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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2019:
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
Strokovna pomoč knjižnicam območja
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20191
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika,
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode).
•

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

•

Nakup specializiranih elektronski virov in izobraževanje za njihovo uporabo za knjižničarje
območja in končne uporabnike.
Na nacionalni ravni smo tovrstna izobraževanja nadgradili z delovno skupino za e-vire
OOK (Rastem z e-viri). Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov
zbirk in na socialnih omrežjih.
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.
Uporabnikom knjižnic Osrednjeslovenskega območja smo zagotavljali brezplačno
medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva, storitev pa smo v sodelovanju
s preostalimi OOK-ji organizacijsko optimizirali z izbiro drugega distributerja paketnih
pošiljk.
Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti MKL.
Nadgrajevali smo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja na območju.

•
•
•

•
•
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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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V skladu s strateškimi smernicami smo aktivno vključevali knjižnice območja v različne
projekte MKL. Posledično bodo knjižnice območja še v večji meri vključene v strokovne
tokove, v katerih MKL često orje ledine (predstavitev novosti April v MKL in mednarodno
posvetovanje Knjižnica, srce mesta).
V letu 2019 smo pripravili pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi
podatkov za leto 2018. 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.
Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri
načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov.
Organizirali smo strokovni dogodek April v MKL: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za
vas, četrti po vrsti, kjer smo predstavili nove in splošno uporabne rešitve iz Mestne
knjižnice Ljubljana.
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških
dejavnosti za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Pionirske centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo in posebnega sklopa izobraževanj za delo
s predšolskimi otroki.
V letu 2019 je pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« ponovno sodelovalo šest
knjižnic območja, pet od njih se je pridružilo tudi projektu Naj Poletavci.
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra
MKL ponudili predvsem na tematiko strategij iskanja knjižničnega gradiva, napotkov za
praktično izpolnjevanje obrazca za imenovanje v strokovne nazive, ter za napredovanja v
plačne razrede, vsebin s področja e-virov, e-demokracije, e-zakonodaje, e-zdravja,
merjenja vpliva knjižnice: kvalitativni kazalniki (oblikovanje in vodenje fokusnih skupin,
priprava in izvajanje anket, intervju in opazovanje), krajša začetna in nadaljevalna
izobraževanja za uporabo najpogosteje uporabljenih programskih orodij paketa Microsoft
Office. Nadaljevali smo s praktičnim usposabljanjem in promocijo vsebin Informacijske
točke za e-gradiva javnih oblasti za koordinatorje izvajanja posebnih nalog OOK iz drugih
območij Slovenije. 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.
V letu 2019 so bile v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico ter osrednjimi
območnimi knjižnicami izvedene delavnice o izzivih in ukrepih za uresničevanje Strokovnih
priporočil in standardov za splošne knjižnice za obdobje 2018-2028.
Nadaljujemo uspešno sodelovanje z Mestno knjižnico Grosuplje pri izvedbi skupne nabave
in obdelave knjižničnega gradiva.
Skupaj z Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo
knjižnico Celje smo 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.), ter organizirali promocijo portala med strokovno
javnostjo.
Aktivno smo se s knjižnicami območja vključevali tudi v delo nacionalnega spletnega
portala Dobreknjige.si s priporočanjem kakovostne literature.
Sodelovali smo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se
udeleževali sestankov in delavnic koordinacije območnosti v NUK-u.
Strokovno sodelujemo in se povezujemo na mednarodnem nivoju (mobilnost ERASMUS+,
obiski tujih kolegov, članstvo v strokovnih telesih, aktivnosti v strokovnih združenjih), pri
tem vključujemo tudi knjižnice območja.
Nadaljevali smo z izvajanjem programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in
strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in MKL.
Svetovali smo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih
informacijskih sistemov.
Za ciljno skupino starejših uporabnikov smo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz
lokalnega okolja z naslovom »Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje«.
Spodbujali in svetovali smo knjižnicam območja pri pripravi projektov digitalizacije.
Z redaktorsko službo smo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA.
Nadaljevali smo s projektom »Bilo je nekoč v našem kraju« (v okviru Kamre), ki spodbuja
sodelovanje knjižnic osrednjeslovenske regije z lokalnim okoljem.
Vsebinski načrt Kamre za leto 2019 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije.
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Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK.
V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja
posebnih nalog osrednje območne knjižnice smo izvedli sklop dopolnilne digitalizacije
korpusa občinskih glasil bivših ljubljanskih občin, ki zajema vse manjkajoče letnike in
številke glasil, ki jih MKL nima v tiskani obliki.
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 šest knjižnic digitaliziralo gradivo lokalnega pomena in ga objavilo v
obliki ene ali več digitalnih zbirk na portalu Kamra.
Sodelovali smo pri aktivnostih za vzpostavitev pogojev za trajno ohranjanje elektronskega
gradiva (digitalnih in digitaliziranih virov), ki so v lasti ali jih kreiramo knjižice območja.
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 informacij 2
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke
V letu 2019 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, do konca oktobra naročeni zbirki založnika
Lexpera smo nadomestili z zbirko Tax-Fin-Lex. Vse zbirke so bile za uporabnike splošnih knjižnic
Osrednjeslovenskega območja dostopne preko oddaljenega dostopa. Nadaljevali smo s promocijo
podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih.
Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo OOK-ji v letu 2019 zagotavljali le z obveznim
izvodom.
Javna dostopnost dokumentov (vpišite
Spletni naslov:
spletni naslov)
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja
Upravljanje knjižnične zbirke
Spletni naslov:
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-oupravljanju-knjiznicne-zbirke
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva
Spletni naslov:
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-oupravljanju-knjiznicne-zbirke
Seznam knjižničnega gradiva (sredstva
Spletni naslov:
OOK)
http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost
Izvajanje brezplačne medknjižnične
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK
izposoje znotraj območja OOK
Brezplačna medknjižnična izposoja za
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK
uporabnika
Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti)
Ni bilo novosti v letu 2019.
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost)
Ni bilo novosti v letu 2019.
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena)
• Tax-Fin-Lex, dostopni preko dostopa na daljavo (naročeno od 1. 11. 2019), cena: 5.831,60 EUR,
• PressReader, dostopna preko dostopa na daljavo, cena 6.798,69 EUR.
Učinki in doseženi rezultati:
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Vsebino vpišite v bela polja.
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V letu 2019 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino za zbirko
PressReader. Zbirka se je izkazala za zelo ustrezno za potrebe uporabnikov slovenskih splošnih
knjižnic. Po zgledu Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice Celje in Knjižnice Ivana Potrča Ptuj,
ki smo zbirko naročile v letu 2015, so se zaradi pozitivnega odziva uporabnikov za naročilo zbirke v
letu 2016 odločile tudi preostale slovenske osrednje območne knjižnice, ki ravno tako beležijo
pozitiven odziv. Težavna je le njihova cenovna politika, saj se vsako leto dostop do zbirke draži v
skladu z založnikovo strategijo približevanja cen neprofitnih dostopov (v sklop katerih sodimo tudi
knjižnice) k cenovnemu okvirju, ki velja za komercialne zakupnike vsebin (navadno večji poslovni
subjekti, ki dostop nudijo svojim strankam, npr. hoteli). Cena za zbirko se je tako v treh letih povečala
za več kot 50 %. Tudi po letu 2020 ponudnik vsebin načrtuje ponovno višanje cene za dostop do
zbirke PressReader.
Za potrebe zagotavljanja dostopa do pravnih, davčnih in finančnih vsebin, smo ponovno pripravili
pregled ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s tovrstnimi vsebinami in na podlagi statistike
uporabe v preteklem obdobju podaljšali naročnino na zbirko založnika Tax-Fin-Lex.
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.
Kot je razvidno iz podatkov skrbnikov dostopa na daljavo za slovenske splošne knjižnice - Centra za
informacijske storitve pri NUK je 16 % vseh uporabnikov oz. 12,4 % 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.
Podatke o uporabi podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa smo tudi za leto 2019 pridobili s
pomočjo orodja SawMill Analytics (https://www.sawmill.co.uk/), ki so ga v NUK-ovi Enoti za
uporabniške storitve prevedli in prilagodili za analiziranje statistik uporabe naročenih e-podatkovnih
virov. Orodje omogoča spremljanje prijav preko strežnika za oddaljeni dostop EZProxy, ne omogoča
pa podrobnejših statistik o uporabi posameznih zbirk, saj morajo te podatke zagotoviti ponudniki sami
in jih neposredno posredovati knjižnicam.
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. Predstavniki OOK bi v sodelovanju s konzorcijem COSEC pri NUK določili
naslove podatkovnih zbirk, ki bi bili financirani iz sredstev za izvajanje posebnih nalog OOK,
posamezne knjižnice pa bi morebitne dokupe dodatnih naslovov financirale iz sredstev knjižnic
posameznih območij, v kolikor bi se izkazala potreba po njih. Skupni nakup za celotno Slovenijo bi
omogočil lažje 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.
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih.
Zbirke predstavljamo s pomočjo promocijskih multimedijskih gradiv, poseben poudarek je namenjen
zbirki PressReader, ki omogoča branje več kot 7.300 časnikov in revij s celega sveta, med drugim tudi
slovenskega Večera, 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. Sodelovali smo pri pripravah na usklajene postopke izvedbe brezplačne
medknjižnične izposoje za končnega uporabnika na območju celotne Slovenije, vse potrebne
dogovore je vodila in za potrebe vseh OOK vodila Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem. Za prihodnje obdobje je bila s strani splošnih knjižnic predlagana tudi
nadgradnja storitve v obliki dvonivojskega načina zagotavljanja brezplačne MKI in sicer najprej
možnost MKI izven meja območja (npr. drugi OOK), nato pa MKI med vsemi območji, oz. na
nacionalnem nivoju.
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
4

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
2019 zagotavljali z obveznim izvodom.
Mesečno obveščanje knjižnic območja o novem gradivu prek spletne strani knjižnice.
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za
potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč,
oprema IKT…) v prilogah na koncu
2.1 svetovalno delo za območje OOK
• Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti MKL:
•
uporaba določil knjižničarske zakonodaje,
•
uporaba drugih zakonskih določil, ki se navezujejo na delo v knjižnicah, predvsem s področja
kadrovske, delovne in splošne zakonodaje,
•
računovodska vprašanja, s poudarkom na finančnem načrtovanju, poročanju o izvedbi
programov in doseganju ciljev,
•
pravno-upravni postopki,
•
priprava strateških dokumentov in načrtov,
•
obdelava knjižničnega gradiva, tudi zahtevnejšega, ter upravljanje knjižnične zbirke,
•
načrtovanja razvoja in izvajanje bibliopedagoških dejavnosti,
•
načrtovanja razvoja in izvajanje knjižničnih dejavnosti za odrasle, starejše, posebne in ranljive
skupine uporabnikov,
•
načrtovanje in izvajanje nalog na področju razvoja bralne kulture za otroke, mladino in odrasle,
•
načrtovanje in izvajanje dejavnosti za spodbujanje vseh vrst pismenosti, predvsem
informacijske in zdravstvene,
•
načrtovanje in izvajanje nalog na področju vseživljenjskega učenja,
•
načrtovanje in izvajanje domoznanske dejavnosti in podajanje mnenj glede lokalnih
domoznanskih zbirk,
•
načrtovanje in izvajanje prireditvenih dejavnosti,
•
izvajanje različnih oblik mentorstva v splošnih knjižnicah,
•
priprava knjižničnih statistik za potrebe posameznih knjižnic in prikaz v okviru državne
statistike,
•
priprava projektov in izvedba digitalizacije knjižničnega gradiva,
•
priprave in 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,
•
načrtovanje in razvoj spletnih strani in uporabo spletnih komunikacijskih poti,
•
izvedba promocijskih in zagovorniških aktivnosti,
•
vključevanje sodobnih spletnih in tehnoloških rešitev v delovanje knjižnice,
•
načrtovanje knjižničnih mrež in prostorov,
•
izvajanje brezplačne območne medknjižnične izposoje.
• Nadaljevali smo z redno komunikacijo s splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki
svetovalne in posvetovalne narave,
• uredniško delo v okviru Kamre,
• redno komunikacijo s knjižnicami regije.
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju
• Izvedli smo izobraževanja strokovnih delavcev na območju ter izobraževanjem za nove naloge v
knjižnicah po programi Učnega centra MKL (program v prilogi 3):
•
Učni center MKL je v letu 2019 nadaljeval naloge kot kompetenčni center za izobraževanje
knjižničarjev regije in OOK. Organizirali smo izobraževanje mentorjev za pripravo na
bibliotekarski izpit (20. 2. in 8. 10. 2019), ki se je ga je udeležilo 16 knjižničarjev. V tem okviru
smo organizirali tudi usposabljanje za OOK »Digitalni repozitoriji v kontekstu odprte znanosti«
(7. 11. 2019), udeležilo se ga je 6 knjižničarjev. Organiziralo smo tudi usposabljanje
knjižničarjev iz OOK za uporabo CMS orodja WordPress (28. 11. 2019, 7 udeležencev), ki je
bilo osnova za pripravo skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic – knjiznice.si, ter za
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uporabo spletnih predlog, ki bodo slovenskim splošnim knjižnicam na voljo v prvi polovici leta
2020.
•
Ob sprejetju novih Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice smo pripravili sklop
izobraževanj za merjenje kvalitativnih kazalnikov: »Oblikovanje in vodenje fokusnih skupin« (3.
4. 2019, 13 udeležencev), »Priprava in izvajanje anket« (3. 4. 2019, 15 udeležencev), ter
»Intervju in opazovanje: priprava, izvedba in uporaba rezultatov« (9. 5. 2019, 9 udeležencev).
•
napredna uporaba orodij za namizno založništvo MS Publisher (8. 4. in 14. 10. 2018), 15
udeležencev,
•
napredna uporaba orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov MS Excel (15. 5. in 22.
10. 2019), 7 udeležencev,
•
knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (5. 3. in 16. 10. 2019), 22
udeležencev,
•
izobraževalna delavnica oblikovanje tiskovin za knjižnico v dveh delih (12. 11. in 19. 11. 2019),
15 udeležencev,
•
izobraževanje o zelenih knjižnicah (7. 5. 2019), 6 udeležencev,
•
strategije iskanja neknjižnega in knjižnega gradiva (17. 4. in 6. 12. 2019), 14 udeležencev,
•
delavnica »Sam svoj lektor« v treh delih – začetna, nadaljevalna in izpopolnjevalna (27. 3., 24.
4. in 15. 5. 2019), 20 udeležencev,
•
svetovanje za branje in (ne)formalna biblioterapija 20. 11. 2019), 10 udeležencev,
•
delo z uporabniki z disleksijo ter s slepoto in slabovidnostjo (11. 3. 2019), 25 udeležencev,
•
VPLIVNI JAZ, knjižničar informator (12. 2. 2019), 17 udeležencev,
•
napredovanja v bibliotekarstvu (24. 10. 2019), 17 udeležencev, soizvajalec izobraževanja je bil
Aleš Klemen,
•
izobraževanje na temo učnih metod in tehnik v izobraževanju odraslih (19. 2. 2019), 14
udeležencev,
•
delavnica praktičnih veščin javnega nastopanja (27. 3. in 4. 12. 2019), 18 udeležencev,
•
izobraževanje za uporabo programskih orodji za obdelava fotografij - Gimp, FastStone Viewer
(20. 3. in 13. 11. 2019), 7 udeležencev,
•
izobraževanje za uporabo 3D tiskalnika (13. 2. in 8. 5. 2019), 11 udeležencev,
•
izobraževanje za uporabo programskega orodja Ableton Live 10 (14. 1. 2019), 13
udeležencev,
•
izobraževanje za uporabo Google Maps (6. 3. in 9. 10. 2019), 10 udeležencev,
•
organizirali izobraževanje za uporabo portala Tax-Fin-Lex (12. 2., 19. 2.. 21. 2., 28. 2., 7. 3.,
14. 3. in 21. 3. 2019), 110 udeležencev,
•
organizirali izobraževanje »Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju?« (14. 3.
2019), 24 udeležencev,
•
organizirali izobraževanje »Moda ali urejenost? Kaj o nas sporoča naša osebna podoba« (6. 3.
2019), 17 udeležencev,
•
predstavitev založniških programov 2019 (28. 3. 2019), 48 udeležencev,
•
izobraževanje o knjižnih novostih za otroke (10. 1. 2019), 23 udeležencev,
•
izobraževanje o oblikah motiviranja za branje v vrtcu in družinah (6. 2. in 20. 3. 2019), 39
udeležencev,
•
izobraževanje za izvajalce programov družinske pismenosti (23. 5. 2019), 16 udeležencev,
•
izobraževanje »Pravljice v nas in za nas« (18. 4. 2019), 12 udeležencev,
•
izobraževanje za uporabo nacionalnega portala za izposojo e-knjig Poti do e-knjig v Biblosu
(26. 3. 2019), 11 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 2019 smo izobraževanje izvedli 13. 6. za pet regijskih
vnašalcev.
• Organizirali smo strokovni dogodek April v MKL: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas, četrti
po vrsti, kjer smo predstavili nove in splošno uporabne rešitve iz Mestne knjižnice Ljubljana in ki so
lahko izhodišče za nadaljnje sodelovanje med knjižnicami pri uporabi in razvoju storitev. Udeležilo
se ga je 106 knjižničarjev. Predstavitve so javno dostopne na Multimedijskem centru MKL preko
URL naslova: https://tinyurl.com/AprilMKL19.
• Gostili smo delavnico »Sistem trajnega ohranjanja elektronskega gradiva«, ki sta jo za osrednje
območne knjižnice v Mestni knjižnici Ljubljana 26. 11. 2019 organizirali Enota za informacijsko
tehnologijo in digitalno knjižnico NUK in Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. Udeležilo se je je 18
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knjižničarjev.
• Maja 2019 so bile v okviru Strokovnih sred knjižnice območja vabljene na simpozij Pionirske –
Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo z naslovom »Med individualnostjo in
družbenostjo« (105 udeležencev). Predstavitve so javno dostopne na Multimedijskem centru MKL
preko URL naslova: https://tinyurl.com/simpozij2019.
• Knjižničarji regije so bili v sklopu Strokovnih sred vabljeni tudi na okroglo mizo »Prehodi: med
odraslo in mladinsko književnostjo«, ki je v Mestni knjižnici Ljubljana potekala februarja 2019 (60
udeležencev), v okviru izobraževalnega dela pa tudi na strokovnim sredam, posvečenim starostnim
in bralnim stopnjam v mladinskem knjižničarstvu, ter novi bralni sezoni (148 udeležencev), novemu
ciklu Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza (45 udeležencev), predstavitvi Priročnika za
branje kakovostnih mladinskih knjig 2019 (62 udeležencev) in pogovoru z dobitniki priznanja Zlata
hruška (50 udeležencev).
• Knjižničarje območja smo povabili k sodelovanju na delavnicah, namenjenih uresničevanju novih
strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice, ki so bila organizirana v okviru koordinacije
dejavnosti OOK pri CeZaR NUK, sodelovale smo vse slovenske OOK. Namen prve delavnice (29.
1. 2019) je bil spodbuditi splošne knjižnice k evidentiranju izzivov, s katerimi se soočajo splošne
knjižnice, naslednje delavnice (11. 4. 2019) pa priprava načrta ukrepov, ki bi koordinirano podpirali
uresničevanje novih strokovnih priporočil.
• Knjižnice območja so bile povabljene tudi na delavnico »Moderator v akciji: utrjevanje
moderatorskih veščin in tehnik v praksi«, ki je bila organizirana 16. – 17. 19. 2019 v okviru
Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji koordinacije dejavnosti OOK pri
CeZaR NUK. Cilj delavnice je bil nadgraditi znanje o osnovnih modelih, tehnikah in veščinah, ki so
uporabni za uspešno načrtovanje in vodenje delavnic, sestankov in izobraževalnih procesov.
• Za knjižnice območja je bil v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji
Komisije za bibliotekarski izpit 16. 9. 2019 organiziran zanje brezplačni tečaj na temo seznanitve s
formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo kandidati in njihovi mentorji upoštevati pri pripravi
pisne naloge za bibliotekarski izpit..
• Tudi v letu 2019 je bilo v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji
koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK predstavitev dobrih praks (17. 12. 2019), na katero so
bile povabljene tudi knjižnice območja. Predstavljen je bil nov portal o družinski pismenosti, sistem
arhiviranja spletnih mest s poudarkom na arhiviranju spletnih mestih OOK, nov portal Obrazi
slovenskih pokrajin, izhodišča za sistemski razvoj lahkega branja na nacionalni ravni, novosti iz
konference ALA 2019, ter projekt »Financial literacy through public libraries (FINLIT)«, ki poteka v
okviru programa Erasmus+, kjer kot slovenski predstavnik vključen NUK, pri pripravi vsebin pa
pomembno težo nosimo splošne knjižnice, predvsem MKL.
• Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2019«, ki je
septembra 2019 že osmič v organizaciji Centra za družboslovno informatiko potekalo na FDV UL s
poudarkom na aktualnih izzivih metodologije spletnega anketiranja, ter glavnih spremembah na
področju spletnega anketiranja ter razvoja 1KA, predvsem z vidika novih funkcionalnostih in
vprašanj GDPR. Drugi sklop je bil namenjen prenovljenim praktičnim tematskim seminarjem
izbranih novih funkcionalnosti za učinkovito izvedbo celostnega spletnega anketiranja.
2.1.2 promocija območnosti
• Na dan slovenskih splošnih knjižnic (20. novembra 2019) je zaživel skupni portal slovenskih
splošnih knjižnic in Združenja splošnih knjižnic – Knjiznice.si.
• Slovenske splošne knjižnice smo novembra 2019 pripravile promocijsko brošuro »Knjižnica nudi
več!«, v kateri so predstavljeni skupni projekti in storitve slovenskih splošnih knjižnic, ki so prerasli
iz izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic.
• Stalna spletna promocija modula za prispevke uporabnikov Album Slovenije na Kamri za
knjižničarje območja na primeru uporabe Albuma Ljubljane.
• Sodelovali smo pri promociji knjižnice na Slovenskih dnevih knjige, Dnevu MKL in Dnevu za
Poletavce.
• Za ciljno skupino starejših uporabnikov smo pripravili natečaj za najboljšo zgodbo iz lokalnega
okolja Zgodbe mojega kraja (priloga 7).
• Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL;
predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov kolegov iz tujine – knjižničarke iz italijanske
Parme in hrvaške Reke, v okviru ERASMUS+ mobilnosti za zaposlene in drugim kolegom iz tujine,
ter na strokovnih srečanjih, 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
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(http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost).
• Omogočanje dostopa do vsebin informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti MKL v obliki
povezave na spletnih straneh splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja, ki hkrati služi kot
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.
2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico
• Redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK.
• V sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK nadaljevanje dopolnjevanja podatkov o stanju
mreže na dan 31. 12. 2018 v okviru projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže na primeru«, ki
naj bi preko spletnega orodja omogočal analizo dostopnosti mreže splošnih knjižnic in izvedbo
nadaljnjih prostorskih analiz za mreže območij slovenskih OOK.
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država)
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,
• Borza zdravja – zdravstveno opismenjevanje v splošni knjižnici
• Strategija pridobivanja sponzorjev,
• Knjižnica in socialna omrežja,
• Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz,
• Spremljanje prireditev in izobraževanj,
• 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.
• 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 MKL sodeluje kar šest izmed osmih
knjižnic območja).
• Projekt skupne nabave in obdelava knjižničnega gradiva MKL in Mestne knjižnice Grosuplje, ki je
deloma že prešel v redno dejavnost.
• Pripravili smo letni načrt domoznanskih zgodb in svetovali lokalnim urednikom vsebin pri pripravi in
izvedbi projektov v njihovih knjižnicah.
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• 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 v lanskem letu pripravili smernice objavljanja vsebin.
• Ob partnerskem sodelovanju z mednarodnim klubom slovanskih rojakov, društvom RUSLO, smo
izvedli deseti Cikel ruskega filma. Predvajali smo štiri ruske filme s slovenskimi podnapisi in
začetnim uvodom v izvedbi člana društva. K sodelovanju smo šestič zapored pritegnili slovenske
splošne knjižnice, z nami je sodelovalo dvanajst knjižnic: iz Cerknice, Domžal, Idrije, Izole,
Laškega, Litije, Ljutomera, Maribora, Medvod, Slovenj Gradca in Šentjurja (2018: dvanajst).
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).
• Sodelovanje pri projektu spletnega portala Dobreknjige.si s priporočilno kakovostno literaturo.
• MKL je bila priključena skupini osmih knjižnic, ki od oktobra 2017 do junija 2018 v okviru Združenja
splošnih knjižnic izvajala pilotni projekt skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva. MKL tudi
po zaključku projekta na nacionalni ravni še dalje uspešno sodeluje z Mestno knjižnico Grosuplje
pri izvajanju skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva.
• 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.
• 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).
• 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.
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte)
• Sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba (delovni obisk KZG v Ljubljani aprila 2019) in Hrvatskim
centrom za dječju knjigu.
• 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).
• obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov z drugih področij:
petdnevna mobilnost Erasmus+ štirih knjižničark iz Biblioteche del Comune di Parma in štirih
knjižničark iz Gradske knjižnice Rijeka; enodnevni obisk šestih knjižničark iz Bolgarije in Hrvaške v
okviru Erasmus+; obisk iz Shanghai City Library; obisk visokošolske knjižničarke na Iberoamerican
University iz Mexico City; obisk treh knjižničark iz Narodne biblioteke Budva; predstavitev prakse in
učnih gradiv MKL s področja finančne pismenosti za kolege iz Poljske, Bolgarije in Romunije.
• Zaključek projekta usposabljanja za moderatorje družinske pismenosti v MKL, v sodelovanju z
Mestno knjižnico Kranj.
• Sodelovanje v projektu Dublin Literary Award z vsakoletnim predlogom v angleščino prevedenega
slovenskega romana za nagrado (v letu 2018 smo se v Dublinu udeležili podelitve priznanja MKL
za sodelovanje v projektu).
• 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.) in Internationale Jugendbibliothek München.
• Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami (Luisenbad, Berlin; Knjižnica
Il était une fois, Luksemburg – knjižnica organizira kotičke za otroke do 12. leta starosti v 19 jezikih,
od leta 2015 tudi v slovenskem jeziku).
• Sodelovanje s knjižnicami, članicami mednarodnega gibanja zelenih knjižnic (Let's go green).
• Sodelovanje s Shanghai City Library (letno nam daruje okoli 150 knjig).
• Sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko, Slovanska knjižnica si izmenjuje
gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi (Slovanska knihovna).
• Povezovanje s tujimi predstavništvi v Sloveniji (Svet med nami / World among us; Cikel češkega
filma);
• MKL je članica IFLA (International Federation of Library Associations).
• MKL je članica dveh mednarodnih bibliofilskih društev: Miniature book society, San Diego,
California, ZDA, in Sammlerkreis miniaturbuch e.V. Stuttgart, Nemčija.
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2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK
ali v vsej državi
• Dostop na daljavo do naročenih podatkovnih zbirk preko protokola EZProxy.
• Aplikacija za beleženje informacij.
• Aplikacija Izterjave – evidenca neizterjanih terjatev.
2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju
•
•
•
•

Analiza ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s pravnimi, davčnimi in finančnimi vsebinami.
Pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za leto 2018.
Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2018.
Izvedba ankete o uporabi e-virov, ki bo osnova za načrtovanje nakupa in promocije e-vsebin za
celotno območje.
• Skupina sistemskih administratorjev OOK je pripravila strateški dokument z usmeritvami na
področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019-2028, ki prinaša strateške usmeritve, ter model
izračuna potrebnega števila zaposlenih na področju IKT.
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.
• Pripravljen je bil pregledni znanstveni članek o izzivih načrtovanja knjižnične mreže splošnih
knjižnici v mestnem okolju, o tej problematiki pa smo spregovorili tudi na strokovnem dogodku April
v MKL 2019.
2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega
območja OOK
• Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je
namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici in za študente bibliotekarstva. V
tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih knjižničarjev iz knjižnic regije v
OOK MKL.
• V letu 2018 smo izvajali mentorstvo za osem študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo FF UL.
• Nadaljevanje izvajanja programa izmenjave knjižničarskih delavcev med Mariborsko knjižnico in
MKL ter projekta Mobilnost kadrov v regiji.
• Tedenski program mobilnosti v okviru ERASMUS+ mobilnosti za zaposlene za štiri knjižničarke iz
italijanske Parme (maj) in štiri knjižničarke iz hrvaške Reke (november).
• 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.
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 se je
udeležilo 464 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 38 strokovnjakov (18,5 ur).
• Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2019 (druga polovica šolskega leta 2018/2019 in
prva polovica šolskega leta 2019/2020) nas je obiskalo 2.815 osnovnošolcev (7. razred) in 4.522
srednješolcev (1. letnik) (277 obiskov, 205 ur).
• Pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« je uspešno sodelovalo šest knjižnic območja, pet jih je
bilo vključenih tudi v projekt NajPoletavci (priloga 4).
• Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2018/2019 in 2019/2020.
• Izobraževanja za mentorje družinskega branja in vzgojitelje v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
mladinske knjižničarje v splošnih knjižnicah ter starše predšolskih otrok smo pripravili predstavitve
izkušenj priprave in izvedbe ur pravljic v knjižnici.
2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje
• Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi
organizacijami.
• Implementacija modela prilagojene spletne strani v skladu z določili Zakona o dostopnosti spletišč
in mobilnih aplikacij (UL RS, št. 30/2018) na portalu Knjiznice.si, kot testni model za prenos na
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spletne strani ostalih splošnih knjižnic.
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov)
• Izvajali smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico
Ljubljana, v letu 2019 sta zaposlena MKL obiskala Mariborsko knjižnico.
• 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.
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 2017 do pomladi 2018
po njihovem vzoru že tretjič pripravili natečaj za kratko literarno zgodbo za mlade metaFORA.
• 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 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 knjižice območja.
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.
Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih znanj.
Učni center MKL je v letu 2019 nadaljeval naloge kot kompetenčni center za izobraževanje
knjižničarjev regije in OOK. Organizirali smo izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski
izpit, ter usposabljanje »Digitalni repozitoriji v kontekstu odprte znanosti«. Organiziralo smo tudi
usposabljanje knjižničarjev iz OOK za uporabo CMS orodja WordPress, ki je bilo osnova za pripravo
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skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic – knjiznice.si, ter za uporabo spletnih predlog, ki bodo
slovenskim splošnim knjižnicam na voljo v prvi polovici leta 2020.
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL
ponudili predvsem na tematiko strategij iskanja knjižničnega gradiva, napotkov za praktično
izpolnjevanje obrazca za imenovanje v strokovne nazive, ter za napredovanja v plačne razrede,
vsebin s področja e-virov, e-demokracije, e-zakonodaje, e-zdravja, krajša začetna in nadaljevalna
izobraževanja za uporabo najpogosteje uporabljenih programskih orodij paketa Microsoft Office.
Ob sprejetju novih Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice smo pripravili sklop
izobraževanj za merjenje kvalitativnih kazalnikov: »Oblikovanje in vodenje fokusnih skupin«, »Priprava
in izvajanje anket« ter »Intervju in opazovanje: priprava, izvedba in uporaba rezultatov«.
Organizirali smo strokovni dogodek April v MKL: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas, četrti po
vrsti, kjer smo predstavili nove in splošno uporabne rešitve iz Mestne knjižnice Ljubljana in ki so lahko
izhodišče za nadaljnje sodelovanje med knjižnicami pri uporabi in razvoju storitev.
Nadaljevali smo s praktičnim usposabljanjem in promocijo vsebin Informacijske točke za e-gradiva
javnih oblasti za koordinatorje izvajanja posebnih nalog OOK z drugih območij (3. 6. 2019, Goriška
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica).
Knjižničarje območja smo povabili k sodelovanju na delavnicah, namenjenih uresničevanju novih
strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice, ki so bila organizirana v okviru koordinacije
dejavnosti OOK pri CeZaR NUK, sodelovale smo vse slovenske OOK. Namen prve delavnice je bil
spodbuditi splošne knjižnice k evidentiranju izzivov, s katerimi se soočajo splošne knjižnice, naslednje
delavnice pa priprava načrta ukrepov, ki bi koordinirano podpirali uresničevanje novih strokovnih
priporočil. Pripravljeno je bilo poročilo na državni ravni, ki vsebuje tudi prioritetni seznam predlogov
ukrepov. Žal se knjižnice območja niso želele udeležiti tudi regijsko zasnovanih paralelnih delavnic, iz
njihovega odziva je bilo razvidno, da so sama strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice
pripravljene dovolj dobro, da lahko na njihovi podlagi na osnovnem nivoju same udejanjajo zastavljene
knjižnične vloge, se pa bodo vključevale v udejanjanje strokovnih rešitev, ki bodo pripravljene na
državnem nivoju.
Knjižnice območja so bile povabljene k udeležbi tudi na drugih delavnicah v okviru Bibliotekarskega
izobraževalnega centra NUK in organizaciji koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK: »Moderator
v akciji: utrjevanje moderatorskih veščin in tehnik v praksi«, brezplačni tečaj na temo seznanitve s
formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo kandidati in njihovi mentorji upoštevati pri pripravi
pisne naloge za bibliotekarski izpit, predstavitev dobrih praks.
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. Centru za razvoj knjižnic pri NUK smo posredovali podatke za nadaljevanje dopolnjevanja
podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2018 v okviru projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže
na primeru«, ki naj bi preko spletnega orodja omogočal analizo dostopnosti mreže splošnih knjižnic in
izvedbo nadaljnjih prostorskih analiz za mreže območij slovenskih OOK. Žal je portal v spomladanskih
mesecih 2019 zaradi prenove postal nedostopen, do 31. 12. 2019 nova različica spletnega orodja še
ni bila javno dostopna. Za revijo Knjižnica smo trije zaposleni v MKL prispevali pregledni znanstveni
članek o izzivih načrtovanja knjižnične mreže splošnih knjižnici v mestnem okolju, o tej problematiki pa
smo spregovorili tudi na strokovnem dogodku April v MKL 2019.
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.
Skupina sistemskih administratorjev OOK je 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. Dokument jasno opredeljuje strateške
usmeritve, ter model izračuna potrebnega števila zaposlenih na področju IKT.
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.
S predstavitvijo prakse in učnih gradiv MKL s področja finančne pismenosti za kolege iz Poljske,
Bolgarije in Romunije, ki v sodelovanju z NUK-om izvajajo ERASMUS+ projekt »Finančno
opismenjevanje v splošnih knjižnicah« (FINLIT), smo se aktivno vključili v pripravo modela
izobraževanja in usposabljanja za dvig ravni finančne pismenosti za slovenske splošne knjižnice.
Projekt se zaključi v marcu 2021, v okviru izvajanja posebnih nalog OOK za leto 2020 pa smo že
načrtovali določene nadaljnje aktivnosti, ki izhajajo iz omenjenega projekta.
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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 v letu 2018, 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
pomembnostjo 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. Implementacija modela prilagojene spletne strani v skladu z določili
tega zakona smo slovenske OOK pripravili na portalu Knjiznice.si, ki bo 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 bodo elementi in gradniki portalov, pripravljenih s CMS orodjem
WordPress, že vsebovali ustrezne rešitve, ki bodo v veliki meri upoštevali 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.
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za
učence in dijake (v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in
knjižničarstvo).
Skupaj z Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje
smo v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic 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 naj bi si ga po
vsebinski plati vodila Mariborska knjižnica in finančni Združenje splošnih knjižnic.
Organizirana je bila promocijo portala med strokovno in širšo javnostjo (predstavitev portala na
Ministrstvu za kulturo, Aktivu direktorjev pri Združenju splošnih knjižnic, osrednja prireditev ob dnevu
slovenskih splošnih knjižnic in na sestanku ustanov v mreži za pismenost in bralno kulturo pri
Andragoškem center Republike Slovenije), kakor tudi pripravljena delavnica, namenjena
koordinatorjem OOK in knjižničarjem iz ostalih slovenskih splošnih knjižnic za uporabo CMS orodja
WordPress. Podrobnejše poročilo je v prilogi 5.
Knjižnicam območja nudimo možnost programa mentorstva v osrednji območni knjižnici (OOK), preko
katerega se lahko strokovni delavci iz osrednjih knjižnic območja natančneje seznanijo z nalogami
OOK, organizacijo in delovanjem OOK ter s storitvami, servisi in dejavnostmi, ki jih kot vzorčne ali
nacionalno pomembne razvija OOK. Program mentorstva v osrednji območni knjižnici je namenjen
vsem zaposlenim v knjižnicah osrednjeslovenske regije, ki se želijo informirati o nalogah območnosti.
Mentorski program je zasnovan v trajanju največ treh delovnih dni in je individualno prilagojen glede
na potrebe vsakega posameznega udeleženca. V letu 2018 nobena izmed knjižnic ni izrazila želje po
tovrstnem programu za svoje (predvsem novo)zaposlene in kandidate za bibliotekarski izpit. 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 2019 je pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« izmed vseh sodelujočih 16 slovenskih
splošnih knjižnic zelo uspešno sodelovalo tudi šest knjižnic območja (Knjižnica Litija, Knjižnica
Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Medvode, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), pet izmed njih pa je sodelovalo tudi pri projektu NajPoletavci.
Skupno je sodelovalo 2.538 otrok in mladih (2.335 Poletavcev in 203 NajPoletavci), od tega več kot
četrtina (645) iz knjižnic območja :
- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica: 102 (102 Poletavca),
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: 94 (84 Poletavcev in 10 NajPoletavcev),
- Knjižnica Litija: 90 (74 Poletavcev in 16 NajPoletavcev),
- Knjižnica Logatec: 133 (121 Poletavcev in 12 NajPoletavcev),
- Knjižnica Medvode: 104 (93 Poletavcev in 11 NajPoletavcev),
- Cankarjeva knjižnici Vrhnika: 122 (107 Poletavcev in 15 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
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Knjižnica Domžale
Knjižnica Litija
36
38
72
71
71
62
90
90
Knjižnica F. Balantiča Kamnik
61
94
Knjižnica Logatec
40
59
77
85
111
116
145
133
Mestna knjižnica Grosuplje
Cankarjeva knjižnica Vrhnika
29
61
85
86
91
141
120
122
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
49
102
Knjižnica Medvode
39
64
84
67
85
74
79
104
Skupaj
144
222
318
309
358
393
544
645
Podrobnejše poročilo o skupnem projektu, kakor tudi po posameznih knjižnicah je v prilogi 4.
metaFORA je projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja. Deluje kot poligon za
uveljavljanje mladih avtorjev, saj ponuja možnost za izražanje kreativnosti s področja literarnega
ustvarjanja. Natečaj, ki smo ga razpisali v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba, je potekal od 15.
novembra 2018 do 15. marca 2019. Namenjen je bil mladim, med 15 in 25 letom. Na natečaj smo
prejeli 44 zgodb, ki so sledile elementom fantastike, grozljivke, utopije ali ostalim razvojnim oblikam, ki
segajo od pravljic do mitov in futurističnih zgodb. Zaključna prireditev in podelitev nagrad je potekala 6.
junija 2019.
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 28 vnašalci vsebin, kar
nas uvršča na prvo mesto med vsemi knjižničnimi območji, z največjim prirastom novih zapisov (104),
pri številu vseh vpogledov v zapise knjižnic območja pa z 1.871.548 ogledi za več kot 825.000 ogledov
prekašamo naslednje območje z največ ogledi. Osrednjeslovensko območje je še vedno tisto, ki v
skupnem seštevku prinaša največje število zapisov objavljenih na portalu (32,13 % vseh objavljenih),
največji prirast zapisov v preteklem letu (30 % vseh objavljenih), posledično je tudi 22,15 % vseh
ogledov zapisov na portalu Dobreknjige.si v letu 2019 iz našega območja, v celotnem obdobju
delovanja portala pa je ogled zapisov iz našega območja predstavljalo 27,52 % 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 2020 oz. 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.
Strokovne izmenjave med MKL in Mariborsko knjižnico sta se udeležila dva zaposlena iz MKL.
Izmenjava je trajala tri dni; program, ki so ga pripravili v Mariborski knjižnici pa je bil naravnan na
strokovne vsebine po željah obeh udeležencev.
Iz dostopnih podatkov o razvitosti knjižnične dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju je moč
sklepati, da je območje med najbolj razvitimi, kar je ne nazadnje tudi rezultat uspešnega izvajanja
posebnih nalog osrednje območne knjižnice.
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju
OOK
• Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz obveznega
izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 69/2006 in 86/2009)
ter se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje morebitnih normativnih rešitev problematike
ravnanja s knjižnično kulturno dediščino.
• Regiji nudimo tudi okvirne smernice, ki se nanašajo na projekt »Bilo je nekoč v našem kraju«; samo
v primeru, da tema ni primerna za projekt, jim s svetovanjem pomagamo pri izboru teme.
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3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod
• V strokovnih službah knjižnice MKL smo obvestili 10 zavezancev za obvezni izvod glede
obveznosti pošiljanja OI v NUK in jih seznanili o ustreznih postopkih in zakonskih določilih.
3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici
• Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi
določili.
3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti
muzejih in arhivih) na območju OOK
• Predstavitve v sklopu Festivala za tretje življenjsko obdobje (s programom v knjižnicah v času
trajanja festivala), Dneva MKL in Dneva za Poletavce.
• Objave na družbenih omrežjih, tako portala Kamre, kakor tudi posameznih knjižnic območja, ki na
portal prispevamo vsebine.
• Seznanjanje uporabnikov v okvirih rednega referenčnega dela v Centru za domoznanstvo MKL.
3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja
• V letu 2019 ni prišlo do organiziranih sprememb bibliografske obdelave domoznanskega gradiva na
območju OOK. Strokovne službe knjižnice MKL spremljamo izhajanje lokalnih glasil na območju
OOK.
• Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK.
3.6 izvajanje normativne kontrole
• V letu 2019 v sklopu Slovanske knjižnice - centra za domoznanstvo in specialne humanistične
zbirke MKL ni bilo potrebe po redigiranih zapisih, saj smo za potrebe območja dokončno redigirali
vse stare zapise že v letu 2014.
3.7 izvajanje digitalizacije na območju
• Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov smo zaradi kompleksnosti razreševanja avtorskih
pravic prenesli v leto 2020. Izvedli smo sklop dopolnilne digitalizacije korpusa občinskih glasil bivših
ljubljanskih občin, ki zajema vse manjkajoče letnike in številke glasil, ki jih MKL nima v tiskani obliki.
• 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 7)
3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis)
• Domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja (priloga 7).
• Literatura v mestu – domoznanski projekt v obliki cikla literarnih večerov.
Učinki in doseženi rezultati:
Vsebinski načrt Kamre za leto 2019 je bil izpolnjen tako s strani MKL kot tudi s strani knjižnic regije. V
okviru projekta »Razvoj Ljubljane« raziskujemo potek razvoja posameznih ljubljanskih območij,
infrastrukture, ter po novem tudi življenje in delo znanih ljubljanskih gospodarstvenikov. V letu 2019 so
v sklopu projekta nastale tri 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 16 novih digitalnih zbirk (od tega 10 iz MKL) in podzbirk s
pripadajočimi 579 multimedijskimi elementi (209 iz MKL). Podrobnejše poročilo je v prilogi 7. 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 2019 smo izobraževanje izvedli 13. 6. za pet regijskih 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, za katerega smo v lanskem letu pripravili smernice
objavljanja vsebin.
Pripravili smo precej odmeven regijski domoznanski natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom »Zgodbe
mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje« 2019 (priloga 7). V času trajanja natečaja smo
prejeli 60 zgodb. Žirija je izbrala 10 najboljših zgodb, nato pa izmed teh določila prve tri. Nagradili smo
15

vseh 10 zgodb in sicer s knjižnimi nagradami, 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.
V pomoč pri pripravi zgodb na portalu Kamra je knjižnicam območja služila tudi strojna oprema,
kupljena iz sredstev OOK v preteklih letih:
A4 skener Canon CanoScan LIDE 100,
A3 skener Epson Expression 10000 XL,
digitalni fotoaparat Nikon D5000 z objektivom AF-S 18-105mm 1:3.5-5.6,
stojalo za fotoaparat Velbon Sherpa 600R,
snemalnik zvoka ZOOM H4n,
dekoder ION VCR2PC za digitalizacijo VHS video podatkovnih nosilcev.
V MKL že vrsto let izvajamo projekte digitalizacije gradiv iz lastnih fondov, ki predstavljajo lokalno,
regionalno in nacionalno pomembne vsebine. Prvotno načrtovani korpus tovarniških časopisov smo
zaradi kompleksnosti razreševanja avtorskih pravic prenesli v leto 2020. Izvedli smo sklop dopolnilne
digitalizacije korpusa občinskih glasil bivših ljubljanskih občin, ter zajema vse manjkajoče letnike in
številke glasil, ki jih MKL nima v tiskani obliki. Gradivo za izvedbo projekta nam je posodila Narodna in
univerzitetna knjižnica. 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 je v celoti objavljeno na portalu dLib.si. Skupno smo
digitalizirali 14.812 strani gradiva, večinoma formata A3 in deloma A4, v slovenščini. Z digitalizacijo
smo omogočili javni dostop v e-obliki do zbirke iskanih publikacij, ki se navezujejo na politično in
gospodarsko zgodovino ljubljanskega območja in širše krajine. Število objavljenih digitalnih
dokumentov in skenogramov na portalu dLib.si se redno povečuje, predvsem na račun objav
posameznih sklopov izvorno digitalnih vsebin, kompletiranja posameznih korpusov predhodno
digitaliziranih vsebin. A vendar, primerjava s preteklimi leti naj bi kazala, kot da naj bi se uporaba
gradiv, ki jih na portal dLib.si objavljamo v naši OOK, občutno zmanjšala, vendar tega ni moč preveriti.
Statistični podatki dLib eSTATISTIKE žal ne odražajo primerljivih podatkov s preteklimi leti, zato
podatki o številu vpogledov niso primerljivi z obdobjem pred 1. 1. 2017. K nižji statistiki pa pripomore
tudi dejstvo, da so načeloma digitalizirana gradiva iz naših projektov na portalu dLib objavljena z
ogromnimi zamiki, včasih tudi več kot leto dni kasneje kot so bila predana službi, ki skrbi za portal,
posledično v tem obdobju njihova uporaba ni mogoča, ter z njo morebitna statistika uporabe tega
gradiva.
Knjižnicam na območju smo v obliki projekta financiranja digitalizacije vsebin za Kamro omogočili, da
so z namenskimi sredstvi digitalizirale del gradiva lokalnega pomena in ga objavile v obliki ene ali več
digitalnih zbirk na portalu Kamra. Knjižnica Litija je pripravila in objavila digitalno zbirko Rastoča knjiga
Primskovo, ki predstavlja fizično zbirko ohranjenih predmetov iz bogate dediščine kraja. Cankarjeva
knjižnica Vrhnika je digitalizirano gradivo lokalnega pomena uvrstila v dve digitalni zbirki: Moje je lahko
tudi manj slano ter Cankar za vsak dan: Cankarjevo leto 2018 na Vrhniki. i. Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik je pripravila in objavila digitalno zbirko o fotografu in podjetniku Petru Nagliču..
Knjižnica Medvode je pripravila in objavila digitalno zbirko, ki obravnava Župnijo Smlednik. . Knjižnica
Domžale je pripravila in objavila digitalno zbirko z naslovom Homec: gradnja Društvenega doma in
živahno življenje ob njem. Knjižnica Logatec pa je vsebinsko dopolnila tri že obstoječe digitalne zbirke:
Zbirko starih razglednic Knjižnice Logatec, Andrej Žigon (9. 1. 1952 - 16. 7. 2003) ter Kako so nekdaj
praznike obhajali.
V letu 2019 v sklopu Slovanske knjižnice - centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke
MKL ni bilo potrebe po redigiranih zapisih, saj smo za potrebe območja dokončno redigirali vse stare
zapise že v letu 2014, ko smo prenesli domoznanski šifrant iz polja 992 v polje 993. Novih oz. tekočih
domoznanskih zapisov ni potrebno redigirati, odkar imamo domoznanski šifrant. Iz vidika
katalogizacije, lahko rečemo, da je bil domoznanski šifrant dodeljen 1.521 novim zapisom starega
gradiva. Ti zapisi so večinoma članki z domoznansko vsebino iz starih serijskih publikacij, ki so bile že
vnesene v katalog kot letniki.
Navajamo, da strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne
knjižnice o morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in
zakonskimi določili. Število, ki navajamo glede informiranja zavezancev za obvezni izvod tako
predstavlja število naših neformalnih iskanj domoznanskih gradiv, kjer obenem ponudnike vedno
obveščamo tudi o dolžnostih iz naslova obveznega izvoda.
Naloge, vezane na ravnanje z obveznim izvodom so usklajene s priporočili in navodili nacionalne
knjižnice in tudi potekajo v sodelovanju tako z NUK, kakor tudi ostalimi strokovnimi službami.
Organizirali smo cikel domoznanskih literarnih večerov Literatura v mestu, na katerih smo se z
literarnimi ustvarjalci, živečimi v Ljubljani, in strokovnjaki iz področja literarnih ved pogovarjali o oblikah
literarnih upodobitev svojega mesta v sodobnih kriminalnih romanih, avtobiografijah in kratkih
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zgodbah. V letu 2019 smo gostili tri domoznanske literarne dogodke. Februarja smo v goste povabili
profesorico dr. Vaneso Matajc z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL in
pisatelja kriminalnih uspešnic Tadeja Goloba (22 obiskovalcev). Aprila je sledil drugi večer iz cikla, na
katerem smo lahko prisluhnili pisateljici izjemno uspešnega literarnega prvenca Bronji Žakelj ter
profesorju dr. Miranu Hladniku z Oddelka za slovenistiko FF UL (35 obiskovalcev). Cikel smo zaključili
z jesenskim pogovornim večerom, na katerem sta spregovorila mojster kratke zgodbe, pisatelj Andrej
Blatnik, in literarni teoretik dr. Tomo Virk z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL
(17 obiskovalcev). Izpostavili smo razmišljanje o drugačnih vsebinskih vidikih prebranega literarnega
dela in tako potencialno prispevali k dvigu zavedanja o pomenu lokalnega okolja, v katerem uporabnik
knjižnice oziroma bralec sicer živi in deluje, vendar ga redko zaznava izven polja utilitarnosti. Pogled
na lokalno okolje iz perspektive »drugega« spodbuja razumevanje in sprejemanje različnosti.
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?
4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega
spomenika regionalnega pomena?
4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega
spomenika lokalnega pomena?

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Knjižnica tovrstnega
gradiva nima.
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. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1 seznam, 1.190 enot)
2. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (2 seznama, 2.940 enot)
3. Knjižnica Medvode (1 seznam, 1.209 enot)
4.
SKUPAJ: 4 seznami (5.339 enot)
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.
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.
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Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v
računovodstvu knjižnice.
Obvezni prilogi3:
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK

Datum:
10. 2. 2020

žig

Podpis odgovorne osebe:
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
4

K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca.
Na tem obrazcu so priloge sestavni del.
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice

Poročilo za 2019

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana
Številka pogodbe: 3340-19-091005
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2019
1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA GRADIVA IN INFORMACIJ
1.1 Načrtovani in realizirani prirast v številu naslovov in inventarnih enot
število naslovov
načrtovano doseženo
A. OBVEZNI IZVOD
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
SKUPAJ

število enot
načrtovano doseženo

1.420
618
62
2.100

B. NAKUP
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
Podatkovne zbirke
od tega podatkovne zbirke:
- nabavljene iz sredstev območnosti, dostopne iz lokacij knjižnic širšega
območja
- nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega
območja izven lokacije knjižnic
SKUPAJ
SKUPAJ A + B

1.443
702
78
2.223

0
0
0
2

0
0
0
2

0
0
0
2

0
0
0
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2.102

2

2
2.225

1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku
število naslovov
slov.
tuji jeziki
1.343
77
571
47
55
7
1.969
131

A. OBVEZNI IZVOD
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
SKUPAJ
B. NAKUP
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
Elektronski viri
od tega elektronski viri:
- dostopni z lokacije knjižnice
- z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja
SKUPAJ
SKUPAJ A + B

0
0
0
1

0
0
0
1

1
1
1
1.970

1
1
1
132

1.2 Podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi za potrebe območja ali na
nacionalnem nivoju (samostojno ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami)
skupaj
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
Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje
Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na dLib.si za
območje
Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje
Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za
območje

10.02.2020

prirast
-

-

987

104

91.112

96

270.452

14.812

7.577

579

13.187

583
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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
- od tega število članov širšega območja OOK
- delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%)
Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja
Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih
po medknjižnični izposoji na območju (aktiva)
Število kopij dokumentov, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po
medknjižnični izposoji na območju (aktiva)
Število za končnega uporabnika brezplačno elektronsko posredovanih
dokumentov na območju (aktiva)
SKUPAJ AKTIVA
SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE
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
Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja
Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja
Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice
- število prijav
- število članov
Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice
- število prijav
- število čanov
Uporaba e-knjig
- uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO)
- uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos)
Prirast 14 enot/1000 prebivalcev
Indeks prirasta

10.02.2020

83.293
6.032
#DEL/0!
229.670
870
0
34
904
230.574
609.150
827.698
201.333
iz celotnega
od tega iz
območja
širšega obm.
OOK
OOK

3.890
470

1.976
209

3.890
470
prevzem

1.976
209
izposoja

-

0
#DEL/0!
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2. STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU OOK
2.1

Tematska svetovanja za območje OOK

2.1.1 Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK
2.1.2 Promocija območnosti
2.1.3 Sodelovanje z nacionalno knjižnico
2.2 Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)
2.2.1 - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK
2.2.2 - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja
2.2.3 - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo)
2.2.4 - skupni projekti mednarodnega sodelovanja
2.3 Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na
posameznem območju ali v vsej državi
2.4 Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih
potreb glede informacijske tehnologije, rač. sistemov in digitalizacije območju
2.5 Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
2.6 Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente
bibliotekarstva s širšega območja
2.7 Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj
bibliopedagoških dejavnosti
2.8 Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK
2.9 Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami
2.10

Koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK

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

število

število ur

[brez 2.1.1,
2.1.2 in 2.1.3]

320

1.184
85
2

762
350

22
8
6
15
3
5

225

2

280
[vnesite število
oseb] 18

301

210

2
9

20
850

6

80

2

20

[št. ur. na
udeležen.] 30

[vnesite število
udelež.] 9.282

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
3.1 Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za
knjižnice na območju
3.2

Informiranje zavezancev za obvezni izvod

3.3

Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici

[št. knjižnic]
10
[število ur]

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

[število oblik]
70

3.5 Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega
območja

[število
organiziranih
izobraževanj/
svetovanj]

[št. posredov.]

[število
redigiranih
zapisov]

3.6

Izvajanje normativne kontrole

3.7

Izvajanje digitalizacije

[število
projektov] 17

3.8

Domoznanski projekti

[število
projektov] 2

4. USMERJANJE IZLOČENEGA (ODPISANEGA) KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IZ OBMOČJA
Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju
SKUPAJ:

št. seznam.

št. enot

4

5.339

št. izbranih
enot
0

Datum: 10. 2. 2020

10.02.2020
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Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana
Številka pogodbe: 3340-19-091005

Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2019

Izvajanje 27. čl. ZKnj

Sredstva
Stroški dela*
EPZ - delež skupnega obsega ur**
Število oseb, ki opravljajo naloge***
Stroški nakupa gradiva (brez
podatkovnih zbirk)
Stroški nakupa podatkovnih zbirk
Skupaj stroški nakupa knjižničnega
gradiva
Programski materialni stroški
digitalizacije
Stroški izobraževanj
Stroški medknjižnične izposoje
Drugi programski materialni stroški
Stroški SKUPAJ (po realizaciji)

Zagotavljanje
povečanega in
zahtevnejšega izbora
knjižničnega gradiva in
informacij
MK
0,00
0,00
0,00

Drugi
0,00

Strokovna pomoč
knjižnicam območja

MK
33.325,56
1,00
2,00

Drugi
3.814,08

Koordinacija zbiranja,
obdelave in hranjenja
domoznanskega
gradiva
MK
26.674,44
1,00
2,00

Drugi
1.663,91

Usmerjanje
izločenega
knjižničnega gradiva
s svojega območja
MK
0,00
0,00
0,00

Drugi
0,00

SKUPAJ
MK

Skupaj
drugi viri

SKUPAJ

60.000,00
2,00
4,00

5.477,99 65.477,99
2,00
4,00

0,00
14.500,00

0,00
0,00

0,00
14.500,00

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

14.500,00

0,00

14.500,00

0,00 14.500,00

0,00
0,00
4.500,00
0,00
19.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.529,00
1.400,00
4.500,00
500,00
89.429,00

0,00 8.529,00
0,00 1.400,00
0,00 4.500,00
0,00
500,00
0,00 94.906,99

0,00
1.400,00

0,00
0,00

8.529,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

250,00
34.975,56

0,00
0,00

250,00
35.453,44

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

EPZ - delež skupnega obsega ur**
Število oseb, ki opravljajo naloge***

0,10
1

1,30
2

1,00
2

0,10
1

2,50
6

2,50
6

PRILOGA 3: Katalog izobraževanj Učnega centra MKL 2019
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanje_2019.pdf
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PRILOGA 4: Poročilo o projektih Poletavci in NajPoletavci 2019

20

Zaključno poročilo projektov Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2019
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
Poletno branje je potekalo od 10. junija do 10. septembra. Že deveto 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 priložnost za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Zaključno
prireditev Dan za Poletavce in NajPoletavce smo izvedli v petek, 20. septembra, na Ploščadi
Kozolec v središču Ljubljane.

3. Rezultati v Mestni knjižnici Ljubljana
Pol ure na dan je trideset dni med počitnicami bralo 736 Poletavcev, 25 izmed njih iz tujine
(Nemčija, Italija, Bosna in Hercegovina), tri knjige pa je prebralo in svoje vtise na naši spletni
strani zabeležilo 100 NajPoletavcev.
Tabela 1: Število Poletavcev in NajPoletavcev v MKL po letih trajanja projekta

Leto
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Število Poletavcev
375
436
666
782
838
728
673
732
736

Število NajPoletavcev
/
/
/
/
67
50
56
81
100

4. Nagrade, glavna nagrajenca in donatorji
Majico in priznanje je na zaključni prireditvi Mestne knjižnice Ljubljana prevzelo 462 Poletavcev
(63 % vseh Poletavcev 2019, 2018: 59 % vseh Poletavcev) in 66 NajPoletavcev (66 % vseh
NajPoletavcev 2019, 2018: 52 % vseh NajPoletavcev). Poletavcem iz tujine so priznanje in
majico podelili učitelji dopolnilnega pouka slovenskega jezika pri pouku.

5. Sodelujoči
Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka projektov, sodelujejo tudi: Cankarjeva knjižnica
Vrhnika5, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Brežice, Knjižnica Črnomelj, Knjižnica
dr. Tončka Pretnarja Tržič, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Jurij Vega Dol pri
Ljubljani, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec,
Knjižnica Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Knjižnica Šentjur, Lavričeva knjižnica
Ajdovščina, Ljudska knjižnica Metlika in Občinska knjižnica Jesenice. Vse sodelujoče knjižnice
(v nadaljevanju knjižnice) organiziramo lastne zaključne prireditve v svojem kraju, razen
Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani, ki se ob zaključku pridruži Mestni knjižnici Ljubljana.
Pomembno vlogo pri izvedbi projekta imajo tudi učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini
(Nemčija in Italija), šolski knjižničarji OŠ v lokalnem okolju in donatorji (glej Tabelo 5).

5

Projekt Poletavci izvaja 17 knjižnic, NajPoletavci pa 8 knjižnic (knjižnice, označene z odebeljenimi črkami).
Rezultate Knjižnica Jurij vega Dol pri Ljubljani prištevamo k Mestni knjižnici Ljubljana.
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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. Kjer je to mogoče, osebno dostavimo naročeno promocijsko gradivo in nagrade, kjer
pa to zaradi oddaljenosti ni možno, naročeno gradivo pošljemo po pošti na lastne stroške.
Skrbimo za skupno promocijo in se poleg glavne nagrade za Poletavce v vseh knjižnicah
trudimo pridobiti še ostale nagrade.
V letu 2019 smo za knjižnice pripravili:
- plakate (B2 in A3),
- zgibanke (tiskane in v e-obliki za vsako knjižnico posebej z njihovimi kontaktnimi
podatki),
- oglasne pasice za objavo na spletnih straneh,
- zemljevid Slovenije s povezavami do spletnih strani knjižnic,
- osnutek besedila za najavo projektov na spletnih straneh in iskanje lokalnih donatorjev,
- balone,
- majice za otroke in odrasle,
- priznanja za otroke in mlade (v e-obliki),
- vabila na Dan za Poletavce – zaključno prireditev (v e-obliki),
- PP predstavitev za promocijo poletnega branja, prilagojeno vsaki knjižnici posebej,
- škatle za zbiranje bralnih seznamov in nalepke za opremljanje škatel,
- obrazec za poročanje,
- dogovore o medsebojnem sodelovanju,
- pravila nagradnega žrebanja,
- navodila za pripravo spletnega obrazca (branja NajPoletavcev),
- 16 glavnih nagrad in različne ostale nagrade ter
- skupno poročilo o izvedbi.

7. Skupni rezultati
V vseh knjižnicah skupaj smo letošnjim Poletavcem in NajPoletavcem podelili 2.538 majic in
priznanj (2.335 Poletavcev in 203 NajPoletavci).
Tabela 6: Število vseh poletnih bralcev v knjižnicah po spolu in povprečje na posamezno enoto
Št. pol.
Skupaj
Povp.št.
Št. najpol.
Skupaj
Št.
Knjižnica
pol./enoto
enot
Ž
M
Ž
M
Cankarjeva knjižnica Vrhnika
2
52
55
107
53,5
8
7
15
K. A. T. Linharta Radovljica
11
92
85
177
16,1
13
6
19
Knjižnica Brežice
3
43
41
84
28,0
/
/
/
Knjižnica Črnomelj
2
15
14
29
14,5
/
/
/
K. dr. Tončka Pretnarja Tržič
1
25
19
44
44,0
/
/
/
K. Jožeta Udoviča Cerknica
4
53
49
102
25,5
/
/
/
K. F. Balantiča Kamnik
4
43
41
84
21,0
5
5
10
Knjižnica Litija
2
43
31
74
37,0
10
6
16
Knjižnica Logatec
4
75
46
121
30,3
4
8
12
Knjižnica Medvode
1
45
48
93
93,0
5
6
11
K. Miklova hiša Ribnica
3
93
70
163
54,3
/
/
/
Knjižnica Šentjur
5
62
45
107
21,4
/
/
/
Lavričeva k. Ajdovščina
4
175
114
289
72,3
16
4
20
Ljudska knjižnica Metlika
1
37
16
53
53,0
/
/
/
Mestna knjižnica Ljubljana
28
395
341
736
26,3
65
35
100
Občinska knjižnica Jesenice
8
36
36
72
9,0
Skupaj
83
1.284
1.051
2.335
28,1
126
77
203
Skupaj vseh poletnih bralcev
2.538

Povpr. št.
najpol./enoto
7,5
1,7
/
/
/
/
2,5
8,0
3,0
11,0
/
/
5,0
/
3,6
2,4

8. Promocija v Mestni knjižnici Ljubljana (koordinacija projekta):
-

2019-09-12, Branje. Knjige in Poletavci, Radio Prvi, Hudo!
2019-08-06, Kako poleti do dobre knjige, Radio Ognjišče, Svetovalnica
2019-07-27, Poletno branje, šport in dobra malica, Radio Prvi, Radijski ringaraja
2019-07-15, Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran, Ljubljana.si
2019-07-05, Poletavci, bralci, ki v knjigah, časopisih in revijah, Časoris
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- 2019-07-00, Pol ure branja na dan, prežene dolgčas stran!, Bukla
- 2019-06-26, Poletavci, Mestna občina Ljubljana
- 2019-06-26, Poziv k poletnemu branju otrok, Dnevnik
- 2019-06-24, Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran, Ljubljana.si
Predstavitve projekta:
- 2019-02-15: v Knjižnici Domžale
- 2019-02-12: v Občinski knjižnici Jesenice
Na projekt smo opozarjali:
- na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL ter zaslonih v knjižnicah,
- na spletnih straneh: Knjigarna Konzorcij, nekatere OŠ v Ljubljani in vse sodelujoče
knjižnice,
- s promocijskimi materiali MKL, ki smo jih delili v vseh knjižnicah, sorodnih zavodih, na
Dnevu MKL in Knjižnici ob vodi (Kopališči Kodeljevo in Kolezija) ter v ZOO,
- osebno in elektronsko poslovnim partnerjem in morebitnim zainteresiranim
organizacijam za sodelovanje ali doniranje.
Posnetki z zaključnih prireditev Mestne knjižnice Ljubljana, ki so dostopni na Youtubu:
- Dan za Poletavce in NajPoletavce (2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
- Dan za Poletavce (2014, Poletavci v zaklonišču 2014, 2013, 2012)
Vse aktivnosti v zvezi s projektom in promocijo branja smo redno objavljali na domači spletni
strani ter na našem Facebook profilu.

9. Kratka vsebinska poročila o izvedbi v posameznih knjižnicah
Cankarjeva knjižnica Vrhnika
Projekt je potekal med poletnimi počitnicami. Otroke in mlade smo aktivno obveščali o samem
projektu, kot tudi o nagradah. Prospekte smo vlagali tudi v t.i. vrečke Maček v žaklju. Tisti
sodelujoči, ki so ob koncu projekta oddali izpolnjene obrazce, so bili povabljeni na zaključno
prireditev oz. na Dan za Poletavce in NajPoletavce, ki smo ga priredili 20.9.2019 ob 17.00.
Sodelujoči so prejeli priznanja in majice ter si ogledali zabavno ulično predstavo Teatra Cizamo
o Erazmu predjamskem. Na koncu smo izvedli nagradno žrebanje. Glavna nagrada je bila skiro.
Promocija:
- spletna stran Cankarjeve knjižnice Vrhnika
- Facebook in Instagram Cankarjeve knjižnice Vrhnika
- lokalni časopis
- zgibanka o dogodkih in zgibanka TIC
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
K projektu smo pristopili drugič, število sodelujočih smo podvojili. Zgibanke, ki so jih mladi bralci
napolnili s tridesetimi dnevi polurnega branja, je knjižnica ob koncu šolskega leta razdelila vsem
učencem od 2. do 6. razreda naših treh občin (Bloke, Cerknica in Loška dolina), na razpolago
so bile tudi po vseh enotah knjižnice. Majico in priznanje je prejelo 102 šolarjev, prav toliko
nagrad smo izžrebali na zaključni prireditvi, ki smo jo izpeljali v soboto, 21. 9. 2019, ob 10. uri, v
Kulturnem domu Cerknica. Tretjino nagrad je, poleg majic in priznanj, prispevala knjižnica,
ostale pa so doprinesli lokalni donatorji. Nagrade smo žrebali izmed vseh sodelujočih, kogar ni
bilo, smo nagrade (ter majico in priznanje) izročili v knjižnici oz. smo jih nesli po enotah, seveda
smo pred tem vse obvestili, kje jih lahko prevzamejo. Tako kot lani, je za potek celotnega
projekta, nagrade ter organizacijo zaključka poskrbela Anita Leskovec, na zaključni prireditvi sta
bila v odboru za žrebanje še Tine Maurer in Nevena Savić. 37 otrok je pri projektu sodelovalo
drugič.
Promocija:
- www. kjuc.si
- Slivniški pogledi št. 54, julij 2019
- Slivniški pogledi št. 55, september 2019
- Slivniški pogledi št. 56, oktober 2019
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Projekt Poletavci je potekal v knjižnici v Kamniku in v vseh naših krajevnih knjižnicah:
- knjižnica v Kamniku: 49
- Krajevna knjižnica Komenda: 23
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- Krajevna knjižnica Motnik: 12
- Krajevna knjižnica Šmarca: - Potujoča knjižnica: Projekt NajPoletavci je potekal v knjižnici v Kamniku in v vseh naših krajevnih knjižnicah:
- knjižnica v Kamniku: 5
- Krajevna knjižnica Komenda: 3
- Krajevna knjižnica Motnik: 2
- Krajevna knjižnica Šmarca: - Potujoča knjižnica: Zaključno prireditev smo pripravili v soboto, 14. 9. 2019, ob 10. uri v Samostanu Mekinje. Gost
zaključne prireditve je bil Andrej Rozman Roza.
Promocija:
- FB profil knjižnice KFBK
- spletna stran knjižnice KFBK
Knjižnica Litija
Letošnjo zaključno prireditev Poletavcev smo v dogovoru z organizatorji prvega
Medgeneracijskega festivala v Litiji umestili v zaključek enotedenskega festivala. S tem smo
projekt Poletavci predstavili tudi ne sodelujočim, kar je naletelo na pozitivne pohvale, saj smo
precej popestrili dogajanje. Zaključna prireditev festivala je potekala v starem mestnem jedru
Litije, zato so nas opazile vse prisotne generacije. Povabili smo Teater Cizamo, ki je nasmejal s
Kozlovsko sodbo.
Promocija:
- Občan, glasilo Občine Litija in Krajevne novice ter glasilo Občine Šmartno pri Litiji
- ETV Kisovec
- spletna stran Knjižnice Litija in FB profil knjižnice
Knjižnica Logatec
Projekt Poletavci smo znova uspešno opravili – s kar 121 otroki, kar je sicer vseeno manj kot
lani, a smo z rezultatom zadovoljni. Pridobili smo še nekaj dodatnih nagrad, predvsem veliko
kart za Bazen Logatec, knjižnica pa je donirala nekaj knjižnih nagrad. Prejšnja leta smo glavno
nagrado »Polet v vetrovniku« lokalnega donatorja Aerodium Logatec izžrebali med Poletavci in
NajPoletavci, da pa bi spodbudili čim več NajPoletavcev k sodelovanju, smo jo letos namenili
samo njim. To se je poznalo tudi pri večjem številu NajPoletavcev. Zaključno prireditev smo
organizirali zadnjo soboto v septembru, v goste smo povabili Žigo X Gombača, ki je otrokom
pripovedoval svoje zgodbe. Na koncu smo izžrebali nagrajence vseh nagrad. Ocenjujemo, da
se je prireditve udeležilo približno 70 % sodelujočih.
Promocija:
- Logaške novice, junij 2019, št. 5
Knjižnica Medvode
Knjižnici MKL in gospe Eriki Žitko se v imenu Knjižnice Medvode zahvaljujem za odlično
podporo in informacije. Na dogodku jih je zabaval dvojec Vroča župa z basnimi, zgodbami …
Poletavcem smo poleg nagrad iz MKL (skiro, igra Deklica Delfina, elektronska knjiga) podelili še
nekaj nagrad: 8 knjig (izbrali so si jih med našimi, ki so nam jih dale založbe), 8 darilnih vrečk
(vsaka je vsebovala beležko, pisalo in nekaj sladkega; nekatere dežnik, druge kapo …).
NajPoletavce pa smo nagradili z dvema kuponoma za knjigo (izbrali so si jih med našimi, ki so
nam jih dale založbe), nahrbtnikom papirnice Goričane in kompletom za speed badminton (to
zadnje je bila glavna nagrada). Poletavcev je bilo letos 93, kar je 21 več kot lani (72), torej
približno četrtino več. NajPoletavcev je bilo 11, kar je 2 več kot lani (9).
Promocija:
- TV MEDVODE, Novice med vodami, oddaja št. 1402, 13. 6. 2019, Poletavci in NajP
(opis bralne akcije in lanski posnetki);
- REVIJA SOTOČJE: julij: str. 20: Poletavci in NajPoletavci na kratko in na splošno o
bralni akciji; september: str. 19: Letos več tako Poletavcev kot NajPoletavcev
- RADIO SORA: 17.6. ob 15.30 v oddaji Lokalno-aktualno
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PRILOGA 5: Poročilo o projektu portal slovenskih splošnih knjižnic
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Projekt skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic
Projekt skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic smo v letu 2017
začele izvajati Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper,
Osrednja knjižnica Celje in Mariborska knjižnica.
V letu 2018 je delovna skupina s svojim delom nadaljevala v okviru Združenja splošnih
knjižnic (ZSK) in izdelala Povabilo k oddaji ponudbe za oblikovanje in izdelavo
spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic. Na osnovi ponudb je bil s strani ZSK, ki
projekt tudi financira in ob podpori imenovane delovne skupine, izbran izvajalec za
oblikovanje in izdelavo portala.
V letu 2019 je bilo izvedeno testiranje funkcionalnosti in uporabniško testiranje portala,
optimizacija delovanja, vnos vsebin po posameznih tematskih področjih in vzpostavitev
osnov za delovanje uredniške ekipe.
Portal je ob finančni pomoči Ministrstva za kulturo zaživel 20. novembra 2019 na
spletnem naslovu www.knjiznice.si, izvedene so bile promocijske aktivnosti za
strokovno in širšo javnost.
Portal slovenskih splošnih knjižnic je namenjen različnim javnostim, saj na enem mestu
združuje vse pomembne vidike dejavnosti slovenskih splošnih knjižnic:
• z izčrpnimi informacijami o storitvah, gradivu in mreži splošnih knjižnic nagovarja
uporabnike in širšo zainteresirano javnost;
• z aktualnim izborom strokovne literature in informacij podpira profesionalno
delovanje in razvoj slovenskega knjižničarstva;
• s transparentno predstavitvijo organiziranja, delovanja in financiranja slovenskih
splošnih knjižnic zagotavlja ogledalo sebi in družbi.
Portal slovenskih splošnih knjižnic vključuje tudi predloge dinamičnih spletnih strani,
oblikovane za uporabo v splošnih knjižnicah. Prednosti uporabe enotnih spletnih
predlog se kažejo predvsem v razbremenitvi knjižnic, zlasti manjših, ki pogosto nimajo
ustreznih kadrovskih in finančnih virov, da bi jih pripravile, vzdrževale in sprotno
razvijale, izboljšujejo pa tudi uporabniško izkušnjo in prispevajo k enakomernejšemu
razvoju vseh splošnih knjižnic, zlasti v virtualnem okolju.
Hkrati je nadomestil tudi dosedanji portal Združenja splošnih knjižnic.
Za njegovo vsebino bo skrbel uredniški odbor z desetimi uredniki iz osrednjih
območnih knjižnic in glavnim uredništvom v Mariborski knjižnici.
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PRILOGA 6: Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega
območja na portalu Kamra v letu 2019
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Osrednja območna knjižnica:

Mestna knjižnica Ljubljana

Program aktivnosti na področju območnega uredništva portala Kamra
2019
Območno uredništvo
- Knjižnicam našega območja smo svetovali pri oblikovanju digitalnih zbirk, vnosu vsebin ter
urejanju avtorskih pravic.
- Udeležili smo se 3. festivala KAMRA. Regijska urednica je na njem sodelovala s prispevkom
Natečaj Zgodbe mojega kraja.
- Udeležili smo se dveh sestankov regijskih urednikov (7. 3. 2019 in 2. 10. 2019) ter
vseslovenskega izobraževalnega srečanja sodelavcev portala Kamra (19. 4. 2019) v Osrednji
knjižnici Celje.
- Pripravili in izvedli smo domoznanski natečaj Zgodbe mojega kraja, ki je potekal od 8.
februarja do 15. aprila 2019. Prejeli smo 60 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.
- Pripravili smo smernice za objavljanje na Twitter profilu portala Kamra.
Pridobivanje vsebin in partnerjev
- Objavili smo 30 novic (od tega 24 v MKL), 16 digitalnih zbirk (od tega 10 v MKL) in 579
multimedijskih elementov (od tega 209 v MKL).
- Dopolnili smo 3 že obstoječe digitalne zbirke.
- Dodali smo 7 partnerskih organizacij (od tega 1 v MKL).
Digitalne zbirke, objavljene v letu 2019:
Mestna knjižnica Ljubljana
1. Prvi ljubljanski županji: Tina Tomlje in Nuša Kerševan Zbirka je nastala v okviru projekta
Znameniti ljubljanski župani in obravnava čas županovanja Tine Tomlje in Nuše Kerševan.
2. Literatura v mestu: dr. Vanesa Matajc in Tadej Golob Digitalna zbirka predstavlja prvi
dogodek iz cikla treh pogovornih večerov z literarno-domoznansko tematiko Literatura v
mestu. Na prvem pogovornem večeru je bilo mogoče prisluhnili dr. Vanesi Matajc, redni
profesorici na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani ter pisatelju, uredniku, novinarju in alpinistu Tadeju Golobu. Med
drugim nas je zanimala vpetost avtorja v svoje lokalno okolje in vpliv, ki ga ima le-ta na
njegovo ustvarjanje.
3. Alojzij Vodnik (1868-1939), ugledni ljubljanski kamnosek in podpornik slovenske kulture
Zbirka obravnava delo uglednega kamnoseka Alojzija Vodnika. Nastala je v okviru projekta
Razvoj Ljubljane.
4. Zgodbe mojega kraja: Spomini na praznovanja in običaje Zbirka je nabor nagrajenih
prispevkov natečaja za najboljšo zgodbo z domoznansko vsebino.
5. Josip Čemažar (1891-1959), ljubljanski tiskar in založnik Zbirka obravnava delo
pomembnega tiskarja in založnika Josipa Čemažarja. Nastala je v okviru projekta Razvoj
Ljubljane.
6. Ljubljanske perice Zbirka, ki je nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju,
govori o dobi ljubljanskih peric ter njenem zatonu.
7. Stari ljubljanski tiskarji in tiskarne v knjižnični zbirki Slovanske knjižnice Digitalna zbirka
predstavlja pomembnejše ljubljanske tiskarje in tiskarne do leta 1945, tiske katerih
hranimo v Slovanski knjižnici. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju.
8. Literatura v mestu: Bronja Žakelj in dr. Miran Hladnik Digitalna zbirka predstavlja drugi
dogodek iz cikla treh pogovornih večerov z literarno-domoznansko tematiko Literatura v
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mestu.
9. Literatura v mestu: dr. Andrej Blatnik in dr. Tomo Virk Digitalna zbirka predstavlja tretji
dogodek iz cikla treh pogovornih večerov z literarno-domoznansko tematiko Literatura v
mestu.
10. Šentjakobska knjižnica v Ljubljani Zbirka obravnava nastanek in delovanje Šentjakobske
knjižnice v Ljubljani. Nastala je v okviru projekta Razvoj Ljubljane.
Knjižnica Litija:
1. Rastoča knjiga Primskovo Digitalna zbirka, ki je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v
našem kraju, predstavlja zbirko ohranjenih predmetov iz bogate dediščine kraja, ki
ohranja dragocen spomin na življenje in delo naših prednikov.
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik:
1. Fotograf in podjetnik Peter Naglič Zbirka je nastala ob 60 letnici smrti Petra Nagliča,
fotografa ter ščetarskega mojstra in tovarnarja iz Šmarce pri Kamniku in sicer v okviru
projekta Bilo je nekoč v našem kraju.
Knjižnica Domžale
1. Homec: gradnja Društvenega doma in živahno življenje ob njem Digitalna zbirka, ki je
nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju, govori o gradnji Društvenega doma
na Homcu ter pestrem družabnem življenju ob njem.
Knjižnica Medvode:
1. Župnija Smlednik Zbirka obravnava cerkev sv. Urha v Smledniku ter podružnične cerkve
župnije Smlednik. Nastala je v okviru projekta Bilo je nekoč v našem kraju.
Cankarjeva knjižnica Vrhnika:
1. Morje je lahko tudi manj slano Zbirka predstavlja raziskovalno nalogo učencev iz rakovške
osnovne šole, ki so v njej raziskali kako so počitniški čas kot otroci in kasneje odrasli
preživljali njihovi dedki in babice. Zbirka je nastala v okviru projekta Bilo je nekoč v našem
kraju.
2. Cankar za vsak dan: Cankarjevo leto 2018 na Vrhniki Digitalna zbirka obravnava niz
dogodkov, s katerimi so se ustvarjalci kulturnega življenja na Vrhniškem spominjali 100.
obletnice smrti Ivana Cankarja.
Digitalne zbirke, ki so bile v letu 2019 dopolnjene:
1. Zbirka starih razglednic Knjižnice Logatec (Knjižnica Logatec): 9 MME.
2. Andrej Žigon (9.1.1952-16.7.2003) (Knjižnica Logatec): 9 MME.
3. Kako so nekdaj praznike obhajali (Knjižnica Logatec): 1 MME.
Usposabljanje vnašalcev vsebin
13. 6. 2019 smo izvedli osvežitveno delavnico vnosa vsebin na portal Kamra za vnašalce iz
Osrednjeslovenske regije. Udeležilo se jo je 5 vnašalcev.
Promocija
- 82 objav na Twitter profilu Kamre @PortalKamra, 37 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, v glasilu 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 Dobro jutro na RTV
Slovenija.
Datum:

14. 1. 2020

Pripravila:

Anja Frković Tršan
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PRILOGA 7: Poročilo natečaja »Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in
običaje« 2019

30

Poročilo: Natečaj »Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje« 2019
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 praznovanja in
običaje, ki je potekal od 8. februarja do 15. aprila 2019. Namenjen je bil vsem, ki so dopolnili
60 let in radi pišejo. Starejše smo povabili, da nam do 15. aprila 2019 pošljejo kratko, resnično
zgodbo iz preteklosti svojega kraja, povezano s praznovanji in običaji, najsi gre za zgodbo,
katere se spominjajo sami ali pa je njihovo pozornost vzbudila zanimiva pripoved, stare
fotografije, zapiski. Sodelovali so lahko 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 aprilu in maju 2019 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),
- Milena Glušič (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik),
- Gašper Hudolin (Mestna knjižnica Ljubljana),
- Urška Orešnik (Knjižnica Logatec),
- Barbara Škerl (Mestna knjižnica Ljubljana).
V času trajanja natečaja smo prejeli 60 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.
Nagrajence smo javno razglasili na zaključni prireditvi 29. 5. 2019 v dvorani Knjižnice Otona
Župančiča.
Prvo mesto: Ivana Jana Cvirn (Sevnica) »Gregorjevo nekoč in danes«.
Nagrada: 2 celodnevni vstopnici za obisk Term Snovik, knjiga založbe Modrijan.
Drugo mesto: Albin Potisek (Hrastnik) »God svete Barbare«.
Nagrada: 2 karti za vožnjo z ladjico po Ljubljanici, knjiga založbe Modrijan.
Tretje mesto: Sonja Malovrh (Horjul) »Priprave na božič«.
Nagrade: 2 vstopnici za obisk Arboretuma Volčji Potok, knjiga založbe Modrijan.
Ostali nagrajenci, uvrščeni med deseterico, so prejeli paket naravne kozmetike podjetja Herba
Slovenica (po naključnem vrstnem redu):
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•
•
•
•
•
•
•

Marija Mošnik (Laze v Tuhinju) »Stara kura ob rojstvu otroka«
Valerija Ravbar (Ivančna Gorica) »Predpust«
Magdalena Jazbec Maček (Ljubljana) »Šagra v Svetem«
Borka Slavica Kucler (Ljubljana) »Prvomajski pirhi«
Marko Nemec Pečjak (Ljubljana) »Mlini in golibe na Muri«
Bernadette Pojbič (Maribor) »Zgodbe mojega kraja: Spomini iz Prekmurja«
Darinka Pajenk (Ivančna Gorica) »Kako smo obirali hmelj«

Natečaj so podprli: Arboretum Volčji Potok; Herba Slovenica; Modrijan založba d.o.o.; Rečni
transport, promet po rekah d.o.o., Ljubljana in Terme Snovik.
Promocija
Objave:
2019-05-30 Nagrajene zgodbe mojega kraja (Delo.si)
2019-05-29 Spomini o tem, kakšno je bilo nekoč življenje (Delo)
2019-03-01 Zgodbe našega kraja: natečaj Mestne knjižnice Ljubljana (TV Slovenija 1, Dobro
jutro)
2019-02-11 Natečaj za najboljšo zgodbo (Dnevnik)
2019-02-11 Zgodbe mojega kraja (Delo)
2019-02-10 Natečaj za najboljšo zgodbo (Dnevnik)
2019-02-06 Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje (Ljubljana.si)
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.
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