Spoštovani ravnatelji, cenjeni kolegi pedagogi
Ob začetku novega šolskega leta vam želimo na enem mestu predstaviti
vse aktivnosti, ki sodijo v okvir kulturno-vzgojne ponudbe naše Mestne
knjižnice Ljubljana na vseh njenih različnih lokacijah. Udeležba na
dogodkih je brezplačna, kar je nasploh značilnost naše prireditvene
dejavnosti za vse starostne skupine. Za vas smo zbrali različne dejavnosti
in dogodke, s katerimi nagovarjamo otroke različnih starostnih skupin,
predšolske malčke v vrtcih, osnovnošolske učence in srednješolske dijake.
Dejavnosti, kot so Ciciuhec, Mega kviz, Poletavci in druge, pripravljamo
mnogo let zapored in z nekaterimi presegamo okvire zgolj naše ustanove,
saj smo k sodelovanju uspešno pritegnili tudi druge splošne knjižnice v
Sloveniji, Rastem s knjigo pa je vsem znani nacionalni projekt, ki ga vodi
Javna agencija za knjigo in pri katerem Mestna knjižnica Ljubljana tvorno
sodeluje od vsega začetka. Vsako leto oblikujemo še dodatne zanimive
aktivnosti, ki so namenjene ne le predstavljanju knjižnice in navajanju
otrok in mladih na uporabo knjižnic in knjižničnega gradiva, temveč
tudi promociji branja, izboljšanju bralnih sposobnosti, kulturni vzgoji in
čimbolj kvalitetnemu preživljanju prostega časa. Literarni sprehod po
Ljubljani, srečanja Gremo v knjižnico, Vzgojnice, Sestavljene zgodbe,
Raziskujmo skupaj, Rock'n'roll delavnica in različni natečaji so aktivnosti,
ki naj otrokom in mladim knjižnico približajo na svež in nov način.
Prisrčno vabljeni v Mestno knjižnico Ljubljana!
mag. Teja Zorko
direktorica Mestne knjižnice Ljubljana

Ciciuhec,
beremo z malčki

Trajanje: 60 min
oktober–maj
Lokacija:
knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana
Namen:
• spodbujanje branja v družinskem krogu
• seznanjanje otrok s knjižnico v
njihovem neposrednem okolju,
njenimi pravili in navajanje na
obiskovanje le-te skupaj s starši
• priložnost za širjenje dobre
knjige
• spodbujanje in usposabljanje
za aktiven stik z literaturo
Ciljna skupina:
• VVZ
Kontakt:
01 308 51 08
ciciuhec@mklj.si
www.mklj.si/branje/ciciuhec
Cena: brezplačno
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Opis:
Ciciuhci so otroci, ki v vrtcu v sproščenem pogovoru predstavijo knjige, ki so jim jih prebrali starši. Otroci, stari do treh let, predstavijo dve
knjigi, otroci med tretjim in šestim
letom pa štiri. Skupine otrok med
tretjim in šestim letom starosti
obiščejo svojo najbližjo knjižnico.
Obiski so namenjeni predstavitvi
knjižnice in izvajanju različnih dejavnosti za otroke, kot so pripovedovanje pravljic, reševanje ugank,
izposoja knjig, ustvarjalne delavnice ipd. Ob zaključku projekta otroci prejmejo pohvalo za družinsko
branje, vsak mentor dobi potrdilo
o sodelovanju. Projekt izvajamo
v sodelovanju z Društvom bralna
značka Slovenije – ZMPS.

Doživetje
s Potujočo knjižnico

Trajanje: 90 min
petek, oktober–maj
Lokacija:
po dogovoru
Namen:
• izvajanje knjižne, književne in
knjižnične vzgoje
• pravljična in igralna ura v potujoči knjižnici
Ciljna skupina:
• VVZ
• 1. triada OŠ
• kombinirani oddelki

Opis:
S Potujočo knjižnico se pripeljemo
do vrtca ali šole oz. v njuno neposredno bližino. Otrokom predstavimo
knjižnico na kolesih, izvedemo uro
pravljic ali ustvarjalno delavnico, pri
čemer izhajamo iz literature ali pravljičnih likov, poslikanih na zunanji
strani Potujoče knjižnice. Tematika
pravljic ali ustvarjalnih delavnic je
odvisna od letnega časa obiska,
predhodno pa se lahko dogovorimo o temah, ki bi bile primerne za
prijavljeno skupino.

Kontakt:
01 308 51 24
bibliobus@mklj.si
Cena: brezplačno
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S Primožem Trubarjem
v Trubarjevo hišo literature

Trajanje: 45 min
september–maj
Lokacija:
Trubarjeva hiša literature
Namen:
• spodbujanje stika z literaturo
• ozaveščanje o nacionalni kulturni dediščini
• seznanjanje s pomembnostjo
Primoža Trubarja
Ciljna skupina:
• VVZ
• 1. triada OŠ
• kombinirani oddelki
Kontakt:
01 308 51 30
trubarjeva@literarnahisa.si
Cena: brezplačno
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Opis:
Ogled notranjosti najstarejše hiše
v Ljubljani, v kateri je nekdaj živel
protestantski duhovnik in prevajalec Primož Trubar. Seznanimo vas
z njegovo vlogo pri nastanku prve
slovenske knjige. Z ogledom kratkih video posnetkov in igranjem
didaktične igre spomin predstavimo pomen reformacije in protireformacije ter druge osebe in aktivnosti, ki so oblikovale obe zgodovinski obdobji. V posebni spominski sobi si ogledamo tudi Primožev
hologram.

Gremo
v knjižnico

Trajanje: 60 min
oktober–maj
Lokacija:
knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana
Namen:
• seznanjanje otrok s knjižnico v
njihovem neposrednem okolju, njenimi pravili in navajanje
na obiskovanje le-te skupaj s
starši
• priložnost za širjenje dobre
knjige
• spodbujanje in usposabljanje
za aktiven stik z literaturo

Opis:
Otrokom predstavimo knjižnico,
izvedemo uro pravljic ali ustvarjalno delavnico, pri čemer izhajamo
iz literature ali pravljičnih likov. Tematika pravljic ali ustvarjalnih delavnic je odvisna od letnega časa
obiska, predhodno pa se lahko
dogovorimo o temah, ki bi bile primerne za prijavljeno skupino.

Ciljna skupina:
• VVZ
• 1. triada OŠ
Kontakt:
01 308 51 08
ure.pravljic@mklj.si
Cena: brezplačno
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Lutkovna predstava
Zgodba o treh prašičkih

Trajanje: 60 min
oktober–maj
Lokacija:
Knjižnica Prežihov Voranc
Namen:
• ogled lutkovne predstave
• doživljanje in razumevanje
zgodbe
• razvijanje odnosa do kulturnih
prireditev
• spoznavanje dogajalnega prostora in lutk
Ciljna skupina:
• VVZ
• 1. triada OŠ
Kontakt:
01 308 57 00
kpv@mklj.si
Cena: brezplačno
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Opis:
Mislite, da zgodbo o treh prašičkih
poznate? Saj veste, volk je odpihnil
hišice, ker je hotel pojesti prašičke?
Ni bilo tako. Če vas zanima, kaj se je
zares zgodilo, pripeljite otroke na
lutkovno predstavo. Morda vas na
koncu čaka presenečenje. Predstavo bosta uprizorili Barbara Kaiser in
Maja Šefman.

Literarni sprehod
po Ljubljani

Trajanje: 120 min
september–oktober, maj–junij
Lokacija:
Knjižnica Otona Župančiča
Namen:
• izvajanje knjižne, književne in
knjižnične vzgoje na prostem
• spoznavanje različnih kulturnih ustanov
• predstavitev zgodovine stare
Ljubljane s pomočjo literature
• orientacija po mestu
• predstavitev izbranih poglavij iz
literarne in kulturne zgodovine
• predstavitev ustvarjalcev, ki
imajo svoja spominska obeležja na naši poti
• pravljična in igralna ura v mestu

Opis:
Sprehod začenjamo pred vhodom
v Knjižnico Otona Župančiča, kjer
se najprej na kratko pogovorimo
o pomenu splošne knjižnice. Dogovorimo se tudi o poteku sprehoda, pravilih obnašanja in pomenu
varnosti. Na poti se ustavimo pri
stavbi RTV Slovenije, Zmajskemu
mostu, tržnici, Vodnikovemu spomeniku, Lutkovnemu gledališču,
Semeniški knjižnici, ljubljanski
stolni cerkvi – Cerkvi sv. Nikolaja,
Mestnemu in Prešernovemu trgu
ter Trubarjevi hiši literature, kjer
ogled končamo. Na vseh postajah
spregovorimo o literarnih junakih
in literarnih ustvarjalcih, na koncu
pa si svojo pot še enkrat ogledamo
ob maketi na Prešernovem trgu.

Ciljna skupina:
• VVZ
• 1. triada OŠ
Kontakt:
01 308 51 61
literarni.sprehodi@mklj.si
Cena: brezplačno
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Kitajščina
za otroke

Trajanje: 60 min
oktober–april
Lokacija:
Knjižnica Šiška
Namen:
• učenje osnovnega sporazumevanja v kitajskem jeziku
• učenje pisanja kitajskih pismenk
• poznavanje pesmic v kitajskem
jeziku
Ciljna skupina:
• VVZ
• 1. triada OŠ
Kontakt:
01 308 52 00
siska@mklj.si
Cena: brezplačno
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Opis:
S sinologinjo se otroci ob petju
pesmic naučijo nekaj osnovnih kitajskih izrazov in se preizkusijo v
pisanju kitajskih pismenk.

Vzgojnice

Trajanje: 60 min
oktober–maj
Lokacija:
Knjižnica Šiška
Namen:
• spoznavanje družbenih pravil
• spodbujanje branja v družinskem krogu
• priložnost za širjenje dobre
knjige
• spodbujanje k obiskovanju
knjižnice
• spodbujanje in usposabljanje
za aktiven stik z literaturo

Opis:
Vzgojnice so posebne ure pravljic,
na katerih otroci spoznavajo pravila, dolžnosti in običaje. Pravljice
so izbrane glede na obravnavano
tematiko. Vsaka pravljica prinaša
sporočilo, ki ga skušamo skupaj z
otroci izpostaviti in se pogovoriti o
njem.

Ciljna skupina:
• VVZ
• 1. triada OŠ
Kontakt:
01 308 52 00
siska@mklj.si
Cena: brezplačno
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Pridi se igrat

Trajanje: 90 min
oktober–maj
Lokacija:
Knjižnica dr. France Škerl
Namen:
• seznanjanje otrok z različnimi
vrstami igrač
• predstavitev Igroteke
Ciljna skupina:
• VVZ
• 1. triada OŠ
Kontakt:
01 308 53 20
igroteka@mklj.si
Cena: brezplačno

12

Opis:
V knjižnici ponujamo didaktične,
motorične, senzorične in konstruktivne igrače ter družabne igre, ki so
namenjene tudi izposoji na dom.
Med raziskovanjem Igroteke bodo
imeli otroci možnost preizkušanja
različnih vrst igrač.

Otresamo
zlate hruške

Trajanje: 60 min
oktober–april
Lokacija:
Knjižnica Otona Župančiča
Namen:
• promocija kakovostnega gradiva za otroke

Opis:
Glede na starostno stopnjo predstavimo najboljše mladinske knjige
iz minulega leta, prejemnice znaka
kakovosti zlata hruška, in se o njih
pogovarjamo z otroki. Tako mlade
bralce spodbujamo k branju dobre
mladinske literature.

Ciljna skupina:
• VVZ
• 1., 2. in 3. triada OŠ
Kontakt:
01 308 51 61
pionirska@mklj.si
Cena: brezplačno
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Sestavljene
zgodbe

Trajanje: 60 min
oktober–april
Lokacija:
Knjižnica Bežigrad in
Knjižnica Prežihov Voranc
Namen:
• razvijanje lastne zgodbe s pomočjo LEGO kock
• usvajanje ter izboljšanje veščin
govora in pripovedovanja skozi igro
Ciljna skupina:
• VVZ
• 1., 2. in 3. triada OŠ
Kontakt:
01 308 53 00
bezigrad@mklj.si
01 308 57 00
kpv@mklj.si
Cena: brezplačno
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Opis:
Otroci sestavijo zgodbo s sestavljanjem Lego kock, s kompletom LegoStoryStarter iz programa LEGO
Education. Sledi pripovedovanje in
poslušanje nastalih zgodb.

Poletavci – poletni bralci

Trajanje: 10. junij–10. september
Lokacija:
knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana
Namen:
• spodbujanje branja in obiskovanja knjižnic v času poletnih
počitnic
• izboljšanje bralnih sposobnosti
Ciljna skupina:
• 1. in 2. triada OŠ
Kontakt:
01 308 51 08
poletavci@mklj.si

Opis:
Med poletnimi počitnicami lahko
otroci postanejo Poletavci – poletni bralci, tako da 30 dni berejo
pol ure na dan. Berejo lahko po
lastnem izboru in vse zabeležijo v
bralni seznam, ki ga dobijo v naših knjižnicah ali na spletni strani
www.mklj.si, starši pa s podpisom
potrdijo, da so brali. Ob zaključku
projekta so vabljeni na zaključno
prireditev v središču Ljubljane, kjer
prejmejo majico in priznanje ter
sodelujejo v nagradnem žrebanju.

Cena: brezplačno
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Kinološke urice

Trajanje: 90 min
oktober–maj
Lokacija:
Knjižnica Šiška
Namen:
• izvajanje knjižne, književne in
knjižnične vzgoje
• pridobivanje spoštovanja do
živali in živih bitij
• seznanjanje otrok s pasmami
in ravnanja s psom kot domačim ljubljencem
Ciljna skupina:
• 1., 2. in 3. triada OŠ
Kontakt:
01 308 52 00
siska@mklj.si
Cena: brezplačno
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Opis:
Otroci se seznanijo s kinološko kulturo in literaturo. Srečanja popestrimo z zgodbicami o štirinožnih prijateljih in ustvarjalnimi delavnicami.

Slovenski
knjižnično-muzejski
MEGA kviz
Trajanje: 60 min
oktober–maj
Lokacija:
www.megakviz.si
Namen:
• sodobne oblike učenja in poučevanja
• spodbujanje ustvarjalnosti in
inovativnosti
• spoznavanje kulturne dediščine
• informacijsko opismenjevanje
• branje
• virtualni in dejanski obiski kulturnih ustanov

Opis:
V sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri
Skupnosti muzejev Slovenije vsako leto pripravljamo kviz s petimi
sklopi, ki obravnavajo znamenite
Slovenke in Slovence z različnih
področij znanja in umetnosti. Poleg vprašalnika so na spletu dostopne tudi nadaljnje spodbude Potepuh in Radovednež. Med prispelimi rešitvami ob zaključku sezone
izžrebamo nagrajence, prejemnike
številnih nagrad.

Ciljna skupina:
• 2. in 3. triada OŠ
Kontakt:
01 308 51 62
pionirska@mklj.si
Cena: brezplačno
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Predstavitev kviza
Robinzonijada
v informacijski džungli
Trajanje: 60 min
oktober–april
Lokacija:
Knjižnica Prežihov Voranc
Namen:
• spodbujanje informacijske pismenosti
• informiranje o referenčnih bazah, ki jih ustvarjamo slovenske knjižnice
Ciljna skupina:
• 2. in 3. triada OŠ
Kontakt:
01 308 57 00
kpv@mklj.si
Cena: brezplačno
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Opis:
Kviz rešujejo otroci med devetim in
petnajstim letom, dostopen je na
spletni strani MKL, na podstrani za
mlade. Zajema več tematskih sklopov, ki jih pripravimo po predlogih
reševalcev. Zaključi se z nagradnim
žrebanjem 20. novembra, na Dan
slovenskih splošnih knjižnic.

Rock'n'roll delavnica

Trajanje: 60 min
oktober–maj
Lokacija:
Knjižnica Šiška
Namen:
• spoznavanje zakonitosti rock ̓n̕
roll glasbe
• spoznavanje osnov igranja v
skupini
• spodbujanje k aktivnemu igranju rock ̓n̕ rolla v skupini
• spoznavanje knjižnične zbirke
s področja glasbe

Opis:
Glasbena delavnica je namenjena
vsem, ki jih zanima glasba, še posebej rock ̓n̕ roll, in igrajo katerikoli
inštrument. Udeleženci se spoznajo z osnovami igranja rock ̓n̕ rolla
na kitari in v skupini. Druženje zaključijo z igranjem improvizirane
glasbe. Zaželeno je, da s seboj prinesejo svoj inštrument, ni pa obvezno.

Ciljna skupina:
• 2. in 3. triada OŠ
• SŠ
Kontakt:
01 308 52 00
siska@mklj.si
Cena: brezplačno
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Rastem s knjigo

Trajanje: 90 min
oktober–maj
Lokacija:
knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana
Namen:
• izvajanje knjižne, književne in
knjižnične vzgoje
Ciljna skupina:
• 7. razred OŠ
• 1. letnik SŠ
Kontakt:
01 308 51 62
rsk@mklj.si
Cena: brezplačno
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Opis:
Učenci in dijaki lahko knjižnice
obiščejo v okviru projekta Rastem
s knjigo, v katerem jih navdušujemo za branje kakovostne in izvirne
slovenske mladinske leposlovne literature. Knjižnico predstavimo kot
zanimivo in privlačno okolje, ki ga
lahko obiščejo tudi v prostem času.
Ob zaključku obiska prejmejo knjigo. Rastem s knjigo je nacionalni
projekt, ki ga vodi Javna agencija
za knjigo.

Raziskujmo skupaj – delavnice
v Tednu kulturne dediščine

Trajanje: 28. 9.–12. 10. 2019
po dogovoru med tednom v dopoldanskem ali popoldanskem času
Lokacija:
Slovanska knjižnica
Namen:
• spodbujanje samostojnega raziskovanja knjižničnega gradiva
• spoznavanje gradiva z domoznansko tematiko
• izvajanje knjižne, književne in
knjižnične vzgoje
• spodbujanje obiskovanja knjižnice
Ciljna skupina:
• 3. triada OŠ
• SŠ

Opis:
Učenci in dijaki se seznanijo s knjižnično zbirko, ugotovijo razlike
med splošno in specialno knjižnico
in spoznajo termin domoznanstvo.
Predstavimo jim načine iskanja gradiva, ki ga potrebujejo pri svojem
raziskovalnem delu za različne projekte v osnovnih ali srednjih šolah.
Sledi prikaz uporabe bralnika mikrofilmov ter izdelave xerox kopije izbranega članka. Delavnice potekajo
v Tednu kulturne dediščine, zato raziskovanje po našem gradivu obsega
teme dediščine, umetnosti in razvedrila. Predhodno se lahko dogovorimo tudi o drugih temah, ki bi bile
primerne za prijavljeno skupino.

Kontakt:
01 308 56 00
slovanska@mklj.si
Cena: brezplačno
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NajPoletavci

Trajanje: 10. junij–10. september
Lokacija:
knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana
Namen:
• spodbujanje branja in obiskovanja knjižnic v času poletnih
počitnic
• izboljšanje bralnih sposobnosti
Ciljna skupina:
• 3. triada OŠ
• 1. letnik SŠ
Kontakt:
01 308 51 08
najpoletavci@mklj.si
Cena: brezplačno
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Opis:
Med poletnimi počitnicami lahko
mladi postanejo NajPoletavci, tako
da preberejo tri knjige po lastni izbiri. Na spletni strani www.mklj.si
napišejo avtorje in naslove prebranih knjig ter opišejo junaka ali junakinjo, ki jih je najbolj navdušil/-a.
Ob zaključku projekta so vabljeni
na zaključno prireditev v središču
Ljubljane, kjer prejmejo majico in
priznanje ter sodelujejo v nagradnem žrebanju.

Življenje
je zgodba

Trajanje: 90 min
oktober–maj
Lokacija:
po dogovoru
Namen:			
• seznanjanje mladostnikov s knjigami
• bogatenje besednega zaklada
• razvijanje domišljije in ustvarjalnosti

Opis:
Varovancem zavoda predstavimo
knjige, jih navajamo k poslušanju,
bogatimo njihov besedni zaklad
in spodbujamo pogovor o življenjskih situacijah. Ob tem varovanci
razvijajo domišljijo in ustvarjalnost. Njihove izdelke razstavimo v
Knjižnici Jarše.

Ciljna skupina:
• mladostniki s posebnimi potrebami
Kontakt:
01 308 54 40
jarse@mklj.si
Cena: brezplačno

23

Predstavitev
Igroteke

Trajanje: 45 min
oktober–april
Lokacija:
Knjižnica dr. France Škerl
Namen:
• seznanitev z zbirko igrač
• uporaba igrač v izobraževalne
namene in za delo z otroki

Opis:
Dijakom predstavimo zgodovino Igrotek po svetu in v Sloveniji.
Izpostavimo kriterije za uvrstitev
igrač in družabnih iger v zbirko,
razložimo klasifikacijsko shemo ter
prikažemo postopke čiščenja in
pregledovanja vrnjenih igrač.

Ciljna skupina:
• SŠ
Kontakt:
01 308 53 20
igroteka@mklj.si
Cena: brezplačno

IGROTEKA
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S Primožem Trubarjem
v Trubarjevo hišo literature
Trajanje: 45 min
ponedeljek, september–maj
Lokacija:
Trubarjeva hiša literature
Namen:
• spodbujanje stika z literaturo
• ozaveščanje o nacionalni kulturni dediščini
• seznanjanje s pomembnostjo
Primoža Trubarja

Opis:
Ogledamo si notranjost najstarejše
hiše v Ljubljani, v kateri je nekdaj
živel protestantski duhovnik in prevajalec Primož Trubar. Seznanimo
vas z njegovim pomenom za nacionalno identiteto in kulturno dediščino ter si ogledamo prve knjige,
tiskane v slovenskem jeziku. V posebni spominski sobi si ogledamo
tudi Primožev hologram.

Ciljna skupina:
• SŠ
Kontakt:
01 308 51 30
trubarjeva@literarnahisa.si
Cena: brezplačno
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metaFORA – natečaj
za najboljšo kratko zgodbo

Trajanje: 15. november–15. marec
Lokacija:
www.mklj.si/literarni-natecaj
Namen:
• spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja kreativnosti
Ciljna skupina:
• SŠ
Kontakt:
metafora@mklj.si
Cena: brezplačno
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Opis:
metaFORA je projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja. Deluje kot možnost za uveljavljanje mladih avtorjev, saj ponuja
priložnost za izražanje kreativnosti
in literarno ustvarjanje. V knjižnici
organiziramo različne izobraževalne delavnice, namenjene spodbujanju branja in pisanja. Natečaj za
najboljšo kratko zgodbo razpisuje
Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju s Knjižnico Vladimira Nazora – Knjižnice grada Zagreba.

poHAIKUj – literarni natečaj
haiku poezije in fotografije

Trajanje: 15. november–15. marec
Lokacija:
www.mklj.si/literarni-natecajpohaikuj-z-nami
Namen:
• spodbujanje pisanja haikujev
ter ustvarjanje kvalitetnih fotografij
Ciljna skupina:
• SŠ
Kontakt:
haiku.natecaj@mklj.si

Opis:
»poHAIKUj« je projekt za spodbujanje pisanja haikujev ter ustvarjanje kvalitetnih fotografij, ki to pesniško vrsto dopolnijo. Deluje kot
možnost za uveljavljanje mladih
avtorjev, saj ponuja priložnost za
izražanje kreativnosti in literarno
ustvarjanje ter fotografsko udejstvovanje. V knjižnici organiziramo
različne izobraževalne delavnice,
namenjene spodbujanju branja,
pisanja in fotografiranja. Natečaj za
najboljši komplet haikuja in pripadajoče fotografije razpisuje Mestna
knjižnica Ljubljana.

Cena: brezplačno

27

preDRAMI se – natečaj
za najboljše dramsko delo

Trajanje: 15. november–15. marec
Lokacija:
www.mklj.si/literarni-natecajpredrami-se
Namen:
• spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja kreativnosti
Ciljna skupina:
• SŠ
Kontakt:
predramise@mklj.si
Cena: brezplačno
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Opis:
»preDRAMI se« je projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja. Deluje kot možnost za uveljavljanje mladih avtorjev, saj ponuja možnost za izražanje kreativnosti
in literarno ustvarjanje. V knjižnici
organiziramo različne izobraževalne delavnice, namenjene spodbujanju branja in pisanja. Natečaj za
najboljše dramsko delo razpisuje
Mestna knjižnica Ljubljana.

Včlanite se v knjižnico

Članarina za 12 mesecev:
brezplačno
9,00 EUR
15,00 EUR
30,00 EUR

mladoletni
dijaki in študenti (18–26 let)
zaposleni
pravne osebe

Mestna kartica Urbana je članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana.
Več informacij: www.mklj.si
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Knjižnice
Bežigrad

Einspielerjeva ul. 1

01 308 53 00

Brezovica

Podpeška c. 2, Brezovica

01 308 58 10

Črnuče

Dunajska c. 367

01 308 53 10

Dobrova

Ul. V. Dolničarja 2, Dobrova

01 308 57 40

Frana Levstika

Stritarjeva c. 1, Velike Lašče

01 308 57 50

dr. France Škerl

Vojkova c. 87a

01 308 53 20

Fužine

Preglov trg 15

01 308 54 20

Gameljne

Srednje Gameljne 50

01 308 52 50

Glinškova ploščad

Glinškova ploščad 11a

01 308 53 30

Grba

Cesta na Brdo 63

01 308 57 80

Horjul

Slovenska c.17, Horjul

01 308 58 00

Ig

Banija 4, Ig

01 308 57 20

Jarše

Clevelandska ul. 17–19

01 308 54 40

Jožeta Mazovca

Zaloška c. 61

01 308 54 00

Nove Poljane

Povšetova ul. 37

01 308 55 40

Otona Župančiča

Kersnikova ul. 2

01 308 55 00

Podpeč

Jezero 21, Preserje

01 308 57 90

Poljane

Zarnikova ul. 3

01 308 55 20

Polje

Zadobrovška c. 1

01 308 54 10

Potujoča knjižnica

postajališča

041 473 930

Prežihov Voranc

Tržaška c. 47a

01 308 57 00

Rudnik

Dolenjska c. 11

01 308 57 10

Savsko naselje

Belokranjska ul. 2

01 308 53 40

Slovanska knjižnica

Einspielerjeva ul. 1

01 308 56 00

Šentvid

Prušnikova ul. 106

01 308 52 10

Šiška

Trg komandanta Staneta 8

01 308 52 00

Škofljica

Ob pošti 29, Škofljica

01 308 57 60

Trubarjeva hiša literature

Stritarjeva ul. 7

01 308 51 30

Vodice

Škofjeloška c. 7

01 308 52 30

Zadvor

Cesta II. grupe odredov 43

01 308 54 50

Zalog

Agrokombinatska c. 2

01 308 54 30

Kulturno-vzgojna ponudba Mestne knjižnice Ljubljana 2019/20
Mestna knjižnica Ljubljana – zanjo mag. Teja Zorko
Urednica Erika Žitko
Oblikovalka Ingrid Verdnik Pal
Tiskarna Collegium Graphicum
Naklada 1000 izvodov
Ljubljana, junij 2019

Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo

www.mklj.si

Unescovo
kreativno mesto
od 2015

