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1 UVOD
Letno poročilo Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota daje pregled nad
opravljanjem knjižnične dejavnosti v letu 2018 in hkrati celovito informira o našem delu,
pri katerem smo sledili zastavljenim nalogam in izzivom, ki smo si jih zastavili v programu
dela za leto 2018. Nekateri projekti, ki jih v programu še nismo predvidevali, so se
formirali sproti, in prav njihova uspešna realizacija, odziv lokalne skupnosti in okolja nanje
so za nas največja potrditev, da pripravljamo kakovostne in raznolike knjižnične storitve, s
katerimi zadovoljujemo potrebe in želje vseh ciljnih skupin in generacij. Zavedamo se, da
knjižnica s knjižničnim gradivom in storitvami vpliva na kakovost življenja tako
poameznika kot lokalne skupnosti ter postaja poleg izobraževalnega in informacijskega
vse bolj tudi družabno in kulturno središče lokalne skupnosti, zato je prizadevanje za
pestrost vsebin še toliko večje in preudarneje zastavljeno. Velik poudarek smo namenjali
skrbi za gradnjo kakovostne in uravnotežene knjižnične zbirke, ponudbi kakovostnih
storitev in vsebin, spodbujanju bralne kulture in pismenosti, informacijskega
opismenjevanja, promociji knjižničnih zakladov kulturne dediščine in drugim storitvam v
kontekstu knjižničnih vlog, ki jih pregledno in nazorno poročilo tudi podaja.
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2 PREDSTAVITEV ZAVODA
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je osrednja splošna knjižnica za 12 občin,
Mestno občino Murska Sobota in Občino Beltinci, ki sta soustanoviteljici, ter 10
pogodbenih (Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci,
Rogašovci, Šalovci in Tišina). Je tudi domoznanska knjižnica za Prekmurje, Prlekijo in
Porabje. Razvila se je iz ljudske knjižnice (ustanovljena 1945) in študijske knjižnice
(ustanovljena 1955), ki sta se leta 1972 združili in se poimenovali tako, kot se knjižnica
imenuje še danes. V začetku leta 1991 je bila računalniško opremljena in vključena v
računalniško podprt slovenski knjižnični informacijski sistem, leta 2004 pa je pričela
delovati v novi sodobni zgradbi v središču mesta Murska Sobota.
Od leta 2003 je tudi ena od desetih območnih slovenskih knjižnic, za območje Pomurja
(področje Upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona). Opravlja
še posebne naloge za madžarsko narodnostno skupnost in Slovence v zamejstvu
(Porabje), prav tako zagotavlja knjižnično dejavnost z bibliobusom v 12 prekmurskih
občinah in pri Slovencih v zamejstvu.

2.1 Osnovni podatki
Polno ime ustanove: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Skrajšano ime: PiŠK Murska Sobota
Naslov: Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota
Matična številka: 5676274000
Davčna številka: 18974961
Tel.: +386 2/530 81 10
Fax.: +386 2/530 81 30
E-poštni naslov: info@ms.sik.si
Spletni naslov: www.ms.sik.si
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2.2 Organi zavoda
Svet zavoda: Marko Polanšček (MO Murska Sobota, predsednik), Bojan Žerdin (Občina
Beltinci, namestnik predsednika), mag. Brigita Perhavec (MO Murska Sobota), Lea Friškič
(MO Murska Sobota), Martina Luteršmit (MO Murska Sobota), Renata Pinter Vertot (MO
Murska Sobota), Terezija Topoljski (Občina Beltinci), Vesna Radovanovič (PiŠK Murska
Sobota) in Boštjan Zver (PiŠK Murska Sobota).
Strokovni svet: Franci Just (DBP Murska Sobota, predsednik), Vanda Kovač (DBP Murska
Sobota), mag. Franc Kuzmič (KZ Slovenije, do 6. 4. 2018 - smrt), Maja Vratuša (KZ
Slovenije), Janez Horvat (PiŠK Murska Sobota) in Bojan Režonja (PiŠK Murska Sobota).
Direktorica: mag. Klaudija Šek Škafar

2.3 Knjižnična mreža
V knjižnično mrežo Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota spadajo:
-

osrednja knjižnica.

-

krajevne knjižnice (4) – izvajanje knjižnične dejavnosti na narodnostno mešanem
območju, v Prosenjakovcih, Motvarjevcih, Domanjševcih in Hodošu, kjer je na
voljo za izposojo tako slovensko kot madžarsko knjižnično gradivo.

-

potujoča knjižnica (bibliobus) – izvajanje knjižnične dejavnosti na 72 postajališčih v
12 občinah. Posebnost sta porabska (Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci,
Števanovci, Monošter) in madžarska proga (Čikečka vas, Motvarjevci,
Prosenjakovci, Središče, Domanjševci, Krplivnik, Hodoš), na katerih je za izposojo
na voljo tako slovensko kot madžarsko gradivo.

2.4 Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo, pojasnjujejo in opredeljujejo delovno
področje Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota


Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS 87/01 s spremembami in dopolnitvami),



Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS 77/07 s spremembami in
dopolnitvami),
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Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS 19/03),



Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 29/03),



Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe
na področju kulture (Ur. l. RS št. 100/03 s spremembami in dopolnitvami),



Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS 73/03 s
spremembami in dopolnitvami),



Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in študijska
knjižnica Murska Sobota (Ur. l. RS 83/03 in 118/08),



Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS 88/03),



Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS 127/04 s
spremembami in dopolnitvami),



Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 72/93 s spremembami in dopolnitvami),



Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS 80/94 s spremembami in dopolnitvami),



Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS 69/06 s spremembami in dopolnitvami),



Zakon o Javni agenciji za knjigo (Ur. l. RS 112/07 s spremembami in dopolnitvami),



Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018–2028),



Nacionalni program za kulturo 2018 – 2025,



Strategija razvoja splošnih knjižnic 2013 - 2020,



Strateški načrt Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota 2015–2020,



drugi zakonski predpisi in akti.

2.5 Dejavnosti knjižnice kot splošne knjižnice
Dejavnosti Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota izhajajo iz 2. in 16. člena
Zakona o knjižničarstvu (UL RS, 87/01 s spremembami in dopolnitvami).

2. člen:
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
10
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- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
- informacijsko opismenjevanje,
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
16. člen:
- sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,
- zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo,
- zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na
elektronskih medijih,
- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so
namenjene spodbujanju bralne kulture,
- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi
potrebami,
- organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.

2.6 Dejavnosti knjižnice kot osrednje območne knjižnice

Posebne naloge osrednjih območnih knjižnic opredeljuje Pravilnik o osrednjih območnih
knjižnicah (2003):
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in
informacij.
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju: knjižnice na območju spodbujamo.
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva.
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK.
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3 KNJIŽNIČNA ZBIRKA
3.1 Zaloga
Knjižnično gradivo je postavljeno v prostem pristopu po sistemu Univezalne decimalne
klasifikacije. Gradivo za otroke in mladino je postavljeno ločeno od gradiva za odrasle.
Knjižnica je imela na dan 31. 12. 2018 v svoji knjižnični zbirki 418.020 enot gradiva, kar je
7,63 enote na prebivalca. Knjižnega gradiva je bilo 396.081 enot, neknjižnega pa 21.939
enot.
3.2 Nabava knjižničnega gradiva
Knjižnica pridobiva gradivo z obveznim izvodom, nakupom in darovi. Nakup gradiva smo
prilagajali informacijskim, raziskovalnim, izobraževalnim, komunikacijskim, socialnim in
kulturnim potrebam okolja, pri tem pa upoštevali priporočeno razmerje med strokovnim
in leposlovnim gradivom ter gradivom za otroke in odrasle.
V letu 2018 smo v nabavni službi izstavili 454 naročil za monografske publikacije in 120
naročil za serijske publikacije. Knjižnično gradivo smo kupovali v obsegu, kot so nam to
omogočala finančna sredstva, pri tem pa skušali slediti strokovnim priporočilom Pravilnika
o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Letnega načrta nakupa za
leto 2018. Pri dobaviteljih smo si prizadevali pridobiti čim ugodnejše cene za nakup.

Izmed knjig, ki smo jih dobili v dar, smo ustvarili 221 seznamov darov. Prevzeli smo 46
pošiljk obveznega izvoda, od tega 23 za serijske publikacije in 23 za monografske
publikacije.
3.2.1 Prirast knjižnega gradiva
Letni prirast knjižnega gradiva v letu 2018 je znašal 10.463 inventarnih enot, od tega
naslovov 6.045. Načinov dotoka gradiva je bilo pet: nakup, dar, obvezni izvod, stari fond
in lastna izdaja.
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Vrsta gradiva
Knjižno gradivo

Način nabave
nakup
dar
obvezni izvod
stari fond
lastna izdaja

SKUPAJ

2018
inv. enote naslovi
6.320
2.899
2.401
1.776
1.614
1.597
101
94
27
3
10.463
6.045

2017
inv. enote naslovi
6.497
3.047
3.269
2.676
1.630
1.581
364
353
16
2
11.776
7.293

Tabela 1: Prirasta knjižničnega gradiva po načinu nabave v letu 2018 v primerjavi z letom 2017
Opomba, ki velja za vse podatke v tem poročilu, ki se nanašajo na prirast gradiva: Ker lahko določen naslov
prejmemo hkrati kot nakup in dar ali obvezni izvod, se seštevek naslovov ne ujema z dejanskim stanjem
naslovov, kajti v seštevku se vsak naslov upošteva samo enkrat.

3.2.2 Prirast periodičnega tiska
Prirast serijskih publikacij je v letu 2018 znašal 1.066 inventarnih enot oz. 805 naslovov.
Vrsta gradiva
Serijske publikacije

Način nabave
nakup
dar
obvezni izvod

SKUPAJ

2018
inv. enote
naslovi
139
116
237
122
690
619
1.066
805

2017
inv. enote
151
254
736
1.141

naslovi
116
121
623
800

Tabela 2: Prirasta periodičnega tiska po načinu nabave v letu 2018 v primerjavi z letom 2017

3.2.3 Prirast neknjižnega gradiva
Prirast neknjižnega gradiva je v letu 2018 znašal 580 inventarnih enot oz. 428 naslovov.
Vrsta gradiva
Neknjižno gradivo

Način nabave
nakup
dar
obvezni izvod
stari fond

SKUPAJ

2018
inv. enote
naslovi
282
185
198
163
95
80
5
4
580
428

2017
inv. enote naslovi
375
236
137
87
117
102
7
6
636
426

Tabela 3: Prirasta neknjižnega gradiva po načinu nabave v letu 2018 v primerjavi z letom 2017
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3.2.4 Skupni prirast in izločitev gradiva v letu 2018
Skupni prirast je v letu 2018 znašal 12.109 inventarnih enot, med izločeno gradivo
(izgubljeno, poškodovano, zastarelo gradivo, ukradeno, nevrnjeno) pa smo uvrstili 4.997
inventarnih enot.

Skupni prirast:

Način nabave
nakup
dar
obvezni izvod
stari fond
lastna izdaja
SKUPAJ

2018
inv. enote
6.741
2.836
2.399
106
27
12.109

naslovi
3.200
2.064
2.296
98
3
7.281

2017
inv. enote
naslovi
7.023
3.399
3.660
2.884
2.483
2.306
371
359
16
2
13.553
8.830

Tabela 4: Primerjava skupnega prirasta knjižničnega gradiva v letu 2018 in primerjava z letom 2017

Izločeno gradivo:

Vrsta izločenega gradiva
knjižno gradivo
serijske publikacije
neknjižno gradivo
SKUPAJ

2018
inv. enote
naslovi
4.534
3.550
361
219
102
94
4.997
3.863

2017
inv. enote
naslovi
3.303
2.706
485
277
159
151
3.947
3.134

Tabela: Primerjava izločenega gradiva v letu 2018 in primerjava z letom 2017

3.3 Strokovna obdelava gradiva
Obdelava gradiva je potekala na oddelku za nabavo (2 strokovna sodelavca) in obdelavo
gradiva (1 strokovna sodelavka in 1 strokovni sodelavec) ter na domoznanskem oddelku
(1 strokovni sodelavec). Strokovni sodelavci so knjižnično gradivo obdelali strokovno v
skladu s katalogizacijskimi pravili. Za bibliografije je bilo narejenih 480 zapisov.
V vzajemno bazo COBISS smo prispevali 1.392 novih zapisov, za domoznansko zbirko pa
1.275 novih zapisov. Prav tako so kreirali zapise v bazo podatkov CONOR (npr. kreiranih je
14
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bilo 108 domoznanskih avtorjev), urejali zapise v COBIB in druga dela, ki so vezana na
strokovno obdelavo gradiva.
Knjižnično gradivo

2018

Monografske publikacije

772

Serijske publikacije

5

Članki

1.998

Izvedena dela

98

CONOR zapisi

758

- od tega kreirani

754

- od tega prevzeti

4

SKUPAJ

3.631

Tabela 5: Kreirani bibliografski zapisi v letu 2018

4 KNJIŽNICA IN UPORABNIKI
4.1 Aktivni člani
V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je bilo v letu 2018 14.620 aktivnih
članov, kar je za 6,3 % več kot v letu 2017. Na novo je bilo v letu 2018 vpisanih 1.327
članov.

Člani v letu 2018

Mladinski oddelek

Oddelek za odrasle

Skupaj

Aktivni

4.506

10.114

14.620

Prvič vpisani

569

758

1.327

Tabela 6: Aktivni in novi člani PiŠK MS v letu 2018

V evidenci uporabnikov vodimo le aktivne člane, kar pomeni, da v skladu s predpisi tiste
člane, ki si več kot eno leto ne izposodijo gradiva, brišemo iz evidence aktivnih članov.
Aktivni postanejo ponovno ob naslednji izposoji gradiva.
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Občina

Aktivni člani v Aktivni člani
osrednji
bibliobusa
knjižnici

MO Murska
Sobota
Beltinci

Aktivni
člani
Skupaj
krajevnih 2018
knjižnic
0
4.603

Skupaj
2017

4.218

385

1.094

204

0

1.298

1.293

Cankova

209

54

0

263

217

Gornji Petrovci

238

40

0

278

279

Grad

216

102

0

318

281

Hodoš

35

23

2

60

65

Kuzma

146

83

0

229

262

Moravske Toplice

925

219

72

1.216

1.174

Puconci

756

158

0

914

880

Rogašovci

351

182

0

533

460

Šalovci

130

54

13

197

222

Tišina

654

174

0

828

759

3.551

332

0

3.883

3.360

12.523

2.010

87

14.620

13.759

Občine izven UE
MS
SKUPAJ

4.507

Tabela 7: Aktivni člani po občinah v letu 2018

4.2 Odprtost knjižnice
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je bila v letu 2018 odprta od ponedeljka
do petka od 8. do 19. ure ter v soboto od 8. do 13. ure. V mesecih julij in avgust je bila
odprta po poletnem delovnem času; v ponedeljek, sredo in petek od 7. do 15. ure, v
torek in četrtek pa od 12. do 19. ure.
Potujoča knjižnica oziroma bibliobus je vozila po ustaljenem urniku 12 prog in se
ustavljala na 72 postajališčih. Razpored voženj je bil objavljen na spletni strani PiŠK
(http://www.ms.sik.si/), na Google Maps (google maps potujoče knjižnice), na bibliobusu,
v tiskanih in/ali spletnih medijih občin, v katerih bibliobus opravlja knjižnično dejavnost.
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Krajevne knjižnice so bile odprte enkrat tedensko po 4 ure: na Hodošu v četrtek od 8.00
do 12.00, v Prosenjakovcih v sredo od 12.00 do 16.00, Domanjševcih v četrtek od 12.00
do 16.00 in Motvarjevcih v petek od 12.00 do 16.00.
4.3 Obisk knjižnice
Med obisk knjižnice prištevamo uporabnike, ki so knjižnico obiskali zaradi izposoje gradiva
na dom (prevzema, vračila ali podaljšanja gradiva, rezervacije ali naročila gradiva,
informacij o knjižničnem gradivu ter poravnave obveznosti do knjižnice) ali dela v čitalnici.
Sem prištevamo tudi obiskovalce prireditev, ki potekajo v knjižničnih prostorih.

Skupaj je PiŠK Murska Sobota, potujočo in krajevne knjižnice v letu 2018 obiskalo 223.470
uporabnikov (v letu 2017 smo zabeležili 232.106 uporabnikov).
4.4 Izposoja knjižničnega gradiva
V letu 2018 je bilo izposojenih 437.541 enot knjižničnega gradiva (v letu 2017 je bilo
izposojenih 451.356 enot).
Top 15 – največkrat izposojene knjige v letu 2018:
Št.
Naslov
Avtor
ODDELEK ZA ODRASLE
1
Jezero
Golob, Tadej
2
Lebdenje
Ashley, Kristen
3
Pod gladino
Hawkins, Paula
4
Izvor
Brown, Dan
5
Deklina zgodba
Atwood, Margaret Eleanor
MLADINSKI ODDELEK
1
Brina Brihta
Rippin, Sally
2
Bratovščina Sinjega galeba
Seliškar, Tone
3
Solzice
Prežihov Voranc
4
Moje življenje
Cankar, Ivan
5
Krojaček Hlaček
Suhodolčan, Leopold
POTUJOČA KNJIŽNICA
1
Dedkovo kolo
Radovanovič, Vesna
2
Zvezdica
Radovanovič, Vesna
3
Mišek Tip pri zdravniku
Casalis, Anna
4
Rdeče jopice
Kazuo, Iwamura
5
Gnezdo
Radovanovič, Vesna

Izposoja
108
98
98
97
95
163
157
152
151
129
57
47
44
43
42

Tabela 8: Najpogosteje izposojene knjig v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota v letu 2018.
Vir: izum.si/cobiss/top_gradivo
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4.4.1 Biblos
Članom naše knjižnice smo omogočali tudi izposojo e-knjig preko spletnega portala
Biblos, ki ponuja izposojo in prodajo e-knjig v slovenskem jeziku. V letu 2018 je bilo na
voljo za izposojo 707 licenc e-knjig, naši člani pa so si izposodili 1.281 e-knjig, kar je za
27,2 % več kot v letu 2017 (v letu 2017 je bilo 1.007 izposoj).

4.4.2 Podatkovne zbirke
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota ponuja dostop tudi do nekaterih
podatkov zbirk kot so npr. Tax-Fin-Lex, EBSCO-host, Pressreader. Članom knjižnice je
dostop do teh zbirk omogočen tudi izven knjižnice s številko članske izkaznice.

V prostorih knjižnice pa je omogočen dostop tudi do arhiva.

4.4.3 Medknjižnična izposoja
Po medknjižnični poti je bilo v letu 2018 našim in tujim uporabnikom skupaj izposojenih
1.112 enot knjižničnega gradiva, iz PiŠK MS v druge knjižnice 785 enot knjižničnega
gradiva v druge knjižnice v Sloveniji, v PiŠK MS iz drugih knjižnic pa 327 enot knjižničnega
gradiva.
Medknjižnična izposoja

Izposojeno iz drugih knjižnic

Izposojeno v druge knjižnice

Leto

2018

2017

2018

2017

Število fizičnih enot

327

335

785

472

Tabela 9: Medknjižnična izposoja v letu 2018 in primerjava z letom 2017
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5 ZAPOSLENI
S 1. januarjem 2018 je vodenje Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota prevzela
mag. Klaudija Šek Škafar, njena predhodnica Jasna Horvat pa se je vrnila na svoje prejšnje
delovno mesto v knjižnici. Redno zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je bilo tako 27 delavcev.
Poleg tega je bilo 6 oseb vključenih v program javnih del in 5 v dela v splošno korist, s
katerimi smo zapolnjevali kadrovski primanjkljaj.

Priimek in ime
mag. Šek Škafar Klaudija
Horvat Janez
Antolin Terezija
Balažic Jana
Banfi Simona
Benko Kerec Sonja
Farič Nada
Horvat Jasna
Končan Matej
Lukovnjak Suzana
Meolic Slavko
dr. Papp Jožef
Pavlič Andrej
Petek Stanislav
Radovanovič Vesna
Režonja Bojan
Rogač Marjeta
Sečkar Gabriela
dr. Sedar Klaudija
Sraka Metka
Sušec Ana
Szabo Suzana
Škraban Peter
Vlaj Bernarda
Vöröš Julijana
Zrim Milojka
Zver Boštjan

Oddelek
direktorica
oddelek za odrasle
obdelava gradiva
čitalniški oddelek
oddelek za odrasle
računovodstvo
oddelek za odrasle
oddelek za odrasle
sistemski administrator
oddelek za odrasle
potujoča knjižnica
hungarika, obdelava gradiva
domoznanstvo
potujoča knjižnica
mladinski oddelek
nabava gradiva
upravno-tehnična služba
mladinski oddelek
domoznanstvo
mladinski oddelek
mladinski oddelek
čitalniški oddelek
upravno-tehnična služba
upravno-tehnična služba
oddelek za odrasle
oddelek za odrasle
nabava gradiva

Tabela 10: Zaposleni v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota na dan 31. 12. 2018

5.1 Izobraževanje zaposlenih
Izobraževanje zaposlenih, ki zagotavlja tako osebnostno rast zaposlenih kot rast
organizacije, je potekalo v okviru programa izobraževanj za leto 2018. Zaposleni so
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sodelovali tudi pri različnih projektih, v delovnih skupinah in sekcijah. V okviru strokovne
ekskurzije smo obiskali Nacionalno i sveučilišno knjižnico v Zagrebu (2. 12. 2018).

V letu 2018 so se zaposleni udeležili naslednjih izpopolnjevanj in izobraževanj:
 Knjigotrški dan - predstavitvi knjižnega programa Mladinske knjige in Cankarjeve
založbe 2018,
 Varstvo osebnih podatkov v luči nove direktive EU,
 Posvet o lahkem branju,
 Varna raba interneta,
 Strokovno usposabljanje za predsednike sekcij, komisij in skladov pri ZBDS,
 Slovenska matica,
 Slovenski dnevi knjige v Porabju,
 Izobraževalno srečanje vnašalcev Kamre,
 Knjižničar – knjižničarju četrtič: Dan dobrih praks,
 Oblikovanje pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
knjižnicah,
 Varstvo osebnih podatkov v skladu z GDPR in potrebni ukrepi v knjižnicah,
 Kako odpraviti stres za vedno,
 Bologna po Bologni,
 Festival potujočih knjižnic »Bibliobusi brez meja«,
 Pooblaščenci za varstvo osebnih podatkov,
 Nadgradnja veščin javnega nastopanja za pripovedovalce skupine Pravljični večeri
za odrasle,
 Delavnica »ABC moderiranja«,
 Strokovni posvet »Beremo skupaj«,
 Strokovno srečanje knjižnic in partnerjev iz obmejnih krajev »Knjižnice brez meja«,
 Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 2018-2028,
 Srečanje knjižničarjev Železne županije,
 Predavanje o madžarski knjižnični mreži in delovanju knjižnic,
 Predstavitev novosti v programski opremi COBISS,
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 Knjižni sejem Interliber,
 Knjižni sejem Frankfurt po Frankfurtu,
 Delavnica »Priprava prijave na projekte«,
 Domfest 2018,
 Zasluži si zdravje – kako sami odgovarjamo za svoje zdravje,
 Delavnica o protokolu IPv6, njegovi implementaciji, uvajanju in uporabi,
 Pravljični dan s pravljično šolo,
 Strokovno srečanje računovodij,
 Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva ŠPIK-B.

Sodelovanje v delovnih skupinah, pri skupnih projektih OOK in koordinacija:
-

v delovni skupini za pripravo enotnih metodoloških izhodišč za popis
domoznanstva in izhodišč za vrednotenje iz NUK in OOK (delo na dokumentu
Domoznanska dejavnost v slovenskih splošnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici
Maribor, stanje na dan 31. 12. 2016: strokovna izhodišča, metodologija, analiza);

-

udeležba na sestanku glede projekta Znani Slovenci (Mestna knjižnica Kranj, 6. 2.
2018) in sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika o regionalnih in lokalnih
biografskih leksikonih v Sloveniji;

-

sodelovanje pri vzpostavitvi delovne skupine za delo s storitvami za ranljive
skupine uporabnikov – pregled stanja;

-

sodelovanje pri projektu Dobreknjige.si (regijsko uredniško delo, promocija,
udeležba na sestankih).

-

sodelovanje pri projektu Kamra (regijsko uredniško delo, promocija, udeležba na
sestankih in v nadzornem svetu);

-

udeležbe na sestankih koordinacije - direktorji in koordinatorji (NUK Ljubljana, 26.
3. in 11. 9. 2018);

-

udeležbe na sestankih domoznancev OOK (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 15. 5. in 8.
10. 2018). Po prvem sestanku je sledil še sestanek Sekcije za domoznanstvo in
kulturno dediščino, katerega predsedstvo je v letu 2018 prevzela bibliotekarka z
domoznanskega oddelka PiŠK MS;
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-

udeležba na sestanku sistemskih administratorjev in informatikov (Goriška
knjižnica Franceta Bevka, 20. 9. 2018);

-

sodelovanje v strokovni skupini Expano kot pomoč naročniku pri izvedbi javnega
naročila;

-

udeležba na Domfestu, 5. festivalu domoznanstva, z referatom Domoznanski
projekti – uspeh sinergijskega sodelovanja in gradnik lokalne skupnosti (skupaj z
Mileno Bon iz NUK, Mestna knjižnica Ljubljana, 19. 10. 2018).

5.2 Mentorstvo
-

direktorici PiŠK Murska Sobota kot kandidatki za opravljanje strokovnega
bibliotekarskega izpita;

-

delavcem, ki so v naši ustanovi opravljali delo v programu javnih del in del v
splošno korist.

6 DELO PO ODDELKIH
6.1 Oddelek za odrasle
Na oddelku za odrasle je pestra izbira leposlovja v slovenskem in tujih jezikih, med
katerimi naši uporabniki najdejo tako zahtevnejše kot tudi lažje gradivo za različne
potrebe. Prav tako ponuja oddelek za odrasle veliko strokovnih in poljudnoznanstvenih
knjig, s ponudbo katerih poskušamo potešiti želje in potrebe kot tudi radovednost
uporabnikov knjižnice. Na tem oddelku je tudi bogata izbira periodičnega tiska in
referenčnega gradiva, ki spada v sklop čitalniškega oddelka. Uporabnikom so bile
vsakodnevno nudene številne informacije, od klasičnih (42.000) do zahtevnejših (12.000),
računalniških (34.000), domoznanskih (1.250), storitev fotokopij (za uporabnike in interno
rabo je bilo opravljenih 4.754 fotokopij iz knjižničnega gradiva v formatih A4 in A3) ipd.
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PROJEKTI
KNJIŽNIČAR - KNJIŽNIČARJU ČETRTIČ: DAN DOBRIH PRAKS
Strokovno srečanje knjižničarjev, Murska Sobota, 23. maj 2018

Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS je v sodelovanju z Združenjem slovenskih splošnih
knjižnic in Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota pripravila srečanje
knjižničarjev na temo dobrih praks z naslovom »Knjižničar – knjižničarju četrtič: DAN
DOBRIH PRAKS«, ki je potekalo v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Slednja je
namreč v lanskem letu ob Dnevu splošnih knjižnic (20. november 2017) na osrednjem
nacionalnem dogodku v Šmarju pri Jelšah prejela nagrado Združenja splošnih knjižnic za
najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic za inovativno storitev za uporabnike:
Obujamo dediščino v Porabju: Pravljični večeri za odrasle.
Po uvodnih pozdravnih nagovorih in spodbudnih besedah direktorice knjižnice mag.
Klaudije Šek Škafar, podžupana Mestne občine Murska Sobota Boštjana Berlaka,
predsednice Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS Maje Vunšek iz Mestne knjižnice Kranj
in predsednice Združenja splošnih knjižnic Vesne Horžen, so bili predstavljeni najvidnejši
inovativni projekti, s katerimi so se knjižnice prijavile na razpis za Letno nagrado za
najboljše projekte splošnih knjižnic Združenja slovenskih splošnih knjižnic, in tudi drugi, ki
si po vsebini in kakovosti zaslužijo, da jih spozna širša strokovna javnost. Program je bil
razdeljen v tri sklope, v katerih so bile predstavljene dobre prakse, mnenja, pobude in
ideje slovenskih splošnih knjižnic, ki lahko pripomorejo h

kakovostnejšemu razvoju

stroke. V prvem sklopu Knjižnica izven zidov so bile predstavljeni projekti, ki jih knjižnice
izvajajo izven knjižničnih zidov. Med temi so bile predstavljene tudi Zakladnice oziroma
poletna domoznanska bralna značka PiŠK Murska Sobota. Kako navdušiti

mlajše

uporabnike knjižnic za branje in knjigo, je bilo predstavljeno v drugem sklopu Na mladih
svet stoji, v tretjem sklopu Domoznanski utrip pa izpostavljene vezi knjižnice s Slovenci v
zamejstvu in prav tako knjižnice z družinami kot družbenimi skupnostmi. Strokovno
srečanje se je zaključilo s predstavitvijo nagrajenega projekta PiŠK MS Pravljični večeri za
odrasle v Porabju, ki ga je okronala pravljica v prekmurskem narečju »Kralič in Lejpa
Vida«, nastala pod peresom Karla Krajcarja (1936-2018) na Verici v Porabju.
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Slika 1: Nagovor direktorice PiŠK MS, mag. Klaudije Šek Škafar, na strokovnem srečanju knjižničarjev, 23. 5.
2018

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE
V mesecu maju je že osmič zapovrstjo potekala zaključna prireditev bralne značke za
odrasle, katere namen je spodbujanje in širjenje bralne kulture ter bralne pismenosti med
odraslimi. Bralci so lahko med 15. oktobrom 2017 in 15. majem 2018 izbirali med
dvajsetimi proznimi deli tujih avtorjev, prevedenih v slovenski jezik, desetimi proznimi deli
slovenskih avtorjev in petimi pesniškimi zbirkami. Za osvojitev bralne značke pa je bilo
potrebno iz bralnega seznama prebrati osem knjig, štiri prevedena prozna dela, tri prozna
dela domačih avtorjev in eno pesniško zbirko. O vsakem delu je bilo potrebno zapisati
tudi kratko oceno, misel, utrinek. Letos je bralno značko osvojilo 94 bralcev, kar je 11 več
kot lani in seveda največ doslej. Na zaključni prireditvi, ki je bila 31. maja 2018, so bila
podeljena priznanja in nagrade, dogodek pa so s kulturnim programom popestrili učenci
Osnovne šole Puconci pod vodstvom mentorice Renate Novak, ki je tudi koordinatorica
projekta Porajajoča se pismenost.
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Slika 2: Skupinska slika z zaključka bralne značke za odrasle, 31. 5. 2018

BRALNI KLUB
Mesečno enkrat se je skupina 10 bralk in bralcev pod strokovnim vodstvom zunanje
sodelavke Tanje Pirš sestajala v Brankovi sobi in debatirala o tematskih sklopih v
književnosti (npr. nominiranci in dobitnik nagrade Kresnik, biografski roman kot žanr,
literarni opus Philipa Rotha, knjižna zbirka Med Rabo in Muro idr.).

DOBREKNJIGE.SI
Na spletni portal s priporočilno literaturo Dobreknjige.si (nosilki sta OOK Koper in Nova
Gorica), ki deluje od leta 2014, in je namenjen promociji dobrega branja je Pokrajinska in
študijska knjižnica Murska Sobota v letu 2018 prispevala 12 zapisov, s katerimi smo
poskušali izbrana dela približati vsem, ki posegajo po kakovostni literaturi in dobrih
knjigah.
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NAŠA PRIPOROČILNA LITERATURA:
Hisham Matar: Vrnitev, 2017 (dokumentarna literatura)
Urša Zabukovec: Vseživo, 2017 (esej)
Ana Maria Shua: Čudesa cirkusa, 2017 (kratka proza)
Tone Peršak: Preobrazbe, 2017 (življenjepis)
Edith Wharton: Ethan Frome, 2018 (roman)
Jonas Lüscher: Pomlad barbarov, 2017 (roman)
Vladimir P. Štefanec: Najlepša neznanka svetloba, 2018 (roman)
V. S. Naipaul: Maser mistik, 2002 (roman)
Vasilij Grossman Semenovič: Vse teče, 2018 (roman)
Maylis de Kerangal: Na tej točki noči, 2018 (roman)
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Gepard, 2011 (roman)
Ernest Ružič: Anka in Kugyjev pogled, 2017 (roman)

KNJIŽNICA POD ZVEZDAMI
Knjižnica pod zvezdami je nov projekt Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, ki
smo ga v okviru festivala Soboško poletje na Skritem dvorišču (za Hranilnico prekmurskih
dobrot) izvedli dvakrat. Na prvem večeru (26. julija 2018) sta s koncertom uglasbene
poezije Ne bodi kot drugi gostovala Ditka in Feri Lainšček. Pevko in kitaristko Ditko je na
klaviaturah spremljal Gorazd Čepin, s katerim sta pesmi Ferija Lainščka tudi uglasbila. Na
koncertu je zapela pesmi s zgoščenk Ne bodi kot drugi in Ne spreminjaj me ter nekatere
njene skladbe v angleškem jeziku, pesnik Feri Lainšček pa je svoje pesmi tudi interpretiral.
Na drugem večeru Knjižnice pod zvezdami (23. 8. 2018) pa je Vlado Poredoš trio pripravil
literarno-glasbeni večer, na katerem se je slišala poezija Vlada Poredoša in še nekaterih

27

Poročilo o delu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2018

drugih avtorjev, za glasbeno popestritev pa so poskrbeli trio Vlado (glas, orglice, kitara),
Bojan (orglice, kitara) in Vili (kitara).

Slika 3: Koncert uglasbene poezije z Ditko in Ferijem Lainščkom na Skritem dvorišču, 26. 7. 2018

Slika 4: Literarno-glasbeni večer z Vlado Poredoš trio na Skritem dvorišču, 23. 8. 2018
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EXPANO
S sklepom župana MO Murska Sobota smo bili imenovani v strokovno skupino Expano-ja
kot pomoč naročniku pri izvedbi javnega naročila »Dobava, izdelava in vgradnja okoljsko
manj obremenjujoče notranje opreme ter izvedba produkcije za Vrata v Pomurje«. V ta
namen smo pripravili predloge strokovnih vsebin na svojem področju dela za predstavitev
regije.

TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Slovenske splošne knjižnice 20. novembra praznujemo svoj dan – dan splošnih knjižnic.
Da je bilo praznovanje še večje in lepše, smo že drugo leto zapored praznovali kar ves
teden, od 20. do 24. novembra, tudi v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. V ta
namen smo pripravili različne zanimive, s katerim smo predstavljali delček naše
dejavnosti.
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6.1.1 Priložnostne razstave
Na oddelku za odrasle je bilo ob stopnišču v bližini izposojevalnega pulta pripravljenih več
priložnostnih razstav, ki so bile vezane na aktualno tematiko, s katerimi želimo določen
dogodek ali osebnost še posebej izpostaviti in ga na ta način tudi približati uporabnikom
knjižnice. Razstavljena knjižna dela v vitrinah so obogatena tudi s krajšim spremnim
besedilom na razstavnih panojih.
Mesec
januar

februar - marec
april
maj
junij

julij
avgust

september

oktober - november

december

Naslovi razstav
- Nove pesniške zbirke, izdane v letu 2017
- Tujejezične novitete, kupljene na knjižnih sejmih
- Frankfurt po Frankfurtu 2017 in Interliber Zagreb 2017
- Knjižna zbirka Stopinje založbe Literatura
- V spomin: pesnik Rade Krstić (1960 – 2018)
- V spomin: mag. Franc Kuzmič (1952 – 2018)
- V spomin: Miki Muster (1925 – 2018)
- Ogrski kralj Matija Korvin – kralj Matjaž
- Nominiranci nagrade Kresnik za leto 2018,
- 5 finalistov Kresnika in dobitnik Kresnika Drago Jančar
- Biografije in avtobiografije, izdane v prvi polovici leta 2018
- Biografije in avtobiografije, izdane v prvi polovici leta 2018
- Rubrika Jubilej – Vlado Žabot – odlomek z začetka njegove
pesnitve Sveta poroka – ena stran na panoju.
- Znanstvena fantastika
- V spomin: Andrej Capuder in Ciril Zlobec
- Rubrika Jubilej: pesnik, dramatik, gledališki ustvarjalec in
do nedavnega predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo
Svetina Rubrika
- Rubrika Jubilej: Vinko Möderndorfer, slovenski pisatelj,
eden najbolj vsestranskih slovenskih literarnih ustvarjalcev
- Nagrada Man booker in bookerjevi nagrajenci od prve
podelitve leta 1969 dalje
V spomin: pisatelja Arto Paasilinna in Alojz Rebula
- Razstava knjižnih del s sejmov Interliber in Frankfurt po
Frankfurtu

Tabela 11: Priložnostne razstave na oddelku za odrasle v letu 2018
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6.1.2 Tematske razstave
Na zunanji strani bralnega kotička, ki je namenjen bralni znački za odrasle in tudi
domoznanski bralni znački Zakladnice, so bile na razstavnem panoju mesečno
pripravljene dve do tri tematske razstave z razstavo knjižnih del, tako npr. ob
mednarodnem mesecu šolanja psov, mesecu varnega spleta, mesecu boja proti raku, ob
mesecu knjige, mesecu čebel, mesecu kampiranja, ob svetovnem dnevu možganske kapi,
razstava knjižnih del in portretov Franceta Prešerna, ob praznikih (npr. Božič, Velika noč)
ipd. Z izpostavljenimi vsebinami v sklopu tematskih razstav smo uporabnike knjižnice
opozarjali na posamezne tematike, jim hkrati ob tem ponuditi tudi dodatno čtivo in jih
povabili k branju.

6.2 Mladinski oddelek
Mladinski oddelek v pritličju knjižnice poleg knjižnega gradiva, ki je urejeno po starostnih
skupinah, v prostem pristopu ponuja tudi DVD-je z risankami, lutkovnimi igricami in
mladinskimi filmi, po katerih najmlajši zelo radi posegajo, za starše pa je urejen Kotiček za
starše, kjer lahko najdejo različno literaturo z nasveti s področja vzgoje, razvoja in
odraščanja svojih malčkov in mladostnikov.

Na mladinskem oddelku je postavljena tudi knjižna polica Lahko branje, kjer je zbrano
lažje berljivo gradivo za vse, ki težje berejo in/ali težje razumejo klasična besedila.

PROJEKTI
PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE
Pravljice so v zadnjih letih s pripovedovanjem odrasli publiki pridobile nov pomen in
postale tudi zelo priljubljene, kar dokazujejo vedno znova visoka udeležba obiskovalcev
oziroma poslušalcev. V letu 2018 je v PiŠK MS pravljični večer za odrasle (nosilka OOK
Maribor) potekal že osmič zapovrstjo, nastopilo pa je pet pripovedovalcev: Darja Plavčak
(Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica), Liljana Klemenčič (Knjižnica Ivana Potrča
Ptuj), Suzana Slavič (Mariborska knjižnica), Jure Bohinec (Mestna knjižnica Kranj) in Vesna
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Radovanovič (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota). V glasbenem delu je
nastopil cimbalist Andi Sobočan.
Pravljičarka je s pravljicami v prekmurščini predstavljala našo knjižnico na pravljičnih
večerih za odrasle tudi po knjižnicah v Sloveniji.

Slika 5: Pripovedovalci pravljic na pravljičnem večeru za odrasle, 27. 11. 2018

BRALNA ZNAČKA za otroke JAZ PA BEREM
Bralni projekt Jaz pa berem, ki je namenjen otrokom od 4. do 10. leta in traja od februarja
do februarja, smo v letu 2018 sklenili že tretjič zapovrstjo. Bralni projekt, ki je hkrati že
začetek novega, je uspešno zaključilo kar 200 otrok, ki so morali iz pripravljenega
seznama prebrati pet knjig, o prebranem dopolniti zloženko in kaj lepega napisati ali
narisati. Nad številom sodelujočih smo bili zelo navdušeni in hkrati ponosni, saj je to
pravzaprav potrditev za naše prizadevanje k spodbujanju branja in bralne kulture pri
najmlajših. Otroci so si v spremstvu staršev in starih staršev ogledali tudi predstavo Moja
luna v izvedbi gledališča Pravljičarna. Skupaj z vedoželjno in radovedno sovico Uhico so
pokukali v knjige, ki jih sovica izredno rada prebira, še najraje pa tiste, v katerih so
čudovite fotografije sveta. Za sodelovanje v projektu Jaz pa berem so otroci prejeli
priznanje in spominsko darilce, bidon z logotipom bralnega projekta.
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Slika 6: Zaključna prireditev bralnega projekta za otroke Jaz pa berem, 7. 3. 2018

NOČ Z ANDERSENOM
V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota smo lani prvič obeležili spomin na enega
izmed največjih pravljičarjev vseh časov Hansa Christiana Andersena s pestrim in
zanimivim nočnim programom, ki je potekal v noči iz 23. na 24. marec od 19. ure zvečer
pa do 10. ure zjutraj. Na to posebno noč je 15 učencev iz 4., 5. in 6. razreda OŠ I Murska
Sobota skupaj s 5 knjižničarji (3 iz PIŠK MS in 2 iz OŠ I MS) spoznavalo svetovno znanega
pravljičarja Hansa Christiana Andersena skozi različne aktivnosti, od poslušanja pravljic,
priprave razstave, kviza, delavnic, sprostitve z jogo in gongi, vrhunec noči (in tudi jutra) pa
je bila predstava Svinjski pastir.
Noč z Andersenom se je zaključila v soboto zjutraj z zajtrkom in s predstavitvijo nočnega
dogajanja, kateremu so z zanimanjem prisluhnili tako starši otrok kot številni drugi gostje.
Za sodelovanje so otroci prejeli knjižni dar, seveda Andersenovo pravljico, in razglednico
Knihovne Bedřicha Beneše Buchlovana iz Uherské Hradiště na Češkem, ki je krovna
organizatorka projekta Noč z Andersenom že od leta 2000.

Slika 7:Večerna pravljica pred spanjem (na levi) in skupno zadovoljstvo po Noči z Andersenom, 23. in 24. april
2018
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S tem projektom smo bili uspešni na Javnem razpisu za izbiro kulturnih projektov, ki jih je
lani sofinancirala MO Murska Sobota.
RASTEM S KNJIGO
Nacionalni projekt Rastem s knjigo« je namenjen spodbujanju bralne kulture med
osnovnošolci in srednješolci, motivaciji za branje mladinskega leposlovja slovenskih
avtorjev kot tudi spodbujanju obiskovanja splošnih knjižnic. Osnovnošolci, ki so v okviru
tega projekta spoznavali knjižnico, gradivo in storitve, ki jim jih knjižnica nudi, so ob
obisku prejeli knjigo slovenskega pisatelja Mihe Mazzinija Zvezde vabijo. Srednješolci pa
so po učnem obisku knjižnice in ogledu filma v dar prejeli roman Lučke Kajfež – Bogataj
Planet, ki ne raste.

NOČ KNJIGE
Mednarodni dogodek Noč knjige, ki ga obeležujemo na svetovni dan knjige, 23. aprila,
smo pričeli ob 10. uri s pravljično urico z otroci iz vrtca Bogojina, nadaljevali s knjižnim
bazarjem pred knjižnico, na katerem smo pripravili izbor odpisanih in darovanih knjig, ki
so si jih mimoidoči lahko vzeli zastonj. Večer je bil ob 20. uri sklenjen s čajanko z Zoranom
Predinom, na katerem sta Zoran Predin in direktor Založbe Litera, Orlando Uršič,
predstavila knjigo Dno nima dna.
O vsem tem so si uporabniki lahko ogledali tudi gostujočo razstavo Knjižnice Velenje Neža
Maurer – njena pot in razstavo Knjižna zbirka Med Muro in Rabo PIŠK Murska Sobota, ki
sta bili na ogled na mladinskem oddelku.

Slika 8: Noč knjige in čajanka z Zoranom Predinom (na fotografiji z Orlandom Uršičem), 23. 4. 2018
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DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE (DEKD)
Tudi v letošnjem letu smo s prijavo dveh prireditev sodelovali pri projektu Dnevi evropske
kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine (22. 9. – 6. 10. 2018), ki poteka pod
okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju Zavod). Tema v
letu 2018 je bila Naša dediščina: Kjer preteklost sreča sedanjost, s katero se je Zavod
pridružil tudi Evropskemu letu kulturne dediščine. V ta namen smo pripravili dva
dogodka, pravljično uro z ustvarjalno delavnico in predstavitev znamenitih zgradb
preteklosti v mestu Murska Sobota, s čimer smo želeli tudi opomniti in spodbuditi
prizadevanja za spoznavanje, ohranjanje in promocijo kulturne dediščine. Izziv, ki smo si
ga zastavili, da kulturno dediščino razvijemo v privlačno temo za obiskovalce, se je pri
obeh dogodkih izkazal več kot uspešen.
Pravljično uro z ustvarjalno delavnico Kamen na kamen palača smo izvedli z najmlajšimi iz
vrtca in prve triade osnovnih šol, ki so po pravljici z veliko mero domišljije na ustvarjalni
delavnici izdelovali svoje palače iz kartonskih škatel pod naslovom Iz škatel bo nastala
zgradba. Vsi izdelki so bili po ustvarjalni delavnici razstavljeni v knjižnici.
Z učenci druge triade osnovnih šol v Murski Soboti pa smo na Svetovni dan turizma s
pomočjo projekcije spoznavali podobo mesta in najznamenitejše zgradbe v Murski Soboti
iz konca 19. in začetka 20. stoletja, kot so Hranilnica južnega dela Železne županije, Hotel
Dobrai, Bölcseva lekarna, Delavski dom idr., zatem pa smo se še sprehodili po nekdanji
Aleksandrovi ulici (današnji Slovenski) in si te zgradbe iz preteklosti v sedanji podobi in
vlogi tudi ogledali. Na dogodku so se nam pridružili tudi odrasli, ki so ob obujanju kulturne
dediščine povedali še marsikatero zanimivost.
CANKARJEVO LETO – IVAN CANKAR (1876-1918)
V Cankarjevem letu, kot ga je razglasila Vlada RS, smo 100. obletnico smrti Ivan Cankarja
(10. maj 1876 – 11. december 1918), slovenskega pisatelja, dramatika in pesnika obeležili
z razstavo o njegovem življenju in delu. Cankar je bil vseskozi zavezan knjigam; ni jih le
bral, prevajal in razlagal, ampak predvsem pisal. Del njegove obsežne literarne stvaritve
smo ob tej obletnici razstavili, k temu pa dodali razstavne plakate o njegovih
najpomembnejših življenjskih postajah in delih, kjer sta pomembno vlogo imeli tudi
politika in umetnost. K razstavi, ki smo jo na ogled postavili v Tednu splošnih knjižnic, smo
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dodali še likovne izdelke otrok Vrtca Murska Sobota, Enota Srnica Krog, Cankarjevo roko
kiparja Janeza Graufa iz Mežice in performans konceptualne umetnice Lele B. Njatin, ki je
skozi konstrukcijo spomina na Ivana Cankarja in njegovo delo (Narod si bo pisal sodbo
sam) aktualizirala pomensko raven besede SMISEL in jo postavila v zanimiv vizualni, z
gledalcem interaktivni komunikacijski model. Razstava je bila zelo dobro obiskana s strani
vseh uporabnikov knjižnice, prav tako je bila zainteresiranim z vodenjem komentirana
(tako so npr. z zanimanjem predstavitvi prisluhnili in si razstavo ogledali dijaki Gimnazije
Murska Sobota, 123 dijakov iz 2. in 3. letnika).

Slika 9: Razstava Ivan Cankar (1876-1918) v avli knjižnice, ki jo je pripravila PiŠK MS

6.2.1 Storitve za uporabnike s posebnimi potrebami

Knjižnične in informacijske storitve morajo biti dostopne za vse uporabnike, zato jih je
potrebno prilagajati različnim potrebam uporabnikom. V Pokrajinski in študijski knjižnici
Murska Sobota z zagotavljanjem storitev za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami
tako posebno pozornost namenjamo tudi tovrstnim uporabnikom. V ta namen z nabavo
gradiva (povečani tisk, lažje berljive knjige, zvočne knjige na CD-jih ipd.), s postajališči
bibliobusa ob domovih za starejše in drugimi dejavnostmi za uporabnike s posebnimi
potrebami zagotavljamo dostopnost do knjižničnega gradiva, izvajamo različne storitve in
projekte, ki pripomorejo k boljšemu vključevanju v družbo.
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ROMSKI ODDELEK
Od februarja 2015 je v prvem nadstropju knjižnice v sklopu projekta Romano Kher Romska hiša in v sodelovanju z romskim društvom Phuro Kher vzpostavljen romski
oddelek, kjer je na voljo 898 inventarnih enot knjižničnega gradiva z romsko tematiko, od
leposlovnih in strokovnih knjig v romskem jeziku, DVD-jev in plošč do časopisov in
drugega gradiva, ki je ustrezno obdelano in razporejeno. Oddelek je pomemben doprinos
h knjižnični dejavnosti, kot tudi za lokalno skupnost, za spoznavanje in ohranjanje romske
kulture, jezika, zgodovine in njihove identitete. V letu 2018 smo pričeli z izvajanjem
literarno-glasbenih večerov, kjer so se predstavljali romski literarni ustvarjalci.

POLICA LAHKO BRANJE
Knjižna polica Lahko branje je vzpostavljena na mladinskem oddelku od leta 2017, na njej
pa najdemo knjige, ki so prilagojene za lahko branje, ali pa so bile napisane prav s tem
namenom. Polica Lahko branje je posebej označena in lahko dostopna.

KNJIŽNICA IGRAČ
V sklopu iniciative Toy for Inclusion, projekta Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju
Korak za korakom, ki deluje v okviru Pedagoškega inštituta, je bila od 13. januarja 2018 v
igralnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota na mladinskem oddelku vsako
soboto med 10. in 12. uro (v poletnem delovnem času knjižnice v sredo med 10. in 12.
uro) odprta Knjižnica igrač. V njej so na voljo igrače in najrazličnejše igre, ki so namenjene
otrokom v zgodnjem otroštvu (do 10. leta), hkrati pa primerne za medgeneracijsko
druženje.

Cilj projekta je boj proti segregaciji romskih otrok in družin ter doseganje socialne
kohezije na lokalni ravni za izboljšanje in razvoj storitev na področju inkluzivne vzgoje in
izobraževanja v zgodnjem otroštvu kot tudi lažji prehod romskih otrok v lokalne osnovne
šole. Namen projekta je kakovostno druženje in učenje skozi igro, raziskovanje in
ustvarjanje, spoznavanje vrstnikov, Pokrajinske in študijske knjižnice Murske Sobote in
drugih ustanov, ki sodelujejo pri projektu (Vrtec Murska Sobota, predstavniki pripadnikov
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romske skupnosti, predstavniki MO MS, predstavniki vzgojno-izobraževalnih institucij,
Pomurskega muzeja Murska Sobota, Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota,
društev, zavodov, Centra za socialno delo itd.).

KAROLININA BRALNA ZNAČKA
V okviru projekta Bralne vezi, s katerim je knjižnica pričela v letu 2017 v sodelovanju z
Varstveno delovnim centrom Murska Sobota, smo pričeli tudi z bralno značko lahkega
branja oziroma Karolinino bralno značko, ki je poimenovana po pisateljici Karolini
Kolmanič. V ta namen je v knjižnici na mladinskem oddelku bila vzpostavljena tudi knjižna
polica Lahko branje. Pri Karolinini bralni znački, ki je namenjena bralcem iz ranljivih skupin
s težavami pri branju ali/in pri razumevanju besedil, so sodelovali bralci iz vseh štirih
pomurskih enot VDC, v Murski Soboti, Lendavi, Gornji Radgoni in Ljutomeru, VDC Želva in
Centra Sonček. Osvojilo jo je 28 bralcev iz celotnega Pomurja, iz bralnega seznama pa so
morali prebrati dve prozni deli in eno pesem iz pesniške zbirke.

TU JE DOMA LJUBEZEN
Z Varstveno delovnim centrom Murska Sobota smo sodelovali tudi pri pripravi knjižne
izdaje ljubezenske zgodbe, ki so jo sodelujoči pri bralni urah, ki so potekale v času
projekta, pripravili skupaj s pisateljico Karolino Kolmanič. Knjižno izdajo v lažjem berljivem
in razumljivem jeziku so naslovili Tu je doma ljubezen, v kateri je sodobna in aktualna
begunska tematika prepletena z ljubeznijo. Izdaja je vsekakor pomemben doprinos k
zbirki lahkega branja v Sloveniji.

Slika 10: Predstavitev knjige Tu je doma ljubezen, 19. 9. 2018
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LITERARNI OBISKI V DOMU STAREJŠIH RAKIČAN IN MURSKA SOBOTA
Knjižničarka je mesečno enkrat obiskovala tako Dom starejših v Rakičanu in Centru za
starejše v Murski Soboti (skupaj 18 srečanj z 183 udeleženci). Namen srečanj so bile
tematske bralne ure in druženje ob dobrih knjigah, česar se starostniki zelo radi
udeležujejo. Knjižničarka je v posamezno literarno uro vključila več zanimivih vsebin npr.
šege in navade, praznike, branje literarnih del kot tudi sprostitev ob dobri pravljici. Ob
koncu je stekel še pogovor na obravnavano tematiko, občutenje in refleksije o posamezni
literarni uri.

PROJEKTI
ŠT. SKUPIN ŠT. OBISKOVALCEV
Rastem s knjigo za OŠ
28
521
Rastem s knjigo za SŠ
22
589
Bralna značka za otroke – Jaz pa berem
200
Labra – lahko branje – Karolinina bralna značka
105
DEKD in TKD
2
34
Knjižnica igrač
81
1.425
Noč z Andersenom
1
54
Noč knjige
1
60
Skupaj
135
2.988
Tabela 12: Projekti na mladinskem oddelku v številkah v letu 2018

Bibliopedagoške ure in druge dejavnosti:

URE PRAVLJIC IN OBISKI ŠOL
Vsako sredo ob 16.30 so knjižničarke na mladinskem oddelku pripravile uro pravljic za
predšolske in šolske otroke, po pravljici pa so sledile tudi delavnice, kjer so otroci
izdelovali izdelke na temo pripovedovane pravljice. Na pravljice so prihajale skupine iz
osnovnih šol in vrtcev, tudi s starši ali starimi starši, pravljične ure pa so knjižničarke
pripravljale še v vrtcih, ki so bolj oddaljeni od knjižnice.
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PRAVLJIČNE URE
Vrtci (dopoldan - popoldan)
Osnovne šole – informativni obiski
Osnovne šole – pravljice in bralne ure
Pravljice – popoldan, srečanja s starši in
starimi starši
Predstava za otroke – Jaz pa berem
Francoščina, angleščina
Veseli klub (prvi in tretji ponedeljek v
mesecu)
Počitniške dejavnosti v knjižnici

ŠT. SKUPIN
68
15
16
16

Knjižnica pod krošnjami – Igrivi park,
Družinski piknik, Decembrske praznične
pravljice, Mali ČuDo
Bralne ure lahkega branja z uporabniki
VDC, Sonček, Želva …
Skupaj

ŠT. OBISKOVALCEV
1.705
386
401
645

1
39
11

230
228
87

21

145

13

425

4

95

204

4.347

Tabela 13: Bibliopedagoške in druge dejavnosti na mladinskem oddelku v številkah v 2018

KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI NA DRUŽINSKEM PIKNIKU MO MS
Na že tradicionalnem Družinskem pikniku, ki ga pripravlja MIKK Murska Sobota v
sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, so knjižničarke z mladinskega oddelka
letošnje pestro dogajanje (2. 6. 2018) popestrile s pripovedovanjem zgodbic, lutkami in
otroškimi knjigami iz knjižnice, ki so jih prisotni lahko prebirali.

IGRIVI PARK POD KROŠNJAMI TRUBARJEVEGA DREVOREDA V MURSKI SOBOTI
Na Igrivem parku, ki je del festivala Soboški dnevi in je namenjen aktivnemu preživljanju
prostega časa tako za najmlajše kot njihove starše in naključne mimoidoče, so
knjižničarke z mladinskega oddelka izvedle več ustvarjalnih delavnic (22. 6., 23. 6., 26. 6.,
27. 6, 28. 6. 2018).

PRAZNIČNI DECEMBER
V okviru prazničnega decembra v Murski Soboti smo najmlajšim praznično vzdušje v
družbi pravljičnih junakov na Trgu zmage pričarali s prazničnimi pravljicami v Pravljični
deželi (19. 12., 20. 12. in 21. 12. 2018).
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INFORMATIVNI OBISKI
Knjižnico so obiskale tudi različne skupine učencev in odraslih kot tudi posamezniki, ki so
želeli spoznati knjižnico in njeno dejavnost. Predstavili smo jim knjižnico, dragocenosti, ki
jih hranimo, zanimivosti, Cobiss, izposojo ter storitve, ki jim jih ponuja knjižnica. 26. aprila
2018 smo gostili izraelskega veleposlanika za Slovenijo Ejala Sela, 5. junija 2018 pa župana
francoskega mesta Firminy Marca Petit.

RADIO MURSKI VAL
Na radiu Murski val so bile v oddaji Radijski knjižni sejem, ki je namenjena seznanjanju s
knjižnimi novostmi v pomurskih knjižnicah, mesečno enkrat predstavljene najbolj brane
knjige na mladinskem oddelku in oddelku za odrasle, napovedane prireditve v knjižnici,
vsakokrat pa je bila podrobneje predstavljena tudi priporočena knjiga s strani knjižnice,
česar namen je tako spodbujanje branja kot obisk knjižnice.

PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE
Na mladinskem oddelku so knjižničarke pripravljale tudi priložnostne razstave, s katerimi
so izpostavile pomembnejše dogodke, obletnice in datume ter na ta način izpostavljale
mladinsko literaturo, približevale in širile znanje o (evropski) kulturni dediščini in njeni
sodobni razsežnosti. Razstave si zelo radi ogledajo tako obiskovalci mladinskega oddelka
kot tudi mimoidoči uporabniki knjižnice.

6.3 Domoznanska dejavnost
Domoznanska dejavnost je v knjižnicah posebna dejavnost, ki raziskuje, proučuje in
opisuje določeno geografsko oz. upravno območje ter nam govori o zgodovinskem,
geografskem, etnološkem ter družbenem in kulturnem utripu tega območja.
Domoznanska zbirka splošne knjižnice pa je tista, ki poskrbi, da se ustvarjalnost ohranja iz
roda v rod ter da je dostopna najširši javnosti.
V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota ima domoznanska dejavnost že
dolgoletno tradicijo, saj se domoznansko gradivo sistematično zbira že od ustanovitve
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Študijske knjižnice (1955), česar rezultat je današnja dragocena domoznanska knjižnična
zbirka. Kriteriji za zbiranje domoznanskega gradiva so:
-

avtor izhaja iz Pomurja oz. Porabja,

-

vsebina obravnava Pomurje oz. Porabje,

-

gradivo je nastalo na tem (pomurskem in porabskem) območju.

PROJEKTI
DOMOZNANSKA BRALNA ZNAČKA – ZAKLADNICE
Z domoznanskim bralnim projektom Zakladnice, ki traja od 21. junija do 22. septembra,
smo pričeli v letu 2017, v letu 2018 pa uspešno zaključili že drugo sezono, kar dokazuje,
da je projekt tudi uspešno zaživel. Projekt poteka kot skupen projekt vseh štirih knjižnic
na celotnem pomurskem območju, ki te zaklade zbirajo, obdelujejo, hranijo in varujejo. V
ta namen je bila v koordinaciji z vsemi pomurskimi knjižnicami pripravljena zgibanka z
bralnim seznamom (45 del z domoznansko vsebino s pomurskega območja) in vtisni list,
na katerega so sodelujoči zapisali naslove prebranih knjig in vtise, ki so jim ostali po
prebranih Zakladnicah. Zakladnice je v letu 2018 osvojilo 20 bralcev, kar pomeni da smo
uspeli pridobiti še več bralcev v primerjavi s prejšnjim letom. Priznanja s knjižnimi
nagradami (zbornik Zapisana beseda ostane – Littera scripta manet, ki ga je izdala PiŠK
MS v letu 2017) so bila podeljena na zaključni prireditvi v mesecu oktobru. Uvodno krajše
predavanje je pripravila ga. Vesna Laissani, direktorica Splošne knjižnice Ljutomer, na
temo prve čitalnice in prvega slovenskega tabora v Ljutomeru, od ustanovitve katerih je v
letu 2018 minilo 150 let. Tovrsten primer sodelovanja knjižnic na območju je tudi lep
primer dobrih praks koordinacije knjižnic na območju OOK.
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Slika 11: Uvodno predavanje ga. Vesne Laissani na zaključni prireditvi, 9. 10. 2018

KAMRA
Na spletnem domoznanskem regijskem portalu Kamra (nosilka OOK Celje), ki združuje
digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih
ustanovah, je Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota v letu 2018 prispevala:
- 34 novic, 4 fotografije v Album Slovenije in 5 digitalnih zbirk (skupaj 114 multimedijskih
elementov).

Digitalne zbirke:
- Čar kmečkih opravil v Porabju: zbirka predstavlja izbor kmečkih opravil, ko se je vse
opravljalo še ročno in pred modernizacijo kmetijske tehnike, tj. nekako do 60. let 20.
stoletja. Čeprav je bilo delo in samo življenje težko, pa so bili veliko bolj povezani kot
danes, saj je delala vsa družina, na pomoč pa so prišli tudi sorodniki in sosedje.
- Evangeličanske cerkve v Prekmurju: predstavitev Evangeličanskih cerkvenih občin (ECO) v
Prekmurju, ki so nastale po Tolerančnem patentu leta 1781 in so pravzaprav sad
reformacije, ki je s pričetkom v 16. stoletju povsem spremenila tok evropske zgodovine, a
so sledi močno vidne še dandanes. V slovenskem prostoru prav gotovo najbolj v
Prekmurju, kjer danes deluje kar 11 ECO oziroma gmajn od skupno 14 na celotnem
slovenskem ozemlju.
- Knjižna zbirka med Rabo in Muro: Knjižna zbirka, ki je v letu 2018 praznovala 20. letnico
izhajanja, ni postala le pomemben del porabske in s tem vseslovenske kulture kot
literarne produkcije, ampak tudi svojevrsten duhovni most, ki povezuje Slovence na
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Madžarskem z matičnim jezikovno-kulturnim prostorom, in tudi pomemben dejavnik
razvijanja bralne kulture v Porabju. Zbirka predstavlja podrobneje vseh 20 izdaj.
- Monošter/Szentgotthárd v prvi polovici 20. stoletja; Pogled v mesto Monošter in njegov
utrip v začetku 20. stoletja nam približa tudi način življenja tedanjih prebivalcev
slovenskega rodu. Danes je mesto gospodarsko in kulturno središče Slovenskega Porabja,
do podpisa mirovnega sporazuma pa je bilo del Slovenske krajine (Prekmurje in Porabje).
Zbirka predstavlja najvidnejše znamenitosti v mestu iz prve polovice 20. stoletja (npr.
gimnazijo, baročno cerkev, cistercijanski samostan, različne tovarne ipd.).
- Gorička Mariška: Gre za parno lokomotivo, ki so jo zaradi potovanja po goričkih krajih
poimenovali Gorička Mariška. Vozila je na progi Murska Sobota – Hodoš od 26. junija
1907 pa vse do 31. maja 1968, z izjemo pa je svoje potnike po goričkih vaseh zadnjič
popeljala na silvestrovo leta 1968. Kot spomenik kulturne dediščine je od leta 1977
razstavljena na železniški postaji v Murski Soboti.

Bibliotekarka PiŠK se je kot regijska urednica portala Kamra za Pomursko regijo udeležila
dveh sestankov urednikov v Osrednji knjižnici Celje (22. 3. 2018 in 4. 10. 2018) in
Izobraževalnega srečanja sodelavcev portala Kamra (prav tam, 19. 4. 2018).
Portal Kamra in vsebine na portalu smo predstavljali:
-

na spletni strani knjižnice in družbenih omrežjih (Facebook);

-

s promocijskim materialom v knjižnici (zgibanka Portal Kamra, ki jo je izdala
Osrednja knjižnica Celje, 2016 in zgibanka Domoznanstvo? Ja, domoznanstvo!,
kjer je kot spletni portal z digitaliziranimi domoznanskimi vsebinami predstavljen
tudi portal Kamra; izdala PiŠK MS, 2017);

-

individualno posameznim uporabnikom knjižnice;

-

v okviru bibliopedagoških ur (SŠ), domoznanskih prireditev in drugih predstavitev
knjižnice in domoznanske dejavnosti;

-

v sklopu DEKD in TKD (ob projekciji in krajši predstavitvi podobe mesta in
najznamenitejših zgradb v Murski Soboti iz konca 19. in začetka 20. stoletja – na
to tematiko je na portalu Kamra v prejšnjih letih bila pripravljena digitalna zbirka);
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-

v reviji PiŠK MS z naslovom Prekmuriana: revija Pokrajinske in študijske knjižnice
Murska Sobota za literaturo in kulturno zgodovino, ki jo je knjižnica pričela izdajati
v letu 2018. Vanjo so vključene tudi izbrane vsebine, ki so bile kot zbirke ali novice
že predstavljene na portalu.

BIOGRAFSKI LEKSIKON POMURCI.SI
Na biografski leksikon pomurskega območja je bilo v letu 2018 na novo dodanih 28
znanih Pomurk in Pomurcev, tj. osebnosti, ki so bile na tem območju rojene, tukaj živijo
ali so živele, se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju življenja
pomembno zaznamovale pomursko regijo v preteklosti oziroma ji dajejo pečat v
sedanjosti. Na dan 31. 12. 2018 je bilo tako skupno 177 vseh znanih Pomurk in Pomurcev.
Že obstoječe zapise pa smo redno sprotno ažurirali.

DOMOZNANSKE RAZSTAVE:
-

priložnostna razstava ob smrti mag. Franca Kuzmiča (1952-2018), april 2018 (na
oddelku za odrasle). Ob razstavi je bila v času 6 – 30. aprila 2018 tudi žalna knjiga.

-

priložnostna razstava Knjižna zbirka med Muro in Rabo, (v avli knjižnice);

-

razstava Jožef Klekl st. (1874-1948): voditelj Slovenske krajine, 29. maj 2018
(otvoritev in predstavitev), na ogled do 30. julija 2018 (v 1. nadstropju knjižnice v
razstavnem prostoru poleg romskega oddelka);

-

razstava Jožef Klekl st. (1874-1948) je bila na ogled postavljena tudi v Vili Vogler
na Cankovi (v času občinskega praznika, 13. 9. – 17. 9. 2018).

DOMOZNANSKI VEČERI
Na

prvem

domoznanskem

večeru

v

letu

2018

je

beseda

tekla

o

dveh

publikacijah/brošurah (Kak so se inda v Gančanaj ženili in Ftijčje gostüvanje), ki ju je Ivan
Maučec, upokojeni osnovnošolski učitelj in zelo aktiven kulturni delavec, izdal na podlagi
ohranjenih in najdenih zapisov. Po uvodnem nagovoru direktorice Pokrajinske in študijske
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knjižnice Murska Sobota, mag. Klaudije Šek Škafar, so se zbrani z minuto molka poklonili
pred kratkim preminulemu mag. Francu Kuzmiču, nakar je spomine na nekdanje dni, od
snubitve pa do poroke v vasi Gančani in o ptičji poroki, skupaj z avtorjem obujala
Elizabeta Zadravec iz Gančan. Da je bil večer popoln, je v vlogi pozvačina nastopil sin
Zdenko Maučec, s svatbenimi pesmimi pa Mešani pevski zbor Gančani.

Slika 12: Zdenko Maučec, Ivan Maučec in Elizabeta Zadravec na domoznanskem večeru, 10. 4. 2018

Drugi domoznanski večer na temo Bogojinska resolucija – zmotne interpretacije so v nizu
slovesnosti ob obeleževanju konca 1. svetovne vojne in bližajoče se 100. obletnice
združitve Prekmurja z matico pripravili Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Pokrajinska in
študijska knjižnica in Prekmursko društvo general Maister. Vsebino, pomen in namen
bogojinske resolucije, v kateri srečamo znamenito opredelitev prekmurskih Slovencev za
Slovenijo, je predstavila dr. Klaudija Sedar iz PiŠK MS. Kot je na podlagi virov ugotovila,
bogojinska resolucija ni bila sprejeta 17. avgusta 1919, kot se je vrsto let ponavljalo v
javnosti ob prazniku priključitve Prekmurja z matičnim narodom, ampak 29. avgusta 1926
v času poskusa t. i. »hrvatizacije« Prekmurja.
Tretji domoznanski večer, ki je potekal pod naslovom Prekmurski jezik in kultura sta
Pokrajinska in študijska knjižnica in Prekmursko društvo general Maister pripravili ob
državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra. Uvodoma je predsednik društva, mag. Marjan
Farič, poudaril pomembnost dejanj generala Maistra za Slovence in predvsem Prekmurce,
izpostavil pa tudi vlogo prekmurskega jezika in kulture. Strokovni del programa so
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pripravili dr. Klaudija Sedar, ki je zbranim predstavila prekmurski jezik v literaturi in
pomembne avtorje le-teh, dr. Hotimir Tivadar, ki je predstavil program »Prekmurski jezik
in kultura« v osnovnih šolah, o ideji, cilji in željah v kako v prihodnjem letu in prof. Suzana
Panker, ki je spregovorila o izvajanju programa kot interesne dejavnosti, ki je v nekaterih
šolah v Prekmurju že zaživela. Zatem so nastopili učenci štirih osnovnih šol, ki sodelujejo v
interesni dejavnosti Prekmurski jezik in kultura, in sicer OŠ Beltinci, OŠ Kobilje, OŠ Fokovci
in OŠ Tišina. V prekmurskem jeziku so se predstavili z glasbo, petjem, recitali in skeči.
Program so popestrili člani skupine Marko banda s solistko Tjašo Šimonka.

Slika 13: Nastop učencev na domoznanskem večeru, 22. 11. 2018

DIGITALIZACIJA GRADIVA
Pri izboru digitalizacije gradiva smo sledili načrtu digitalizacije, ki smo si ga zadali v letnem
programu za 2018. Digitalizirano in poslano na Digitalno knjižnico Slovenije je bilo:
-

Novine: glasila Slovenske krajine (1934-1941);

-

Dober Pajdás Kalendárium po sztárom szlovenszkom jeziki na … navadno leto: z
doszta lejpim, dobrim i hasznovitim cstenyóm (1899-1922);

-

Jožef Košič: Starine železnih in salajskih Slovenov: fragment iz zgodovine ogrskih
Slovencev (1914) (objavil Josip Gruden);

-

Vilko Novak (ur.): Slovenska krajina: zbornik ob petnajstletnici osvobojenja, 1935;

-

Soboške novine: glasilo Mestne občine Murska Sobota (1996-2000).
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IZSELJENSKI ČASOPISI V PREKMURŠČINI V BETHLEHEMU
Projekt, ki je temeljil na raziskovalnem delu v Bethlehemu v Pensilvaniji v ZDA, je bil
izveden med 22. do 29. oktobrom 2018. Zbiranje izseljenskih časopisov in drugega
izseljenskega gradiva v prekmurščini je potekalo v cerkvenih ustanovah, kulturnih
organizacijah in pri zasebnikih. Cilji in namen projekta (medsebojno povezovanje in
ohranjanje izročila; utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete
Slovencev v Bethlehemu; dopolnitev manjkajočih številk izseljenskih časopisov in drugega
gradiva), ki smo si jih zastavili pred začetkom izvedbe projekta, so bili doseženi in
realizirani. To gradivo je bilo v glavnem fotografirano in pretvorjeno v digitalno obliko,
nekaj primerkov, ki jih imajo v več izvodih, je bilo pridobljenih tudi v fizični obliki.
Dopolnjena zbirka izseljenskega gradiva bo zagotovo koristen in dragocen vir za nadaljnje
raziskovalno delo, bodisi za spoznavanje življenja prekmurskih in porabskih izseljencev v
prvi polovici 20. stoletja bodisi za proučevanje izseljenske literature v prekmurskem
jeziku. Projekt sta podprla Mestna občina Murska Sobota in Urad Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu.
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Slika 14: Utrinki z raziskovalnega dela v Bethlehemu v Pensilvaniji, 22.-29. 10. 2018

BIBLIOGRAFIJA MAG. FRANCA KUZMIČA (1952-2018)
Po nenadni smrti mag. Franca Kuzmiča v mesecu aprilu, ki so mu bile knjige vse življenje
blizu, je Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota skupaj z Ustanovo dr. Šiftarjevo
fundacijo in Pomurskim muzejem Murska Sobota s finančno podporo Mestne občine
Murska Sobota pripravila kot poklon njegovemu opusu njegovo osebno bibliografijo. Tudi
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota mu je bila že od nekdaj blizu. Mag. Franc
Kuzmič je bil med leti 1980 in 1992 zaposlen v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska
Sobota, odtlej pa je kot zunanji sodelavec vseskozi sodeloval pri številnih projektih in
aktivnostih knjižnice. Bibliografija, ki zajema bibliografske enote med leti 1969 in 2018 v
kronološkem zaporedju, razdeljene v štiri sklope: monografije in zaključena dela,
sekundarno avtorstvo, članki in drugi sestavni deli in bibliografije. Bibliografija je prava
zakladnica domoznanskih in kulturno-zgodovinskih zapisov Prekmurja, ki so nastali
njegovi izjemno ustvarjalni in znanstveni poti. Kot taka je tudi zelo dobrodošel priročnik
pri raziskovanju in spoznavanju pretekle podobe pokrajine.

Predstavili smo jo na spominski slovesnosti v novembru, mesecu njegovega osebnega
praznika, ko so se mag. Franca Kuzmiča kot dolgoletnega sodelavca, dragega kolega in
prijatelja spomnili tudi predstavniki organizacij, s katerimi je bil vrsto let neločljivo
povezan. V kulturnem programu sta nastopili skupina Harfa-Kinnor in vokalna skupina
Binkoštne cerkve iz Murske Sobote.
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Slika 15: Spominska slovesnost s predstavitvijo Bibliografije mag. Franca Kuzmiča (1952-2018), 7. 11. 2018

PREKMURIANA
Pokrajinska in študijska knjižnica je v letu 2018 izdala prvo številko svoje knjižnične revije
za literaturo in kulturno zgodovino, katere poslanstvo je izpostaviti vsebine, ki so vezane
na Prekmurje oz. so v kakršnikoli povezavi z njim in hkrati s knjižnično dejavnostjo.
Skladno s tem se je tudi izbira imena revije Prekmuriana ponudila sama od sebe. Najsi
bodo le spomini preteklosti ali utripi sedanjosti, jih kot splošna knjižnica s svojimi
knjižničnimi zakladi želimo obujati, predstavljati in deliti tako z lokalno skupnostjo kot s
širšim slovenskim kulturnim prostorom.
Vsebina revije, ki so jo pripravili zaposleni, je razdeljena na uvodni del, v katerem je
izpostavljeno razmišljanje o pomenu bralne kulture v življenju, osrednji del, ki zajema
literarne in kulturnozgodovinske utrinke, v katerih so predstavljene izbrane (jubilejne)
kratke vsebine in hkrati dejavnost ter vloga Pokrajinske in študijske knjižnice Murska
Sobota. Sklepni del revije je namenjen spominom na osebnosti, ki so pomembno
prispevale k oblikovanju naše pokrajine, in domoznanski izbor 2018, v katerem je preplet
literature in kulturne zgodovine še močneje izrazit in prepoznaven.
Izdajajo revije je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.
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Slika 16: Naslovnica revije Prekmuriana, revije PiŠK MS za literaturo in kulturno zgodovino

Bibliopedagoška vzgoja (predstavitev knjižnice, domoznanske dejavnosti in razstav):
- Dvojezična srednja šola Lendava (20 dijakov) – predstavitev knjižnice, domoznanske
dejavnosti in starejšega domoznanskega gradiva, 26. 4. 2018;
- Gimnazija Murska Sobota, 2. letnik – trije razredi (54 dijakov) – predstavitev knjižnice,
domoznanske dejavnosti in starejšega domoznanskega gradiva, domoznanski kviz, vodeni
ogled knjižnice s predstavitvijo aktualne razstave Jožef Klekl st. (1874-1948) – voditelj
Slovenske krajine, 6. 6. 2018.
- Dvojezična osnovna šola Lendava – 9 učencev, predstavitev knjižnice in domoznanstva
(4. 9. 2018)
- OŠ Križevci pri Ljutomeru – 53 učencev (8. in 9. razr.) – 2 bibliopedagoški uri s
predstavitvijo knjižnice in domoznanstva (2. 10. 2018)
- LU M. Sobota – 35 obiskovalcev – predstavitev knjižnice (4. 10. 2018)
- OŠ Ljutomer – 64 učencev – 2 bibliopedagoški uri (10. 10. 2018)
- OŠ Cezanjevci – 43 učencev – 1 bibliopedagoška ura (12. 10. 2018)
- Dvojezična srednja šola Lendava – 28 učencev – 1 bibliopedagoška ura (19. 12. 2018)
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Predstavitve knjižničnega domoznanskega gradiva in domoznanske dejavnosti:
-

novinarska konferenca ob izidu zbornika Zapisana beseda ostane – Littera scripta
manet 15. 1. 2018);

-

razstava Poti Milana Vincetiča je bila postavljena na ogled na Občinski proslavi
Občine Gornji Petrovci ob kulturnem prazniku v Kulturnem domu Stanjevci. Na
dogodku je bila s strani knjižnice predstavljena tudi literarna pot Milana Vincetiča,
4. 2. 2018;

-

predstavitev knjižničnih dragocenosti, tudi gradiva v hebrejščini izraelskemu
veleposlaniku iz Dunaja ter vzpostavitev sodelovanja v prihodnje ( v ta namen je
bilo pripravljenih tudi okrog 80 enot gradiva za katalogizacijo), 26. 4. 2018;

-

predstavitev knjižnice in domoznanske dejavnosti knjižničarjem iz Knjižnice
Slovenske konjice, 17. 5. 2018;

-

predstavitev knjižnice in domoznanske dejavnosti knjižničarjem in drugim
udeležencem strokovnega srečanja Knjižničar – knjižničarju četrtič: dan dobrih
praks, 23. 5. 2018;

-

predavanje v Vili Vogler v Cankovi – Naše Prekmurje ob zgodovinski prelomnici, 14. 9.
2018;

-

referat na domoznanskem večeru Abecedniki, čitanke, učbeniki v prekmurskem jeziku,
22. 11. 2018.

Sodelovanje v delovnih skupinah in koordinacija:
-

v delovni skupini za pripravo enotnih metodoloških izhodišč za popis
domoznanstva in izhodišč za vrednotenje iz NUK in OOK (delo na dokumentu
Domoznanska dejavnost v slovenskih splošnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici
Maribor, stanje na dan 31. 12. 2016: strokovna izhodišča, metodologija, analiza);

-

udeležba na sestanku v Mestni knjižnici Kranj glede projekta Znani Slovenci, 6. 2.
2018;

-

udeležba na sestanku koordinacije (direktorji in koordinatorji): 26. 3. (Ljubljana);

-

udeležba na sestanku domoznancev OOK (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 15. 5. 2018).
Po sestanku je sledil še sestanek Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino,
katerega predsedstvo je v letošnjem letu prevzela domoznanska PiŠK MS;
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Druge naloge in opravila:
- sestava bibliografije serijskih publikacij, ki so izhajale na pomurskem območju v
obdobju 2013-2017 – za potrebe elektronske izdaje na nacionalnem nivoju
Bibliografija serijskih publikacij za obdobje 1991-2017;
- dopolnjevanje domoznanske zbirke z arhivskimi izvodi knjižnega in neknjižnega
gradiva;
- dopolnjevanje zbirke rokopisov po tekočih številkah: Ro 256, Ro 257;
- katalogizacija gradiva v COBISS (kreiranje člankov iz domoznanske periodike,
serijske publikacije, monografije in neknjižno gradivo v bazo COBIB, kreiranje
avtorjev v bazo CONOR, prevzem zapisov);
- raziskovalno delo – popis gradiva o društvih v Prekmurju v okrajih Murska Sobota
in Dolnja Lendava v obdobju dualizma (1867-1918);
- priprava in nudenje različnih domoznanskih informacij.
6.4 Potujoča knjižnica (bibliobus)
S potujočo knjižnico smo v letu 2018 obiskovali 70 postajališč v 12 pomurskih občinah in
eno progo čez mejo v Porabju. Člani potujoče knjižnice so lahko izbirali med 7.000
enotami knjižničnega gradiva in uporabljali še druge knjižnične storitve, ki jim jih nudi
potujoča knjižnica. Na novo je bilo v letu 2018 vpisanih 241 članov.

V mesecu juniju 2018 je bilo v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Murska Sobota
in Otroškim počitniškim domom Murska Sobota za Baško pripravljenih tudi 426 enot
knjižnega gradiva mladinske literature, ki je bila na voljo otrokom med letovanjem.
V mesecu maju (25. in 26. maj 2018) so se z oddelka za potujočo knjižnico udeležili 20.
srečanja in posvetovanja potujočih knjižnic Slovenije, ki ga organizira Sekcija za Potujoče
knjižnice pri ZBDS, in je namenjeno promociji potujočega knjižničarstva. Letošnje je
potekalo v Postojni, kjer je tradicija potujoče knjižnice na Postojnskem in Pivškem stara že
skoraj 40 let, prav lani pa so se tam razveselili tudi novega, sodobnega bibliobusa.
Strokovnemu posvetu potujočih knjižničarjev z naslovom Bibliobusi brez meja, na katerem
je sodelavka Jana Balažic sodelovala z referatom, je sledil Festival potujočih knjižnic, ki so
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ga pripravili skupaj s knjižnico v Postojni. Drugi dan je bil sklenjen z ogledom Postojnske
jame, knjižnice v Pivki in Parka vojaške zgodovine.
Zaposleni z oddelka za potujočo knjižnico so 12. oktobra 2018 v uporabo pospremili nov
bibliobus Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Ob prevzemu novega vozila je bila tudi
predaja starega, ki so ga podarili Narodni in univerzitetni knjižnici v Banjaluki, kjer bo
izvajal knjižnično dejavnost za pripadnike slovenske narodne skupnosti, ki živijo na širšem
območju Banjaluke. V ta namen, za tamkajšnje Slovence, je PiŠK MS v juliju Osrednji
knjižnici Srečka Vilharja Koper podarila 250 knjig, ki so bile odpisane.
6.5 Program za obmejno območje (Slovence v Porabju)

PORABSKA PROGA BIBLIOBUSA
Dostopnost knjižničnega gradiva in storitve za Slovence v zamejstvu smo zagotavljali s
potujočo knjižnico oziroma bibliobusom Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota,
ki se je v Porabje odpravil dvakrat mesečno in se ustavljal na petih postajališčih: Gornji
Senik, Dolnji Senik, Sakalovci, Števanovci in Monošter. V mesecu septembru smo zaradi
ukinitve vrtca v Dolnjem Seniku ukinili tudi tamkajšnje postajališče, novo pa smo
vzpostavili pri OŠ v Monoštru, kar pomeni, da je število postajališč ostalo enako.
Uporabnike potujoče knjižnice na porabski progi smo k spoznavanju njenega poslanstva
in k spodbujanje bralne kulture seznanjali s publikacijo Porabska proga Pokrajinske in
študijske knjižnice Murska Sobota, ki jo je knjižnica izdala v letu 2017.

LITERARNE URE NA RADIU MONOŠTER
Z izvajanjem literarnih ur na radiu Monošter v narečni besedi, s katerimi smo pričeli v
preteklem letu, smo v letošnjem letu nadaljevali. V vsakem četrtletju so bila predstavljena
različna dela kot npr. Zajec in njegovi prijatelji od Gerde Wagener (1997); Nedelja od
Ivana Cankarja (1995, str. 409-411); Velika knjiga o praznikih, praznovanja na Slovenskem
in po svetu od Damjana Ovseca (1992); Biljard v Dobrayu od Dušana Šarotarja, Slovenci v
Šomodski županiji na Ogrskem od Antona Trstenjaka, Petelin se zaljubi od Vesne
Radovanovič, Božični običaji ob Muri od Vilka Novaka idr.
Poleg literarnih ur pa je bila predstavljena tudi porabska proga potujoče knjižnice:
55

Poročilo o delu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2018

-

predstavitev porabske proge bibliobusa za prvo in drugo polletje 2018 na radiu

Monošter, 4. januar 2018,
-

predstavitev publikacije Porabska bibliobusna proga Pokrajinske in študijske

knjižnice Murska Sobota, 21. februar 2018.

KNJIŽNICE BREZ MEJA - STROKOVNO POSVETOVANJE V KOPRU
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je 6. septembra 2018 organizirala strokovno
srečanje knjižnic in partnerjev iz obmejnih krajev Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in
Madžarske, na katerem smo tudi aktivno sodelovali. Na posvetovanju, ki je bilo
namenjeno spoznavanju in krepitvi sodelovanja med zamejskimi in obmejnimi
knjižnicami, je bibliotekarka PiŠK MS sodelovala z referatom Ko si knjižnična in kulturna
dejavnost Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota v Porabju podata roke, iz
Porabja pa je Jože Hirnök, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem, predstavil
Knjižničarstvo in založniško dejavnost v Porabju in njun pomen za ohranjanje slovenskega
jezika. Oba sta svoja referata sklenila z željo, da nas bo v prihodnje povezovalo še več
skupnih projektov, s katerimi se bomo porabskim Slovencem približali s knjigo v
slovenskem jeziku kot tudi v domači prekmursko-porabski besedi.

Tovrstna strokovna posvetovanja so zelo dobrodošla, saj na ta način spoznavamo delo
drugih knjižnic in organizacij na obmejnih območjih, se povezujemo in si izmenjujemo
primere dobrih praks pri izvajanju čezmejne knjižnične dejavnosti.

PROJEKTI
OBUJAMO DEDIŠČINO: PRAVLJIČNI VEČERI ZA ODRASLE
S projektom Obujamo dediščino: pravljični večeri za odrasle v Porabju, s katerim je
knjižnica pričela v letu 2017 in je bil tudi ocenjen kot najboljši projekt slovenskih splošnih
knjižnic za inovativno storitev za uporabnike v letu 2017, smo v Porabju v letu 2018
nastopili trikrat, kot smo tudi načrtovali. Projekt podpira Urad Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu.
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Prvič smo v letu 2018 obujali dediščino v počastitev slovenskega kulturnega praznika (5.
2. 2018) pri generalnem konzulu dr. Borisu Jesihu. Za prijeten zimski večer v narečni
besedi so poskrbele pravljičarke iz soboške knjižnice, Ana Sušec s pravljico Krača, čutara in
palca, Metka Sraka s pravljicama Tobak in Zlato tele in Vesna Radovanovič s pravljico
Goloubarova kčij. Iz Splošne knjižnice Ljutomer se nam je pridružila Jasna Branka Staman
s pravljico Premeteni pastir, iz Porabja pa Karel Holec s pravljico Sola. Presenečenje na
koncu je pripravila dr. Klaudija Sedar iz soboške knjižnice z lepo zgodbico o avtobusu s
knjigami ali bibliobusu soboške knjižnice v Porabju, ki je podrobneje opisana v publikaciji
Porabska bibliobusna proga Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (izdala PiŠK
konec leta 2017). Med pravljicami pa niso manjkali niti prijetni zvoki violine (Izidora
Krenn) in kitare (Karla Oršoš).

Slika 17: Nastopajoči in generalni konzul dr. Boris Jesih z ženo po pravljičnem večeru, 5. 2. 2018

Drugi pravljični večer (19. 3. 2018) smo izvedli prav tako v Monoštru, in sicer v
Slovenskem domu v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem. Dediščino so obujale
pravljičarke Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, Karel Holec iz Porabja in
Branko Pintarič, slovenski gledališki ustvarjalec, amaterski igralec in pisatelj. Metka Sraka
je povedala pravljici o Sodaku, ki je znoro Cigana in Kak se je Cigan ženo. Ana Sušec si je
izbrala pravljico Mali kokautek, Vesna Radovanovič pa žalostno-srečno pravljico Gusti in
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Zalika iz Mislic Ferija Lainščka. Karel Holec je povedal pravljico Biciklin iz svoje knjige
Andovske zgodbe, Branko Pintarič pa Kak so šli v lejs trejbit, katere avtor je tudi sam. Na
violino pa je zaigrala mlada talentka Maja Cigan iz Murske Sobote.

Slika 18: Nastopajoči in sodelujoči pri pravljičnemu večeru za odrasle v Monoštru, 19. 3. 2018

Tretji pravljični večer (11. 12. 2018) smo pripravili na Generalnem konzulatu RS v
Monoštru in pri tem obujali čas na večere, ko še ni bilo različnih medijev kot danes in so
se ob opravljanju različnih kmečkih opravil pripovedovale pravljice. Pravljice so v
prekmurščini pripovedovale pravljičarke iz soboške knjižnice, Metka Sraka, Vesna
Radovanovič in Ana Sušec, v porabščini pa je pripovedoval Karel Holec. Kot glasbena
gostja je nastopila Julija Fajhtinger.

PRAVLJIČNE URE V PORABJU
Pravljične ure v Porabju so bile izvedene na treh vzgojno-izobraževalnih ustanovah, na
osnovnih šolah Monoštru in v Števanovcih ter na nižji gimnaziji v Monoštru. Na osnovni
šoli v Monoštru je bilo na novo formirani skupini učencev, ki se učijo slovenski jezik,
predstavljenih nekaj enostavnejših pravljic, kot so: Ta knjiga je čisto podivjala, Žabica
nagica, Velika knjiga o kahlici itd., na osnovni šoli v Števanovcih pa je knjižničarka z nižjimi
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razredi prebirala pravljice in zgodbe, z višjimi pa je pogovor tekel o Francetu Prešernu,
največjem slovenskem pesniku. Na nižji gimnaziji v Monoštru, kjer učenci dobro obvladajo
slovenski jezik, pa so po predstavitvi Franceta Prešerna skupaj prebirali še njegove pesmi
(O povodnem možu, Pesem o lepi Vidi, Turjaška Rozamunda, itd). V mesecu decembru so
bile pravljične ure ponovno izvedene na osnovni šoli v Števanovcih.

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA POTUJOČE KNJIŽNICE V PORABJU
V Porabju oz. na t. i. porabski progi je bil uveden tudi nov projekt za spodbujanje bralne
kulture pri Slovencih v zamejstvu, Slovenska bralna značka Potujoče knjižnice PiŠK Murska
Sobota v Porabju. Projekt se je pričel z začetkom meseca novembra 2018 in bo trajal do
konca meseca aprila 2019. Bralna značka ponuja izbor desetih del, zapisanih v
slovenskem jeziku, izmed katerih je potrebno prebrati tri. Pri izboru knjig smo dali
poudarek nezahtevnosti jezika, prav tako smo vključili izdaje iz knjižne zbirke Med Rabo in
Muro, ki so natisnjena v slovenskem knjižnem jeziku in porabskem ali prekmurskem
narečju.

Slika 19: Del zgibanke Slovenske bralne značke potujoče knjižnice v Porabju z bralnim seznamom

SLOVENSKA POLICA
V dveh dvojezičnih šolah v Porabju, v Števanovcih in na Gornjem Seniku, smo iz prejetih
darov pripravili za vsako šolo izbor kakovostnega branja v slovenskem jeziku, za vsako
šolo po 30 izvodov knjig (v glavnem mladinsko literaturo in nekaj tudi za odrasle). Šolam
smo jih tudi osebno predali in postavili na t. i. Slovensko polico, kjer si bodo lahko knjige
vzeli otroci, učitelji in starši vzeli, jih prebirali in vrnili na polico ali jih vzeli domov in
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shranili v svojo domačo knjižnico. Polico s knjigami bomo dopolnjevali, prav tako bodo
lahko nanjo sami prispevali knjige, ki jih želijo v branje priporočati še drugim.

Slika 20: Polici s slovenskimi knjigami v DOŠ v Števanovcih (levo) in Gornjem Seniku (desno)

FAJN JE BILOU
V želji po ohranjanju porabske narečne besede in spoznavanju življenja v Slovenskem
Porabju, kjer Pokrajinska in študijska knjižnica po zakonskih določilih prav tako opravlja
knjižnično dejavnost, smo na podlagi desetih posnetih intervjujev pripravili zgodbe
življenja Porabk in Porabcev, ki so bili rojeni med leti 1932 in 1952. Nastale so dragocene
in čudovite zgodbe, skozi preplet katerih spoznamo tudi zgodovinske, kulturne,
narodopisne, politične, gospodarske in literarne izseke iz življenja Slovencev v Porabju.
Zbrane zgodbe 7 Porabk in 3 Porabcev so zapisane v knjižni obliki, a obogatene z
narečnimi vstavki, kar daje posebno vrednost tako zgodbam kot celotni publikaciji. S tem
se porabsko narečje v vsej svoji edinstvenosti tudi ohranja, obenem pa so zgodbe berljive
tudi za porabske Slovence, ki razen mlajše generacije, ne razumejo knjižnega jezika. Prav s
tem se spodbuja tudi bralna kultura in posledično bralna pismenost, kar je ena od ključnih
knjižničnih vlog in kompetenc človeka, pomembna tako za razvoj posameznika kot za
razvoj družbe. Kot se ugotavlja, so navkljub tujim jezikovno-kulturnim vplivom vseskozi
skrbno negovali in ohranjali slovenstvo. Čas, v katerem so pripovedovalci zgodb preživeli
otroštvo in mladost (prva polovica 20. stoletja), je bil napram sedanjemu vse prej kot
lahek, a je bilo vendarle fajn, kot so vsi svojo pripoved tudi zaključili.
Projekt je bil podprt s strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
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Slika 21: Naslovnica knjižne izdaje Fajn je bilou. PiŠK MS, 2018

6.6 Program posebnih nalog za pripadnike madžarske narodnostne skupnosti
Skrbeli smo za urejanje knjižničnih zbirk v štirih krajevnih knjižnicah, ki so na narodnostno
mešanem območju, v Domanjševcih, Motvarjevcih, Prosenjakovcih in Hodošu, pri čemer
smo si še posebej prizadevali za:
- oblikovanje kakovostne knjižnične zbirke, ponudbo knjižničnega gradiva, informacijskih
virov in knjižničnih storitev, ki optimalno zadovoljujejo potrebe (kulturne, izobraževalne,
informacijske, socialne) pripadnikov NS;
- zagotavljanje dostopnosti kakovostnih knjižničnih storitev s poudarkom na ohranjanju
posebnosti madžarske kulture in z namenom spodbujanja kulturnega izročila madžarske
narodnosti in razvoja rabe madžarskega jezika;
- razvijanje in širjenje bralne kulture ter informacijskega opismenjevanja.
61

Poročilo o delu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2018

V ta namen so bila na območju NS poleg rednega dela v krajevnih knjižnicah izvedena tudi
predavanja (Znamenitosti našega kraja – Kulturna dediščina Hodoša; Hodoš), literarni
večeri (dr. Lajoš Bence: S pisano besedo – literarna zgodovina prekmurskih Madžarov;
Motvarjevci, Domanjševci) in razstave (razstava knjig slovenskih avtorjev v madžarščini in
madžarskih v slovenščini ter sodobna literatura v obeh jezikih – Hidak / Mostovi,
Domanjševci).

Dvakrat mesečno je pripadnike madžarske narodne skupnosti obiskovala tudi potujoča
knjižnica na t. i. madžarski progi, ki zajema 8 postajališč (Čikečka vas, Motvarjevci,
Pordašinci, Prosenjakovci, Središče, Domanjševci, Krplivnik in Hodoš). Na tej progi so bile
na voljo informacije in izposoja v slovenskem jeziku kot v jeziku madžarske narodnostne
skupnosti. Knjižnično vzgojo in pravljične ure z delavnicami pa smo izvajali v vzgojnoizobraževalnih ustanovah (vrtcih in osnovnih šolah) v Domanjševcih, Prosenjakovcih in
Hodošu.

S knjižnicami na Madžarskem (županijskima v Szombathelyu in Zalaegerszegu ter
nacionalno v Budimpešti), s katerimi sodelujemo že vrsto let, smo vzdrževali stike in
skrbeli izmenjavo strokovnih izkušenj na skupnih srečanjih. Dva strokovna delavca sta se
udeležila strokovnega posvetovanja knjižničarjev Železne županije v Szombathelyju z
naslovom Branje – knjižnica – kompetence (1. 10. 2018). Iz Madžarske pa smo gostili
predstavnike različnih kulturnih ustanov, prav tako pisatelje in pesnike iz Vojvodine v
okviru Literarne karavane. Potekala je tudi zamenjava gradiva za slovensko skupnost na
Madžarskem in madžarsko na narodnostno mešanem območju, ki ga PiŠK MS s svojo
dejavnostjo pokriva.
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PROJEKTI
STARI MLINI OD HODOŠA DO ČIKEČKE VASI

Slika 22: Naslovnica publikacije Stari mlini od Hodoša do Čikečke vasi. PiŠK MS, 2018

V sklopu Evropskega leta kulturne dediščine 2018 je Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota v dvojezični (slovensko-madžarski) publikaciji posebno pozornost
namenila spomenikom kulturno-tehnične dediščine na narodnostnem območju, ki ga s
svojo dejavnostjo pokriva. Del te dediščine so tudi mlini, ki so bili v preteklosti pomemben
segment tradicionalnega kmečkega življenja in sooblikovalec podobe kulturne krajine, do
danes pa so se ohranili le redki in so zato kot takšni poseben element nepremične
kulturne dediščine. Prav to smo želeli s publikacijo izpostaviti, pri čemer smo se
osredotočili na območje osmih vasi od Hodoša do Čikečke vasi na narodnostnem
območju v začetku 20. stoletja. Kot se ugotavlja, je na tem območju delovalo najmanj
triindvajset mlinov, večinoma vodnih, na parni pogon so bili prvotno štirje, kar je bila
nasploh revolucionarna sprememba pri mletju. Vsi so svoje poslanstvo že končali, tudi ohranili so se
redki, so pa trije vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Ker so za večino mlinov ostale le
blede sledi, je podani pregled, ki temelji v glavnem na gradivu iz knjižnične zbirke, zagotovo
dobrodošel prispevek pri odkrivanju in doživljanju te kulturne dediščine v Prekmurju.
63

Poročilo o delu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2018

DIGITALIZACIJA GRADIVA V JEZIKU NARODNE SKUPNOSTI
Za pripadnike madžarske narodne skupnosti smo z ozirom na Evropsko leto kulturne
dediščine in Cakarjevo leto digitalizirali roman Ivana Cankarja, ki ga je 30 let po izidu
originala, leta 1937, v madžarski jezik prevedel Avgust Pavel – Jernej szolgalegény és az ő
igazsága; Mihaszna Marko és Mátyás király (Hlapec Jernej in njegova pravica; Potepuh
Marko in kralj Matjaž). Gre za prvi prevod omenjenega dela v madžarski jezik, ki je tudi
glavni opus novejše slovenske literature. Roman je izšel v Budimpešti pri tedaj
najuglednješi založniški hiši v reviji Nyugat (Zahod). Delo približa hkrati dva kulturna
prostora, v katerem sta živela in ustvarjala avtor in prevajalec dela, Ivan Cankar, od smrti
katerega je v 2018 minilo 100 let, in Avgust Pavel, ki je bil rojen na Cankovi, je pa večji del
svojega življenja preživel na Madžarskem in si je v okviru svojega širokega raziskovalnega
opusa prizadeval za osvetlitev slovensko-madžarskih kulturnih stikov.
6.7 Območnost in strokovna pomoč knjižnicam na območju
Povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva smo zagotavljali z obveznim izvodom, s
katerim nudimo uporabnikom širši izbor knjižničnega gradiva in je pomemben za
izgradnjo knjižnične zbirke za celotno območje. V letu 2018 smo z OI pridobili 2.399 enot
knjižničnega gradiva. Podaljšali smo naročnini na podatkovni zbirki Tax-Fin-Lex in Press
Reader, dostop do katerih je bil preko oddaljenega dostopa omogočen vsem knjižnicam
na območju. Na voljo je bil tudi dostop do zbirke EBSCOhost. Pri brezplačni medknjižnični
izposoji za končnega uporabnika, ki je bila zagotovljena, opažamo vsako leto več
posredovanih enot gradiva na območju. Območno in podatkovne zbirke smo na več in
različne načine tudi promovirali, da bi izbor knjižničnega gradiva in informacij čim bolj tudi
približali uporabnikom na območju. Ugotavljamo in ocenjujemo, da so kakovostne in
raznolike knjižnične storitve v okviru povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega
gradiva in informacij pripomogle k širši ponudbi in posledično večji dostopnosti gradiva na
območju.
S strokovno pomočjo trem knjižnicam na območju smo koordinirano usklajevali razvoj
knjižnične dejavnosti na območju, si s svetovalnim delom prizadevali za večjo učinkovitost
knjižnic na območju in enakomernejši razvoj na strokovni ravni. V ta namen smo nudili
tudi strokovno usposabljanje zaposlenim iz knjižnic na območju (npr. COBISS3/nabava,
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sistemski administraciji in obdelavi knjižničnega gradiva idr.), jih spodbujali k vključevanju
v naše projekte, jih seznanjali z novostmi in vsebinami iz izobraževanj, ki jih je pripravila
nacionalna knjižnica. Veliko pozornost smo namenjali lastnim projektom za potrebe
celotnega območja, tako bralne kot druge projekte, in sodelovali ter skrbeli za skupen
razvoj projektov z drugimi OOK. S šolskimi knjižnicami smo koordinirali razvoj
bibliopedagoških dejavnosti in izvedbo skupnih projektov, na katere so se tudi zelo
pozitivno odzivale. Knjižnično dejavnost za posebne skupine uporabnikov za celotno
območje smo v letu 2018 obogatili z novimi projekti, že utečene pa uspešno nadaljevali.
Udeleževali smo se sestankov izobraževanj in delavnic koordinacije območnosti v NUK,
sestankov domoznancev in sistemskih administratorjev, bili vključeni v delovne skupine in
druge različne aktivnosti. Novosti, strokovno znanje, mnenja in dosežke smo prenašali na
osrednje knjižnice hkrati pa skrbeli za tesnejše povezovanje in dobro komunikacijo, kar je
pomembno za skupno sodelovanje in razvoj stroke.
Domoznansko dejavnost na območju smo koordinirali usklajeno, izvajali projekte
digitalizacije in druge projekte domoznanske narave, s čimer je hkrati potekala tudi
promocija domoznanske dejavnosti. Digitalizacija domoznanskega gradiva je temeljila na
smotrnem izboru z ozirom na pomembnost za širše območje OOK. V letu 2018 smo tudi
zaključili z nekajletnim projektom digitalizacije Novin: glasila Slovenske krajine, kar si
štejemo v poseben uspeh, saj je bilo po tem časniku precej povpraševanja glede na
bližajočo se 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v letu
2019. Prav tako je vso ostalo digitalizirano gradivo dragoceno in pomembno za širše
območje OOK pri ozaveščanju o skupni zgodovini in vrednotah.

Knjižnično gradivo smo izločali v skladu s strokovnimi navodili in z zakonskimi določili. S
tem smo si prizadevali za ustrezno sestavo in oblikovanje kakovostne knjižnične zbirke z
raznovrstnim gradivom, ki odraža kulturo lokalne skupnosti in družbe na širšem območju
OOK.

65

Poročilo o delu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2018

7 SODELOVANJE Z DRUGIMI KULTURNO IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI, ZAVODI,
DRUŠTVI
Pokrajinska in študijska knjižnica je pri izvajanju svoje dejavnosti in projektov sodelovala s
številnimi ustanovami, tako s knjižnicami in drugimi kulturnimi ustanovami kot različnimi
organizacijami, društvi, zavodi in institucijami. Kot že vrsto let, smo sodelovali tudi s
pomurskimi in s porabskimi vrtci in šolami. Izpostaviti velja sodelovanje z Ljudsko univerzo
Murska Sobota (Teden vseživljenjskega učenja), Varstveno delovnim centrom Murska
Sobota, s Centrom Sonček Murska Sobota, z Domom starejših Rakičan in Centrom
starejših Murska Sobota, Mladinskim informativnim klubom Murska Sobota, Društvom
prijateljev mladine Murska Sobota, Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
(ZKTŠ), Pomursko izobraževalno fundacijo – PIF , Pomursko akademsko znanstveno unijo
(PAZU), Ustanovo dr. Šiftarjevo fundacijo (UŠF), Prekmurskim društvom general Maister,
Klubom Prekmurskih študentov, Univerzo za tretje življenjsko obdobje, Društvo
upokojencev Murska Sobota, Slovenskim društvom Hospic, občinami in drugimi zavodi
oziroma društvi, v zamejstvu pa z Zvezo Slovencev na Madžarskem, Generalnim
konzulatom RS v Monoštru in drugimi.

8 PRIREDITVE IN DOGODKI V POKRAJINSKI IN ŠTUDIJSKI KNJIŽNICI MURSKA SOBOTA V
LETU 2018
Za vse prireditve smo pripravljali mesečne napovednike, informacije o posameznih
prireditvah in dogodkih pa smo oglaševali na oglasni deski v predverju knjižnice, pošiljali
preko e-obveščanja, TIC Murska Sobota, županom občin ustanoviteljic in pogodbenim
občinam, knjižnicam na območju in sorodnim kulturnim ustanovam. Za najavo dogodkov
smo skrbeli tudi na spletni strani knjižnice, v skupnem koledarju – aplikaciji za prireditve,
na facebook strani knjižnice na Kamri za domoznanske vsebine in tudi na spletnem
portalu Visitpomurje.eu.
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PRIREDITVE IN DOGODKI

ŠTEVILO
PRIREDITEV/DOGODKOV

ŠTEVILO
OBISKOVALCEV

Razstave

35

5.000 – 6.000

Literarni večeri, predstavitve knjig

24

Oko besede
Predavanja

2
75

Pravljični večeri za odrasle (1x v PiŠK
MS, 3x v Porabju)

4

Samostojna predavanja organizacij

1.064
46
2.295
294

7

311

Sestanki in okrogle mize: Barati Kor,
Mavrica, Prijatelji Sobote, MO MS

39

295

SKUPAJ

186

9.305 – 10.305

Tabela 14: Skupne prireditve in dogodki po številu prireditev in številu obiskovalcev v letu 2018

Obiskovalci so tukaj šteti le na prireditvah in dogodkih, tako npr. ob odprtju razstav. Sicer
so si razstave v času trajanja načrtno ali mimogrede dnevno ogledali številni uporabniki in
obiskovalci knjižnice.
8.1 Razstave
Samostojno, v sodelovanju in/ali soorganizaciji z različnimi ustanovami so bile v knjižnici
pripravljene in postavljene na ogled različne zanimive in izobraževalno-poučne razstave,
tako npr. 20 razstav v avli, 15 razstav v dvorani in 2 v razstavnem prostoru v prvem
nadstropju knjižnice.
Razstave v avli
Datum
03. 01. – 20. 01. 2018
22. 01. – 09. 02. 2018
20. 03. – 23. 03. 2018
26. 03. – 11. 04. 2018
12. 04. – 26. 04. 2018
20. 04. – 21. 05. 2018
30. 04. – 14. 05. 2018

Naslov razstave
Slike Franca Škrabana
Fotografska razstava Fotolens.si
Velikonočna razstava (Društvo upokojencev MS in OŠ MS)
Pesniška zbirka med Rabo in Muro (PiŠK MS)
Likovna dela (Vera Jurjevčič)
Neža Maurer – njena pot (Knjižnica Velenje)
Fotografska razstava (Fotoklub Murska Sobota)
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15. 05. – 31. 05. 2018
05. 06. – 15. 06. 2018
20. 06. – 13. 07. 2018
17. 07. – 31. 07. 2018
30. 08 – 09. 09. 2018
10. 09. – 27. 09. 2018
28. 09. – 03. 10. 2018
28. 09. – 12. 10. 2018
05. 11. – 30. 11. 2018
19. 11. – 16. 12. 2018
22. 11. – 22. 01. 2019
10. 12. – 24. 12. 2018
18. 12. – 11. 1. 2019

Izdelki maturantov (SPTŠ Murska Sobota)
Likovna razstava (Društvo revmatikov)
Desetka (Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih)
Fotografska razstava (Fotoklub Murska Sobota)
Nepopustljivo srce (Center za zdravje in razvoj Murska Sobota)
Fotografska razstava (Fotoklub Murska Sobota)
Zgodovinski razvoj obrti in podjetništva OOZ Murska Sobota
(PiŠK MS in OOZ MS)
Večerničina literarna bera 2017 (PiŠK MS)
Dostopno in plemenito (200. let javnega glasbenega šolstva
1816-2016)
Razstava ročno narejenih izdelkov (URI Soča)
Ivan Cankar (1876-1918) (PiŠK MS)
Fotografska razstava (Fotoklub Murska Sobota)
Punčke iz cunj (Unicef)

Tabela 15: Razstave v avli v kronološkem zaporedju v letu 2018

Razstave v dvorani
Datum
09. 01. – 08. 02. 2018
12. 02. – 28. 02. 2018
02. 03. – 20. 03. 2018
21. 03. – 11. 04. 2018
04. 05. – 15. 05. 2018
16. 05. – 31. 05. 2018
06. 06. – 30. 06. 2018
06. 08 – 31. 08. 2018
04. 09. – 18. 09. 2018
10. 10. – 31. 10. 2018
23. 10. – 31. 10. 2018
02. 11. – 19. 11. 2018
20. 11. – 20. 12. 2018
3. 12. 2018
21. 12. – 11. 01. 2019

Naslov razstave
Velika črta (JSKD)
Likovna sekcija Mavrica Murska Sobota
Društvo Mozaik
Razstava slik (Marija Skledar)
Otroške risbe (Lions Klub Murska Sobota)
Šelestenje v Tišini (Marija Pavlič)
Likovna razstava (Karitas)
GDPR (Splošna uredba EU o varstvu podatkov)
Grafike maturantov (Program tehnik oblikovanja SPTŠ MS)
Drevesa – v objemu sanjača (Klavdija Celec)
Emotions – Čustva (Marcel Baranja)
Razstava likovnih del Likos (ob 55-letnici Sekcije)
Slikarska razstava Mikkove likovne delavnice
Pesniku v spomin (akad. slikar, prof. Zdenko Huzjan)
Slikarska dela likovne kolonije Moravske Toplice (SPDPT MS)

Tabela 16: Razstave v dvorani v kronološkem zaporedju v letu 2018
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Razstavni prostor v 1. nadstropju knjižnice (poleg romskega oddelka)
Datum
29/05-30/06/2018
11/09-20/10/2018

Naslov razstave
Jožef Klekl st. (1874-1948) ) (PiŠK MS)
Miško Kranjec (1908-1983) (gostujoča razstava Knjižnice Velenje)

Tabela 17: Razstave v 1. nadstropju knjižnice v letu 2018

Prireditve v igralnici
Datum
13/01-31/12/2018
03/01-19/12/2018
04/05/2018
06/07; 03/08;
31/08/2018
13/07-24/8/2018
20/07; 17/08/2018
26/09/2018
12/12/2018

Naslov prireditve
Knjižnica igrač (Toy for Inclusion)
Pravljične ure (ob sredah)
OŠ II
Pravljična joga za otroke (Mali Čudo)
Igralne urice in ustvarjalne delavnice (v juliju in avgustu vsak
ponedeljek in vsak drugi petek)
Sprostitvene delavnice za otroke po metodi Relax Kids (Mali Čudo)
Kamen na kamen palača (pravljična ura z ustvarjalno delavnico v
sklopu DEKD in TKD)
Pravljica z ustvarjalno delavnico (Ko zadišijo medenjaki: PiŠK MS in
Doroteja Flisar)

Tabela 18: Prireditve v igralnici v kronološkem zaporedju v letu 2018

8.2 Predstavitve knjig, literarna srečanja, predavanja idr.
V knjižnici so potekale številne prireditve različnih organizatorjev in različnih vsebin, tako
npr. predstavitev knjig proze, pesniških zbirk, gledališke predstave za otroke in odrasle,
literarna srečanja oziroma literarni večeri, otvoritve razstav itd, s katerimi nudimo našim
uporabnikom in obiskovalcem aktivno, ustvarjalno in kvalitetno preživljanje prostega
časa. Dogodki so prikazani kronološko:
Datum
08/01/2018
09/01/2018
13/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
17/01/2018

Naslov prireditve/dogodka in avtor/izvajalec
KUD Barati Kör
Otvoritev razstave Velika črta (JSKD)
Otvoritev Knjižnice igrač (Toy for Inclusion)
Novinarska konferenca: Zapisana beseda ostane (PiŠK MS)
Predavanje: Ob svetu otroške duše (AVATI: Jasna Grabeljšek Skočir)
Predstavitev: Vzgoja lastnih sadik (Društvo Zmorem domače)
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18/01/2018 Predavanje: Islandija – otok ptic na pol poti do središča zemlje (DOPPS:
Mojca Podletnik in Gregor Domanjko)
19/01/2018 Predavanje: Kaj bi morali vedeti o demenci (U3: prim. asist. Mojca Muršec,
dr. med.)
22/01/2018 KUD Barati Kör
23/01/2018 Predstavitev knjige: Ogenj, rit in kače niso za igrače (Milena Miklavčič)
30/01/2018 Razgovor z županom MO MS: Prihodnost Sobote (Društvo prijateljev
Sobote)
31/01/2018 Večer hospica
05/02/2018 KUD Barati Kör
06/02/2018 Literarno-glasbeni večer: Evgen Car – gledališki igralec in pisec dramskih
besedil (U3: moderator: mag. Franc Kuzmič, cimbalist: Andi Sobočan)
09/02/2018 Predstavitev pesniške zbirke: Šivje (Kristina Kočan)
12/02/2018 Otvoritev razstave Likovne sekcije Mavrica Murska Sobota
14/02/2018 Interno predavanje (Društvo revmatikov)
15/02/2018 Predavanje: Komarnik – oaza ptice sredi Slovenskih goric (DOPPS: Robi
Šiško)
16/02/2018 Predavanje: Fizioterapija za otroke in odrasle (Bioresonančni center Murska
Sobota: Tanja Drumlič)
19/02/2018 Predavanje: Vzgoja volje v predšolskem obdobju (Jill Taplin) (Waldorfski
vrtec)
20/02/2018 Predavanje: Sveti boj (Vlado Žabot, moderatorka: Miljana Cunta)
22/02/2018 Predstavitev zbornika: Legature Pomurja 1997-2017
28/02/2018 Večer Hospica
01/03/2018 Predavanje: Ritem srca. Ritem za življenje in učenje (Waldorfska šola
Pomurje)
05/03/2018 KUD Barati Kör
07/03/2018 Zaključna prireditev: bralna značka za otroke Jaz pa berem (PiŠK MS)
08/03/2018 Predavanje: Permakultura (Društvo za permakulturo, Tomaž Gjerkeš)
09/03/2018 Predavanje: Zmajevo sanjanje (Društvo za permakulturo, Tomaž Gjerkeš
12/03/2018 Predavanje: Kam pa ti hodiš v šolo? (Gita Mateja de Laat)
13/03/2018 Potopisno predavanje: Azijska diagonala: Vietnam, Laos, Kambodža, Tajska
(Simon Eržen)
15/03/2018 Predavanje: Rens – podiramo meje nemogočega (Društvo za avtizem, Zoran
Dernovšek)
16/03/2018 Občni zbor ZBDS
16/03/2018 Predstavitev pesniške zbirke: Iz dežele daljne (pesmi dr. Sándor Vályja v
prevodi msgr. dr. Jožefa Smeja (moderator: mag. Franc Kuzmič, recital:
Polona Vetrih)
19/03/2018 Pomurski otroški parlament: Šolstvo in šolski sistem (Društvo prijateljev
mladine Murska Sobota in OŠ Bakovci)
19/03/2018 KUD Barati Kör
20/03/2018 Otvoritev velikonočne razstave (Društvo upokojencev MS in OŠ MS)
22/03/2018 Komunikacija z onostranstvom?
23/03/2018 Noč z Andersenom (PiŠK MS in OŠ I Murska Sobota)
24/03/2018
70

Poročilo o delu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2018

27/03/2018 Predavanje: Spagirika, zdravilna moč rastlin (mag. Matej Bezgovšek)
27/03/2018 Predstavitev knjige: Luna na mesecu/Luna na mejseci Milana Vincetiča
(Franci Just in Argo)
28/03/2018 Večer hospica
29/03/2018 Literarno-glasbeni večer: pesniška zbirka Zate (Mirjana Šernek)
03/04/2018 Predavanje: Klen imunski sistem (U3: dr. Iztok Ostan)
04/04/2018 Predavanje: Kako odpraviti stres za vedno? (mag. Peter Kunc)
10/04/2018 Domoznanski večer: Kak so se inda v Gančanaj ženili in Ftijčje gostüvanje
(Ivan Maučec)
11/04/2018 Predstavitev pesniške zbirke: Seganje (Denis Škofič)
12/04/2018 Otvoritev razstave likovnih del (Vera Jurjevčič)
13/04/2018 Okrogla miza: Svetovni dan Romov (Večetnično, izobraževalno, turistično in
športno društvo Bakovci)
16/04/2018 KUD Barati Kör
20/04/2018 Okrogla miza: SD (Ministrstvo za socialne zadeve)
23/04/2018 Literarni večer: Noč knjige z Zoranom Predinom (PiŠK MS)
25/04/2018 Večer Hospica
04/05/2018 Otvoritev razstave otroških risb (Lions klub Murska Sobota)
05/05/2018 Predavanje: Bodi fit (Wellnes studio Zarja in Oriflame, Mojca Peček Graj)
07/05/2018 KUD Barati Kör
08/05/2018 Predavanje: Mimo pasti sladkorjev (U3, dr. Iztok Ostan)
14/05/2018 Srečanje z delavnico: Odnosi (Uroš – spiritualni medij)
15/05/2018 Otvoritev razstave Izdelki maturantov (SPTŠ MS – program Tehnik
oblikovanja)
16/05/2018 Interno predavanje: Izobraževanje odraslih (YHD – Društvo za teorijo in
kulturo hendikepa)
17/05/2018 Predavanje: Na starih svet stoji (Društvo Zveneči bobni, Edita Nemec)
22/05/2018 Predavanje: Prostovoljstvo – darilo človeka človeku (U3, Mateja Meolic,
Aleksandra Horvat, Valentina Goršak Lovšin)
23/05/2018 Strokovno srečanje: Knjižničar-knjižničarju četrtič: dan dobrih praks (Sekcija
za splošne knjižnice pri ZBDS, Združenje splošnih knjižnic in PiŠK MS)
24/05/3018 Potopisno predavanje s projekcijo odlomkov filma: Sydney in Slovenci v
Avstraliji (Brigita Bavčar, Štefan Celec; Marjan Kramer)
25/05/2018 Podelitev pomurske raziskovalne nagrade (PIF in PAZU)
28/05/2018 Literarno-glasbeni večer s predstavitvijo prvenca: Preprosto enostavno
(Sandi Horvat)
29/05/2018 Otvoritev razstave ob 70. obletnici smrti: Jožef Klekl st. (1874-1948) –
voditelj Slovenske krajine (PiŠK MS)
30/05/2018 Ljubezen, hvaležnost in smrt (Hospic: Manca Košir)
31/05/2018 Okrogla miza: Kajenje (Nacionalni inštitut za zdravje)
31/05/2018 Zaključek bralnega projekta: bralna značka za odrasle (PiŠK MS)
01/06/2018 Nastop učencev kitare (Glasbena šola Sašo Zver s. p.)
04/06/2018 KUD Barati Kör
05/06/2018 Otvoritev razstave fotografij (Društvo revmatikov)
06/06/2018 Otvoritev likovne razstave (Karitas)
07/06/2018 Okrogla miza: Varuhinja sprašuje in odgovarja (RTV SLO, Ilinka Todorovska)
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15/06/2018 Predstavitev prevoda v prekmurščino: Mali princ – Mali kralič (Akoš Anton
Dončec)
18/06/2018 KUD Barati Kör
20/06/2018 Otvoritev razstave: Desetka (Kulturno, turistično in izobraževalno društvo
Kelih)
28/06/2018 Predstavitev zbornika recenzij in spisov: Iz knjig v knjigo (Andrej Lutman)
12/07/2018 Zveza za razvoj romske manjšine Preporod (interno)
12/07/2018 Društvo prijateljev mladine Murska Sobota (interno)
17/07/2018 Otvoritev razstave Fotoklub Murska Sobota
28/08/2018 Domoznanski večer: Bogojinska resolucija – zmotne interpretacije (PiŠK MS,
UŠF in PDGM MS)
30/08/2018 Otvoritev razstave: nepopustljivo srce
03/09/2018 KUD Barati Kör
04/09/2018 Otvoritev razstave: Grafike maturantov (SPTŠ Murska Sobota)
08/09/2018 Dan fizioterapije (Projekt občina po meri invalida) – Društvo revmatikov
Slovenije – podružnica Murska Sobota
10/09/2018 Otvoritev razstave: Fotoklub Murska Sobota
13/09/2018 Vanekov večer: Trst, Ljubljana in širni svet – reminiscence in razmišljanja
(mag. Branko Grobovšek) – UŠF in PiŠK MS
17/09/2018 KUD Barati Kör
19/09/2018 Predstavitev knjige lahkega branja: Tu je doma ljubezen (Karolina Kolmanič,
VDC MS in PiŠK MS)
25/09/2018 Predstavitev knjige: Milje v srcu (Dare Bencik)
26/09/2018 Zaključek projekta Bralne vezi 2017/2018: Podelitev Karolinine bralne
značke – PiŠK MS in VDC MS
26/09/2018 Predavanje: Pogovor o slovesu (Viktor Bokan) – Hospic
27/09/2018 Literarna delavnica: Mlade oči – Oko besede
27/09/2018 Predstavitev s projekcijo in ogled po mestu: Znamenite zgradbe preteklosti
v mestu Murska Sobota (v sklopu DEKD) – PiŠK MS
28/09/2018 Otvoritev razstave: Zgodovinski razvoj obrti in podjetništva OOZ MS
28/09/2018 Oko besede in Noč raziskovalcev
01/10/2018 KUD Barati Kör
09/10/2018 Zaključek domoznanske bralne značke Zakladnice – PiŠK MS in OK na
območju
10/10/2018 Otvoritev razstave: Drevesa – v objemu sanjača (Klavdija Celec)
11/10/2018 Delavnica: Okolje potrebuje našo odgovornost (Tax-Fin-Lex d.o.o.)
15/10/2018 KUD Barati Kör
16/10/2018 Predstavitev knjige: Panonske pletenine
17/10/2018 Javna tribuna o epilepsiji: Razumeti življenje z epilepsijo – za ozaveščeno
sodelovanje bolnikov, stroke in javnosti (Društvo Liga proti epilepsiji LJ)
18/10/2018 Vanekov večer: Matjaževa vojska (dr. Martin Premk) – UŠF in PiŠK MS
19/10/2018 Predstavitev knjige: Zbrana dela – 12. knjiga Zbranih del Primoža Trubarja
(Pedagoški inštitut Ljubljana)
23/10/2018 Literarni večer: Emotions – Čustva (Marcel Baranja)
24/10/2018 Predavanje: Zadnja živeča Prekmurka, ki je preživela holokavst (Erika Fürst)
– Hospic
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29/10/2018 KUD Barati Kör
05/11/2018 Otvoritev razstave: Dostopno in plemenito
07/11/2018 Predstavitev knjižne izdaje: bibliografija mag. Franca Kuzmiča 1952-2018
(UŠF in PiŠK MS)
08/11/2018 Potopisno predavanje: Mongolija (U3: dr. Tatjana Puc Kous)
09/11/2018 Predstavitev knjige: Usoda naših dni (Stanko Bensa)
12/11/2018 KUD Barati Kör
12/11/2018 Predavanje: zasluži si zdravje – kako sami odgovarjamo za svoje zdravje
(Damir Grlec)
13/11/2018 Predstavitev Knjižnice igrač (Toy for Inclusion)
13/11/2018 Predavanje: Prebudite finančnega genija v sebi (Petra Žagar)
14/11/2018 Predstavitev knjige: Izgnana (Klarisa Jovanović)
15/11/2018 Dobrodošli v džungli, dobrodošli v Kostariki (DOPPS)
16/11/2018 Strokovni posvet učiteljev (nadaljevalni) – Prekmurje v srcu 100 let
20/11/2018 Prozni opus in predstavitev romana: Anka in Kugyjev pogled (Ernest Ružič)
21/11/2018 Domoznanski večer: Prekmurski jezik in kultura (PDGM MS in PiŠK MS)
23/11/2018 Mol Slovenija (interno)
23/11/2018 Otvoritev slikarske razstave: Mikkova likovna delavnica
26/11/2018 KUD Barati Kör
27/11/2018 Pravljični večer za odrasle 2018
28/11/2018 Večer Hospica
03/12/2018 Literarno-likovni večer: V spomin pesniku Milanu Vincetiču (PiŠK MS, akad.
slikar, prof. Zdenko Huzjan, dr. Janez Balažic, prof. Franci Just in profesorji
SPTŠ MS)
04/12/2018 Okrogla miza: mednarodni dan invalidov (interno)
04/12/2018 Predavanje. Borelioza (Bene Behrič) – U3
05/12/2018 Predavanje: Predstavitev Waldorfske šole v Pomurju in posebnosti
waldorfske pedagogike (Simona Pajk)
19/12/2018 KUD Barati Kör
10/12/2018 Otvoritev razstave (Fotoklub Murska Sobota)
18/12/2018 Predstavitev knjige: Mešam, kuham in uživam (DU Ljutomer)
21/12/2018 Otvoritev razstave Slikarska dela likovne kolonije Moravske Toplice
24/12/2018 KUD Barati Kör
Tabela 19: Seznam prireditev v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota v letu 2018

9 KNJIŽNICA V MEDIJIH
Prireditve in dogodki, ki so potekali v sklopu knjižnične dejavnosti, so bili promovirani v
različnih medijih, ob izvedbi lastnih projektov pa so bile dane tudi številne izjave za radio
(npr. Murski val, Romic, RTV SLO) in TV (npr. TV AS, TV Idea, RTV SLO).
Tiskani mediji
 N. R. R. Knjižnica Murska Sobota. Pravljica otroštva in revolucije. Večer, letn. LXXIV, 2,
str. 14 (14. januar 2018).
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Muhič, J. Košarkarska legenda v Murski Soboti. Soboške novine, št. 172, str. 20 (15.
januar 2018).



N. G., T. M. Odprli knjižnico igrač. Želijo spodbuditi sprejemanje različnosti. Vestnik,
letn. LXX, št. 3, str. 12 (18. januar 2018).



A. N. R. R. Zbornik posvečen 300. obletnici izida prve knjige v prekmurskem jeziku.
Dragocen vpogled v kulturno dediščino. Vestnik, letn. LXX, št. 3, str. 16 (18. januar
2018).



A. N. R. R. Regijska tematska likovna razstava. Velika črta, s katero bi širili obzorja.
Vestnik, letn. LXX, št. 3, str. 17 (18. januar 2018).



N. R., T. M. Knjižnica igrač. Spodbuda sprejemanju različnosti. Večer, letn. LXXIV, 18,
str. 14, 23. januar 2018.



Gabor, J. Pomurski vitezi vina ob 20-letnici izdali zbornik. Tudi o vinu kot duhovni
pijači. Vestnik, letn. LXX, št. 9, str. 12 (1. marec).



A. N. R. R. Za bralno značko bralo 200 otrok. Vestnik, letn. LXX, št. 11, str. 12 (15.
marec).



A. N. R. R. Po več kot stoletju izšle pesmi odvetnika Sandorja Valyija. Prikazal
panonsko dušo in tedanjo Soboto. Vestnik, letn. LXX, št. 13, str. 16 (29. marec 2018).



Baler, I. Učenci preživeli noč v knjižnici. Vestnik, letn. LXX, št. 13, str. 10 (29. marec
2018).



Sukič, M. Prpovejsti za odrasle. Porabje, letn. XXVIII, ŠT. 13, str. 3 (29. 3. 2018).



Ružič, E. Prišla je novica v vas. Sándor Vály. Iz dežele daljne. Porabje, letn. XXVIII, št.
13, str. 5 (29. 3. 2018).



Baler, I. Digitalizacija starejšega knjižničnega gradiva. Da se Prijatel, Novine in drugo
ohrani. Vestnik, letn. LXX, št. 14, str. 16 (5. 4. 2018).



Grah, A. Noč z Andersenom – prvič. Soboške novine, št. 175, str. 20 (15. maj 2018).



Grah, A. Srečali so se vinski vitezi. Soboške novine, št. 175, str. 27 (15. april 2018).



Baler, I. Ideja da idejo in tako pridejo do novih projektov. Slovenski knjižničarji
izmenjevali dobre prakse. Vestnik, letn. LXX, št. 22, str. 16 (31. maj 2018).



Grah, A. V krizi srednjih let si ni omislil ljubice. Soboške novine, št. 176 (15. maj 2018),
str. 19.
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A. N. R. R. Razstava o delu in vlogi Jožefa Klekla st. Duhovnik, ki se je vmešal tudi v
politiko: sedemdeset let od smrti duhovnika, urednika, pisatelja in politika. Vestnik,
letn. LXX, št. 23, str. 17 (7. junij 2018).



Vratarič, K. Izbrali najboljše raziskovalne nagrade. Soboške novine, št. 177 (15. junij
2018), str. 10.



Grah, A. Bralno značko za odrasle osvojilo 94 bralcev. Soboške novine, št. 177 (15.
junij 2018), str. 18.



A. N. R. R. Mali princ tudi v prekmurščini. Vestnik, letn. LXX, št. 25, str. 17 (21. junij).



A. N. R. R. Bogojinska resolucija: Sprejeta bila leta 1926 in ne 1919. Vestnik, letn. LXX,
št. 36, str. 17 (6. 9. 2018).



DM. Knjižnica na potačaj pá na porabski potaj. Porabje, letn. XXVIII, št. 37, str. 3 (13. 9.
2018).



Ružič, E. Murska Sobota: domoznanski večer. Bogojinska resolucija – zmotne
interpretacije. Porabje, letn. XXVIII, št. 37, str. 5 (13. 9. 2018).



Ružič, E.. Murska Sobota: Vanekov večer – Bojan Grobovšek. Trst, Ljubljana, Dunaj in
širni svet. Porabje, letn. XXVIII, št. 39, str. 5 (27. 9. 2018).



Sedar, K. Na strokovnem srečanju »Knjižnice brez meja« v Kopru. Porabje, letn. XXVIII,
št. 39, str. 5 (27. 9. 2018).



Farič, Marjan. Bogojinska resolucija: domoznanski večer v Pokrajinski in študijski
knjižnici v Murski Soboti. Maistrov glas: glasilo Zveze društev general Maister, št. 3
(2018), str. 34-35.



A. Nana Rituper Rodež. Panonske pletenine štirih literarnih ustvarjalk: Iz česa so
stkane besede in verzi. Vestnik. Letn. LXX, št. 43 (25. okt. 2018), str. 12.



Balažic, J. Slovenska bralna značka potujoče knjižnice PiŠK Murska Sobota v Porabju. .
Porabje, letn. XXVIII, št. 44, str. 6 (1. 11. 2018).



Ružič, E. Murska Sobota: Vanekov večer – Matjaževa vojska. Martin Premk, ki ne
prenaša zgodovine v politične namene. Porabje, letn. XXVIII, št. 44, str. 9 (1. 11. 2018).



Ružič, E. Murska Sobota. Nova, 12. knjiga Zbranih del Primoža Trubarja. Porabje, letn.
XXVIII, št. 44, str. 10 (1. 11. 2018).
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Ružič, E. Murska Sobota: Jubilejna razstava Likosa. Likovna umetnost je čarovnija.
Porabje, letn. XXVIII, št. 46, str. 7 (15. 11. 2018).



A. Nana Rituper Rodež. Spominski večer, posvečen Francu Kuzmiču: »Zapiši vse, da se
kaj ne izgubi«. Vestnik. Letn. LXX, št. 46 (15. nov. 2018), str. 16.



Ružič, E. Murska sobota: Bibliografija Franca Kuzmiča. Zapiši, zapiši vse, da se ne
izgubi. Porabje, letn. XXVIII, št. 47, str. 4-5 (22. 11. 2018).



A. N. R. R. Domoznanski večer: Prekmurski jezik in kultura mlade zanimata. V soboški
knjižnici predstavili prve rezultate nove interesne dejavnosti. Vestnik. Letn. LXX, št. 48
(29. nov. 2018), str. 13.



A. N. R. R. Ernest Ružič o svojem novem romanu in proznem opusu. Anka in Kugyjev
pogled. Vestnik. Letn. LXX, št. 48 (29. nov. 2018), str. 13.



A. N. R. R. V spomin na pesnika Milana Vincetiča: Svetovi, kamor se vstopa samo v
tišini. Vestnik, letn. LXX, št. 49 (6. dec. 2018), str. 17.



Ružič, E. Murska Sobota: Ta veseli dan kulture v Sloveniji. Nedokončana literarna pot
Milana Vincetiča. Porabje, letn. XXVIII, št. 50, str. 3 (13. 12. 2018).



Eöry, S. Peti pravljični večer v Porabju. Porabje, letn. XXVIII, št. 51/52, str. 5 (20. 12.
2018).

Spletni mediji
● Odprtje likovne razstave Velika črta
http://www.pomurec.com/vsebina/45864/FOTO__V_Murski_Soboti_odprli_likovno_raz
stavo_Velika_crta (10. 1. 2018)
● Knjižnica igrač
http://www.pomurec.com/vsebina/45882/Od_jutri_v_Murski_Soboti_ob_sobotah_knjizn
ica_igrac (12. 1. 2018)
http://www.pomurec.com/vsebina/45891/FOTO__V_Murski_Soboti_odprli_knjiznico_igr
ac_ (14. 1. 2018
http://www.pomurje.si/aktualno/pomurje/odprli-knjiznico-igrac/ (16. 1. 2018)
● Predstavitev zbornika: Zapisana beseda ostane
http://www.pomurec.com/vsebina/45919/FOTO__V_Murski_Soboti_predstavili_zbornik
_Zapisana_beseda_ostane#13 (18. 1. 2018)
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● Predavanje: Kaj bi morali vedeti o demenci?
http://www.pomurec.com/vsebina/45990/Demenca_%E2%80%93_ko_pozabljamo__da_
pozabljamo;_jo_poznamo?_ (23. 1. 2018)
● Predstavitev knjige: Ogenj, rit in kače niso za igrače
http://www.pomurec.com/vsebina/46017/Milena_Miklavcic__Intimni_svet_je_ostal_sko
raj_enak__kot_je_bil_nekoc (24. 1. 2018)
http://www.pomurje.si/aktualno/pomurje/milena-miklavcic-s-socnimi-zgodbami-v-pisk/
(24. 1. 2018)
● Pravljični večer za odrasle v Porabju
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174518416 (6. 2. 2018)
http://www.pomurec.com/vsebina/46219/S_pravljicnim_vecerom_za_odrasle_obujali_d
ediscino_na_Generalnem_konzulatu_v_Monostru (10. 2. 2018)
https://www.mediaklikk.hu/video/slovenski-utrinki-2018-02-15-i-adas/ (15. 3. 2018)
● Literarno-glasbeni večer: Evgen Car – gledališki igralec in pisec dramskih besedil
http://www.pomurec.com/vsebina/46192/Evgen_Car__Prekmurec_ostane_Prekmurec
(7. 2. 2018)
● Predstavitev pesniške zbirke Šivje
http://www.pomurec.com/vsebina/46280/Literarno-glasbeni_vecer_s_Kristino_Kocan
(15. 2. 2018)
● Zaključek bralnega projekta za otroke: Jaz pa berem
http://www.pomurec.com/vsebina/46542/FOTO__V_Murski_Soboti_ob_zakljucku_proje
kta_%C2%BBJaz_pa_berem%C2%AB_podelili_priznanja (7. 3. 2018)
● Predstavitev pesniške zbirke Sándor Vályi: Iz dežele daljne
http://vfokusu.com/post/357620/iz-dezele-daljne-zbirka-stoletnih-pesmi-sandorja-valyija
(17. 3. 2018)
http://www.pomurje.si/aktualno/pomurje/predstavili-pesmi-sandorja-valyja/ 8 (17. 3.
2018)
● Noč z Andersenom
https://www.vestnik.si/noc-z-andersenom-v-pisk-6433622 (24. 3. 2018)
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https://www.vecer.com/noc-z-andersenom-v-pisk-6433622 (24. 3. 2018)
● Predstavitev knjižne zbirke Med Rabo in Muro in jubilejne 20. knjige Luna na
mesecu/Luna na mejseci
https://www.vestnik.si/luna-na-mesecu-6435722 (28. 3. 2018)
http://www.pomurec.com/vsebina/46876/FOTO__Literarni_vecer_ob_jubilejnem_izhaja
nju_knjizne_zbirke_Med_Muro_in_Rabo_ (28. 3. 2018)
● Predstavitev pesniške zbirke: Zate
http://www.pomurec.com/vsebina/46908/FOTO__Slepa_pesnica_Mirjana_Sernek_preds
tavila_zbirko_Zate#22 (30. 3. 2018)
● Domoznanski večer z Ivanom Maučecem
http://www.pomurec.com/vsebina/47073/Na_domoznanskem_veceru_predstavili_knjizi
ci_Kak_so_se_inda_v_Gancanaj_zenili_in_Ftijcje_gost%C3%BCvanje_#20 (11. 4. 2018)
● Otvoritev razstave likovnih del Vere Jurjevčič
https://www.vestnik.si/na-ogled-dela-vere-jurjevcic-6444622 (12. 4. 2018)
http://www.pomurec.com/vsebina/47106/FOTO__Vera_Jurjevcic_na_ogled_prvic_posta
vila_svoja_dela (13. 4. 2018)
● Otvoritev fotografske razstave Fotokluba Murska Sobota
http://www.pomurec.com/vsebina/47343/FOTO__Odprli_prvo_klubsko_fotografsko_raz
stavo_Fotokluba_Murska_Sobota_ (1. 5. 2018)
https://www.vestnik.si/crno-bele-fotografije-soboski-knjiznici-6460266 (2. 5. 2018)
● Otvoritev razstave izdelkov maturantov SPTŠ Murska Sobota
http://www.pomurec.com/vsebina/47536/FOTO__Razstava_izdelkov_zakljucnih_letnikov
_programa_Tehnik_oblikovanja_SPTS (15. 5. 2018)
● Strokovno srečanje: Knjižničar-knjižničarju četrtič: dan dobrih praks
http://www.pomurec.com/vsebina/47650/FOTO__V_Murski_Soboti_potekalo_strokovno
_srecanje_knjiznicarjev_iz_celotne_Slovenije_ (24. 5. 2018)
● Podelitev pomurskih raziskovalnih nagrad
https://sobotainfo.com/novica/lokalno/podelili-pomurske-raziskovalne-nagrade/432886
(25. 5. 2018)
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● Otvoritev in predstavitev razstave Jožef Klekl st. (1874-1948): voditelj Slovenske krajine
https://www.vecer.com/klekl-duhovnik-ki-se-je-vmesal-tudi-v-politiko-6484206 (30. 5.
2018)
https://www.pomurec.com/vsebina/47741/FOTO__V_Murski_Soboti_odprli_razstavo_vo
ditelja_Slovenske_krajine_Jozefa_Klekla_st (30. 5. 2018)
● Zaključek bralnega projekta: Bralna značka za odrasle
https://www.pomurec.com/vsebina/47783/V_PISKu_podelili_priznanja_bralne_znacke_z
a_odrasle (6. 6. 2018)
● Predavanje Mance Košir: Ljubezen, hvaležnost in smrt
https://www.pomurec.com/vsebina/47826/V_PISKu_spregovorili_o_ljubezni__hvaleznos
ti_in_smrti (7. 6. 2018)
● Okrogla miza: Varuhinja sprašuje in odgovarja
https://www.pomurec.com/vsebina/47893/FOTO__V_Murski_Soboti_se_je_predstavila_
RTV_Slovenija (9. 6. 2018)
● Predstavitev prevoda v prekmurščino: Mali princ – Mali kralič
https://www.vestnik.si/mali-princ-tudi-v-prekmurscini-6498701 8 (16. 6. 2018)
● Mednarodno znanstveno srečanje: Pot iz političnega obrobja
https://www.pomurec.com/vsebina/48196/FOTO__V_Pokrajinski_in_studijski_knjiznici_
Murska_Sobota_potekalo_mednarodno_znanstveno_srecanje (3. 7. 2018)
● Knjižnica pod zvezdami na Skritem dvorišču: Ditka in Feri Lainšček
https://www.vestnik.si/ditka-in-feri-lainscek-poljubi-me-nezno-ko-drugi-hitijo-6530713
(27. 7. 2018)
https://www.pomurec.com/vsebina/48514/FOTO__Knjiznica_pod_zvezdami_z_Ditko_in_
Ferijem_Lainscekom_ (27. 7. 2018)
● Knjižnica pod zvezdami na Skritem dvorišču: Vlado Poredoš trio
https://www.pomurec.com/vsebina/48851/FOTO__Knjiznica_pod_zvezdami_navdusila_s
_Triom_Vlada_Poredosa#16 (24. 8. 2018)
● Domoznanski večer: Bogojinska resolucija – zmotne interpretacije
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https://www.pomurec.com/vsebina/48909/FOTO__V_Pokrajinski_in_studijski_knjiznici_
Murska_Sobota_spregovorili_o_bogojinski_resoluciji (28. 8.)
● Otvoritev razstave: Nepopustljivo srce
https://www.pomurec.com/vsebina/48945/_FOTO__V_Pokrajinski_in_studijski_knjiznici_
odprli_razstavo_Nepopustljivo_srce#2 (31. 8.)
https://sobotainfo.com/novica/kultura/v-murski-soboti-bo-risalo-srce/442928
https://www.vestnik.si/rdeca-nit-je-srce-6555373
● Otvoritev razstave: Fotoklub Murska Sobota
https://www.pomurec.com/vsebina/49083/FOTO__Fotoklub_Murska_Sobota_pripravil_
3__razstavo (11. 9)
● Vanekov večer: Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet – reminiscence in razmišljanja (mag.
Bojan Grobovšek)
https://www.pomurec.com/vsebina/49130/FOTO__Na_Vanekovem_veceru_mag__Bojan
_Grobovsek_predstavil_svojo_knjigo (14. 9.)
https://www.prlekija-on.net/lokalno/18994/reminiscence-in-razmisljanja-bojanagrobovska.html
● Predstavitev knjige lahkega branja: Tu je doma ljubezen
https://www.pomurec.com/vsebina/49200/_FOTO__Predstavili_so_knjigo_Tu_je_doma_
ljubezen (19. 9).
https://sobotainfo.com/novica/kultura/predstavili-knjigo-za-lahko-branje-tu-je-domaljubezen/444907 (19. 9.)
● Slovenski utrinki – porabska proga bibliobusa PiŠK MS
https://www.mediaklikk.hu/video/slovenski-utrinki-2018-09-20-i-adas/ (20. 9.)
● Zaključek projekta Bralne vezi: Karolinina bralna značka
https://www.vestnik.si/bralna-znacka-karoline-kolmanic-sirijo-bralne-vezi-in-povezujejobralce-6576488 (26. 9.)
● Razstava ob 50-letnici: Zgodovinski razvoj obrti in podjetništva OOZ Murska Sobota
https://sobotainfo.com/novica/politika-gospodarstvo/ob-50-jubileju-ooz-ms-nepotrebujemo-delavcev-na-minimalni-placi-ampak (28. 9.)
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https://www.pomurec.com/vsebina/49343/FOTO__Odprli_razstavo_zgodovinskega_razv
oja_obrti (28. 9.)
https://www.vestnik.si/foto-kako-se-je-razvijala-obrt-6580783 (30. 9.)
● Predavanje: Spoznajmo znamenite zgradbe preteklosti v mestu Murska Sobota
https://www.vestnik.si/ste-vedeli-da-je-bil-v-srediscu-sobote-kazino-6579353
https://www.vecer.com/ste-vedeli-da-je-bil-v-srediscu-sobote-kazino-6579353 (28. 9.)
● Zaključna prireditev domoznanske bralne značke: Zakladnice
https://www.pomurec.com/vsebina/49469/FOTO__Podelili_priznanja_Zakladnice (10.
10.)
● Otvoritev slikarske razstave Drevesa Klavdije Celec
https://www.pomurec.com/vsebina/49487/FOTO__Odprli_slikarsko_razstavo_Klavdije_C
elec (11. 10.)
● Predstavitev knjige: Panonske pletenine
https://www.pomurec.com/vsebina/49562/_FOTO__Pomurske_literarne_ustvarjalke_o_
panonskih_pleteninah (17. 10.)
●Vanekov večer: Matjaževa vojska (dr. Martin Premk)
https://www.pomurec.com/vsebina/49620/FOTO__Vanekov_vecer_z_dr__Martinom_Pr
emkom (18. 10.)
● Predstavitev 12. knjige Zbranih del Primoža Trubarja
https://www.pomurec.com/vsebina/49641/FOTO__Predstavili_12__knjigo_Zbranih_del_
Primoza_Trubarja (20. 10.)
● Predstavitev knjižne izdaje: Bibliografija mag. Franca Kuzmiča 1952-2018
https://www.vestnik.si/na-spominskem-veceru-predstavili-bibliografijo-franca-kuzmica6609573
https://www.prlekija-on.net/lokalno/19456/bibliografija-mag-franca-kuzmica-19522018.html
http://stajerska.eu/2018/11/08/bibliografija-o-mag-francu-kuzmicu/
https://www.seniorji.info/o-mag-francu-kuzmicu-izsla-bibliografija-6609048
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https://www.pomurec.com/vsebina/49943/FOTO__Pocastili_so_spomin_na_Franca_Kuz
mica (8. 11.)
● Predstavitev knjige: Usoda naših dni
https://www.pomurec.com/vsebina/49971/FOTO__Zgodovine_in_trpljenja_ne_smemo_
pozabiti (10. 11.)
● Predstavitev Knjižnice igrač
https://www.pomurec.com/vsebina/50044/FOTO__Knjiznica_igrac_med_druzinami_dob
ro_sprejeta#1 (21. 11.)
● Domoznanski večer: Prekmurski jezik in kultura
https://www.pomurec.com/vsebina/50205/FOTO__V_Murski_Soboti_o_prekmurskem_j
eziku_in_kulturi (22. 11.)
● Teden splošnih knjižnic v PiŠK MS
https://www.vestnik.si/v-pokrajinski-knjiznici-modra-izbira-6617821 (23. 11.)
● Obisk knjižnih sejmov Interlieber in Frankfurt po Frankfurtu
https://www.vestnik.si/knjizni-sejmi-priloznost-za-obogatitev-zbirke-6620512 (28. 11.)
● Literarno-likovni večer: V spomin pesniku Milanu Vincetiču
https://www.pomurec.com/vsebina/50399/FOTO__Spomnili_so_se_pesnika_Milana_Vin
cetica#2
https://www.vestnik.si/kako-vstopati-v-svetove-vinceticeve-poezije-6623875 (4. 12.)
● Posvet Zaposlitveno-kariernih možnosti invalidov
https://www.pomurec.com/vsebina/50404/FOTO__V_Pokrajinski_in_studijski_knjiznici_j
e_potekal_posvet_o_Zaposlitveno-kariernih_moznosti_invalidov (4. 12.)
● Otvoritev razstave: Fotoklub Murska Sobota
https://www.pomurec.com/vsebina/50514/FOTO__Fotoklub_Murska_Sobota_pripravil_
4__razstavo#3 (11. 12.)
https://www.vestnik.si/na-ogled-postavili-klubsko-grafsko-razstavo-6634453 (23. 12.
2018)
● Delavnica
https://www.vestnik.si/prava-pepelka-z-eno-nogo-plese-brez-princa-6630658 (16. 12.)
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● Razstava Punčk iz cunj
https://www.vestnik.si/dobrodelna-prodajna-razstava-punck-iz-cunj-6634276 (23. 12.
2018)
● Otvoritev razstave slik Slikarske kolonije Primož Trubar
https://www.vestnik.si/kako-je-krajina-navdihnila-slikarje6634426?fbclid=IwAR0Ob4A5NNS5Xt5xF8k6vYPmz_VdVOHo25f_oNtggtgtZWyS6afeHGFs
F94 (23. 12.)
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10 SKLEP
Izvajanje knjižnične dejavnosti in knjižničnih storitev ter uspešno predstavljanje in
prepoznavnost le-teh v lokalnem in tudi nacionalnem prostoru dokazujejo številne
dejavnosti, ki so bile izvedene v letu 2018 in jih letno poročilo tudi podrobneje
predstavlja. Knjižnica si kot kulturno, informacijsko in izobraževalne središče ter hkrati kot
komunikacijsko in socialno stičišče prizadeva zadovoljevati potrebe vseh uporabnikov in
prebivalcev na območju, ki ga knjižnica s svojo dejavnostjo pokriva, tako da smo v
dejavnost vključevali raznovrstne vsebine, ki zajemajo široko paleto človekovega
delovanja in zanimanja. Predvideni letni program smo realizirali in ga še dodatno obogatili
z novimi storitvami in projekti z namenom, da so v knjižnici vsi naši uporabniki in
obiskovalci našli nešteto možnosti, tako za izobraževanje kot za kakovostno preživljanje
prostega časa in širjenje svojih obzorij. V letu 2018 smo izvedli številne dejavnosti, med
katerimi pa zagotovo velja izpostaviti Noč z Andersenom, ki je prvič potekala vso noč v
knjižnici, potem obsežnejši razstavi ob 100. obletnici smrti slovenskega pisatelja,
dramatika in pesnika Ivana Cankarja (1876-1918) in 70. obletnici smrti katoliškega
duhovnika, pisca, urednika, založnika in politika Jožefa Klekla st. (1974-1948), v okviru
raziskovalnega dela v Bethlehemu v Pensilvaniji, kamor se je na začetku 20. stoletja
izselilo največ prekmurskih Slovencev, smo iskali izgubljene izseljenske časopise, bili
uspešni pri založniški dejavnosti, uresničili željo po izdajanju samostojne revije
Prekmuriana. Uspešno smo zaključili tudi štiri bralne projekte, s katerimi si prizadevamo
za širjenje zavesti o pomenu branja, bralne kulture in bralne pismenosti, z novim
projektom Knjižnica pod zvezdami pa stopili tudi izven knjižničnih zidov. Pri izvajanju
knjižnične dejavnosti smo veliko pozornost namenjali Slovencem v zamejstvu, madžarski
narodni skupnosti v Sloveniji in uporabnikom s posebnimi potrebami, katerim smo
ponujali več različnih vsebin za lažje vključevanje v družbo.

Z ustvarjalci različnih področij smo sooblikovali literarne večere, potopisne predstavitve,
prireditve domoznanskega pomena in razna tematska srečanja ali predavanja, ki so bila
po odzivih dobro sprejeta in tudi obiskana. Uspešno smo sodelovali tudi z drugimi
knjižnicami in sorodnimi ustanovami, zavodi in skupnostmi v lokalnem okolju, ob tem pa
iskali nove poti, ki so pomembne za razvoj v hitro spreminjajoči se globalizirani in tudi vse
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bolj digitalni družbi. Najsi pa bo knjiga v e-obliki ali fizični, pa ostaja simbol znanja,
informacij, ustvarjalne rasti in napredka, knjižnica pa kulturni hram, ki ponuja vse to in še
veliko več.

Pripravili:

Direktorica:

dr. Klaudija Sedar, bibliotekarka

mag. Klaudija Šek Škafar

mag. Klaudija Šek Škafar, direktorica
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