi hiši literature. 

Zaradi delovanja v spremenjenih razmerah smo odprtost knjižnic in dostopnost knjižničnih storitev 

prilagajali vladnim odredbam in priporočilom NIJZ. V celotnem letu smo zabeležili petnajst tednov  

s spremembami v poslovanju. Knjižnice so bile skupaj odprte 52.319 ur, kar je 12 % manj od 

povprečja predkoronskega obdobja.

Inventure celotnega gradiva smo opravili v knjižnicah: dr. France Škerl, Jarše, Nove Poljane, 

Poljane, Škofljica, Dobrova in Gameljne ter hkrati opremili gradivo s sistemom RFID.

V Knjižnici Polje smo vzpostavili prvi avtomat za vračilo gradiva 24/7, prevzem gradiva 

pa omogočamo v paketnikih 24/7 na večih lokacijah.

Pripravljeni oz. posodobljeni so bili idejni načrti za novo Knjižnico Fužine (knjižnica za družine), 

Knjižnico Škofljica (kulinarična pismenost) in za prenovo Knjižnice Jurij Vega v Dolu pri Ljubljani 

(zdravo življenje in dobro počutje).

Izvedli smo prijavo na poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa novega bibliobusa, 

pričetek delovanja Potujoče knjižnice z novim vozilom pričakujemov v letu 2023. 

S Centrom Rog smo sodelovali pri pripravi skupnih izhodišč za vzpostavitev Knjižnice Rog, 

ki bo kot nosilka vizualnega opismenjevanja pričela delovati v prihodnjem letu.

1.724.440
obiskovalcev

1.306.807 ob izposoji gradiva

30.484 ob obisku dogodkov

219.687 obiskov spletnega mesta

2 Beležimo

76.382
članov          

10.800 novo vpisanih članov  

1.791.551 
gradiva v zbirki

1.531.165 knjig

201.624 neknjižnega gradiva

58.762 serijskih publikacij

70.754 novega gradiva 

10.429 podarjenih knjig

3.246.691
izposojenega gradiva

2.893.761 knjig

289.514 neknjižnega gradiva 

63.416 serijskih publikacij 

1.063.741 
e-izposoj 

in spletnih ogledov

97.390 knjig Biblos

4.084 zvočnih knjig Audibook

210.231 časnikov in revij PressReader

4.566 tujih filmov Kanopy

287 slovenskih filmov BSF

280.411 rezervacij v COBISS+ in mCOBISS

71.794 vračil v drugi knjižnici MKL

1.113  naročil iz druge knjižnice MKL

1.658  zahtev medknjižnične izposoje

1.835 priporočil za branje na domači spletni strani in Dobreknjige.si 

88.331  izposojenih knjig v akciji Maček v žaklju 

29.624 
sledilcev na družbenih omrežjih

 

24.494   1.552    878    2.326    374 

Otroci in mladi

Oddaj na natečaj v MKL 
Na literarni natečaji za mlade smo prejeli 12 kratkih zgodb, 

14 haikujev s fotografijami, tri dramska dela in en strip.

Robinzonijada v informacijski džungli
Objavili smo 12 spletnih kvizov in prejeli 214 rešitev.

 
Noč z Leonardom 
Raziskovalno znanstvena noč z naravoslovnim programom se je 

odvila v Knjižnici Bežigrad. Noč je prebedelo 18 mladih.

9.030 
udeležencev dogodkov

4.919 v spletnem okolju

7.355
vrtčevskih otrok

pri projektu Ciciuhec, beremo z malčki

2.837 
otrok

pri nacionalnem projektu 

Poletavci - poletni bralci

287 
najstnikov

pri nacionalnem projektu NajPoletavci

2.312
osnovnošolcev 

in srednješolcev

pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo

9.174 
osnovnošolcev

pri reševanju nacionalnega MEGA kviza 
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Izvedli smo prijavo na poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa novega bibliobusa, 

pričetek delovanja Potujoče knjižnice z novim vozilom pričakujemov v letu 2023. 

S Centrom Rog smo sodelovali pri pripravi skupnih izhodišč za vzpostavitev Knjižnice Rog, 

ki bo kot nosilka vizualnega opismenjevanja pričela delovati v prihodnjem letu.
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88.331  izposojenih knjig v akciji Maček v žaklju 
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24.494   1.552    878    2.326    374 

Otroci in mladi

Oddaj na natečaj v MKL 
Na literarni natečaji za mlade smo prejeli 12 kratkih zgodb, 

14 haikujev s fotografijami, tri dramska dela in en strip.

Robinzonijada v informacijski džungli
Objavili smo 12 spletnih kvizov in prejeli 214 rešitev.

 
Noč z Leonardom 
Raziskovalno znanstvena noč z naravoslovnim programom se je 

odvila v Knjižnici Bežigrad. Noč je prebedelo 18 mladih.
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14.934
udeležencev dogodkov 

8.917 v spletnem okolju

387 
bralcev 

pri projektu  

Mesto bere ... literature sveta

Odrasli in starejši

Slovanski fokus
V prvi sezoni bralnega projekta smo se osredotočili na literaturo  

zahodnoslovanskih dežel: Češke, Poljske in Slovaške.

Ljubljana med nostalgijo in sanjami
Izdali smo deseti letnik domoznanske revije s članki o prenovi Ljubljane v času župana 

Ivana Hribarja, o zbirki humornih listov iz Slovanske knjižnice, o odnosu med Josipom 

Jurčičem in Jakobom Alešovcem ter o simbolih mesta Ljubljane.

Bralne skupine
Bralna srečanja za različne bralne okuse so potekala v knjižnicah in v spletnem okolju.  

V nekaterih bralnih skupinah so se pogovori izvajali tudi v angleškem, nemškem in 

francoskem jeziku.

Zgodbe mojega kraja
S splošnimi knjižnicami Osrednjeslovenskega območja smo pripravili natečaj kratkih zgodb 

z naslovom Spomini na šolske dni. Prejeli smo 54 avtorskih zgodb, 10 smo jih nagradli.

Izdali smo poučno slikanico z naslovom Pravljični sprehod po Ljubljani, 
avtorice Ide Mlakar Črnič in ilustratorke Zarje Menart. Slikanica je rezultat dolgoletnih literarnih 

sprehodov za otroke in družine v organizaciji Pionirske.

Projekt Ena knjižnica – ena knjiga smo obogatili z deli Josipa Jurčiča, 

ki mu je bilo posvečeno leto 2021. Pripravili smo vrsto literarnih dogodkov in na spletni strani  

z akcijo NaBeri minute zbirali čas branja zvestih bralcev.

Ob 110. obletnici rojstva Kristine Brenkove in ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, 

smo zasnovali bralno spodbujevalno akcijo Glasba besed Kristine Brenkove 
in besede o glasbi ter ponudili 110 bralnih predlogov.

Z dogodki poimenovanimi MGL v MKL: med odrom in literaturo smo 

povezali knjižnico in gledališče ter tako poudarili pomembnost literarne in gledališke umetnosti. 

Ustvarjamo

Z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) smo podelili Priznanja zlata hruška 

mladinskim knjigam v kategorijah:

•	 izvirna slovenska leposlovna knjiga: Skrivno društvo KRVZ, S. Semenič,

•	 izvirna slovenska poučna knjiga: Osamosvojitev, N. Strlič in D. Stepančič,

•	 prevedena leposlovna knjiga: 35 kil upanja, A. Gavalda in Ana in Froga. Bi čigumi?, A. Ricard,

•	 prevedena poučna knjiga: Čebele, W. Grajkowski.

Organizirali smo spletno posvetovanje Knjižnica srce mesta – zelena 
knjižnica, na katerem so sodelovali strokovnjaki z različnih področij iz Slovenije in tujine.

Sodelovali smo v dveh evropskih projektih: TECH.LIBRARY, IKT izobraževanje zaposlenih za 

delo s slepimi in slabovidnimi, ki je del ERASMUS+ KA2 programa, ter G-BOOK 2, promocija 

mladinske literature, brez predsodkov o delitvi vlog glede na spol, ki ga sofinancira Ustvarjalna 

Evropa.

Znotraj Erasmus+ mobilnosti smo na strokovnem obisku gostili dve knjižničarki iz praške knjižnice 

- Městská knihovna v Praze in knjižničarko iz knjižnice v Lodžu - Biblioteka Miejska w Łodzi. 

V sodelovanju z NUK smo izvedli študijski obisk za skupino 25 knjižničarjev iz Nizozemske.

Čopovo priznanje ZBDS za izjemne enkratne dosežke na področju knjižničarstva 

je prejela Marjetica Škrlec, vodja Knjižnice Jožeta Mazovca. 

Navdihujemo 20
2 1

LETNO POROČILO
Mestna knjižnica Ljubljana

www.mklj.si

7.291
udeležencev 

na izobraževanjih za člane knjižnice

1.294
udeležencev 

na izobraževanjih Učnega centra  

za strokovno javnost

izdala: Mestna knjižnica Ljubljana, zanjo: mag. Teja Zorko 

oblikovanje: Ingrid Verdnik Pal, fotografije: Gašper Klarič, Direct.4me (paketnik)

Ljubljana, april 2022
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Bralna srečanja za različne bralne okuse so potekala v knjižnicah in v spletnem okolju.  

V nekaterih bralnih skupinah so se pogovori izvajali tudi v angleškem, nemškem in 

francoskem jeziku.

Zgodbe mojega kraja
S splošnimi knjižnicami Osrednjeslovenskega območja smo pripravili natečaj kratkih zgodb 

z naslovom Spomini na šolske dni. Prejeli smo 54 avtorskih zgodb, 10 smo jih nagradli.

Izdali smo poučno slikanico z naslovom Pravljični sprehod po Ljubljani, 
avtorice Ide Mlakar Črnič in ilustratorke Zarje Menart. Slikanica je rezultat dolgoletnih literarnih 

sprehodov za otroke in družine v organizaciji Pionirske.

Projekt Ena knjižnica – ena knjiga smo obogatili z deli Josipa Jurčiča, 

ki mu je bilo posvečeno leto 2021. Pripravili smo vrsto literarnih dogodkov in na spletni strani  

z akcijo NaBeri minute zbirali čas branja zvestih bralcev.

Ob 110. obletnici rojstva Kristine Brenkove in ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, 

smo zasnovali bralno spodbujevalno akcijo Glasba besed Kristine Brenkove 
in besede o glasbi ter ponudili 110 bralnih predlogov.

Z dogodki poimenovanimi MGL v MKL: med odrom in literaturo smo 

povezali knjižnico in gledališče ter tako poudarili pomembnost literarne in gledališke umetnosti. 

Ustvarjamo

Z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) smo podelili Priznanja zlata hruška 

mladinskim knjigam v kategorijah:

•	 izvirna slovenska leposlovna knjiga: Skrivno društvo KRVZ, S. Semenič,

•	 izvirna slovenska poučna knjiga: Osamosvojitev, N. Strlič in D. Stepančič,

•	 prevedena leposlovna knjiga: 35 kil upanja, A. Gavalda in Ana in Froga. Bi čigumi?, A. Ricard,

•	 prevedena poučna knjiga: Čebele, W. Grajkowski.

Organizirali smo spletno posvetovanje Knjižnica srce mesta – zelena 
knjižnica, na katerem so sodelovali strokovnjaki z različnih področij iz Slovenije in tujine.

Sodelovali smo v dveh evropskih projektih: TECH.LIBRARY, IKT izobraževanje zaposlenih za 

delo s slepimi in slabovidnimi, ki je del ERASMUS+ KA2 programa, ter G-BOOK 2, promocija 

mladinske literature, brez predsodkov o delitvi vlog glede na spol, ki ga sofinancira Ustvarjalna 

Evropa.

Znotraj Erasmus+ mobilnosti smo na strokovnem obisku gostili dve knjižničarki iz praške knjižnice 

- Městská knihovna v Praze in knjižničarko iz knjižnice v Lodžu - Biblioteka Miejska w Łodzi. 

V sodelovanju z NUK smo izvedli študijski obisk za skupino 25 knjižničarjev iz Nizozemske.

Čopovo priznanje ZBDS za izjemne enkratne dosežke na področju knjižničarstva 

je prejela Marjetica Škrlec, vodja Knjižnice Jožeta Mazovca. 

Navdihujemo 20
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7.291
udeležencev 
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1.294
udeležencev 
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