Po dveh desetletjih vseeno dočakali...

Maja bo potujoča knjižnica že med bralci!
GEZA GRABAR_____________
Murska Sobota — O
poslovanju in prizadevanju
Pokrajinske in študijske
knjižnice v M urski Soboti
smo pred m esecem že
poročali. Kljub tem u, da se
omenjena knjižnica že nekaj
desetletij srečuje s hudim i
prostorskimi težavami, pa
tudi pomanjkanjem
sredstev za nakup
knjižničnega gradiva, si
zaposleni, ki delajo v
ločenih oddelkih (Študijski
oddelek je v nekdanji
Hartnerjevi vili, pionirski pa
v soboškem m estnem
gradu), prizadevajo, da bi
bralstvu kar najbolj
ustregli.
Ena od takih oblik je tudi uve
dba izposoje knjig s pomočjo bibliobusa, ki bo začel poskusno
voziti prihodnji mesec.
Ravnatelj Pokrajinske in štu
dijske knjižnice v Murski Sobo
ti, Jože Vugrinec, ki ima ned
vomno največ zaslug za to, da
se je tudi soboška knjižnica pri
družila že petim v Sloveniji (lju
bljanski, m ariborski, celjski,
novogoriški in koprski), ki se
lahko pohvalijo s to obliko izpo
soje.

Bibliobus bo kmalu med bralci.

Sicer pa je bilo pravo naključ
je, da bodo imeli odslej bralci
kar v 118 krajih nekdanje so
boške občine, k jer se bo potu
joča knjižnica ustavila, prilož
nost, da pridejo do želene knji
ge kar na cesti ali tovarniškem
dvorišču.
Informacijo iz ene od ljubljan
skih knjižnic o možnosti upora
be avtobusa, ki ga je do nedav
nega podjetje Kompas potrebo
valo za potujočo menjalnico na
mejnih prehodih, potem p a ga
tudi ponudilo Ljubljančanom, so
v M urski Soboti že predlani z
navdušenjem sprejeli te r se
kmalu zatem lotili vgraditve
knjižnih polic. K er je vozilo še

Letni zbor bistriške S LS
Ratečevo B rd o — Ilirskobistriška podružnica Slovenske lju
dske stranke je imela pred dnevi
letni občni zbor. Njeni člani so se
zbrali na turistični kmetiji Jenezinovih na Ratečevem Brdu. Po
ročilo o dosedanjem delu in načrt
za letos je predstavil predsednik
Ivan Boštjančič, nato so člani
obravnavali in sprejeli tudi nova
pravila podružnice. Po razrešitvi
dosedanjega vodstva so izvolili
nov izvršni in nadzorni odbor.
Predsednik prvega je znova Ivan
Boštjančič, predsednik nadzorne
ga odbora pa je postal Drago Ja
godnik. Člani so bili dokaj kritični

do lanskega dela ženske zveze,
zato so razrešili dosedanjo predse
dnico, novo pa bodo izbrale člani
ce ženske zveze izmed dveh pre
dlaganih kandidatk: Rozalije Sed
mak in Darinke Božič.
Predsednik Boštjančič je pred
stavil tudi denarne težave Sloven
ske ljudske stranke na državni ra
vni, bistriški odbor pa je podprl
strankino akcijo Tri tisoč. Z njo naj
bi člani vnaprej plačali triletno čla
narino (tisoč tolarjev letno). Na
zboru so tako že zbrali 17.000 to
larjev, iz skupne ilirskobistriške
blagajne pa so stranki nakazali še
petnajst tisočakov.
M. U.

sorazmerno novo, dobro ohran
jeno te r z malo prevoženimi ki
lom etri, bo svoje poslanstvo
sposobno opravljati nekaj let,
morda do dne, ko bodo tudi po
m urski bralci spoznali, da jim
»bibiliobusek«, kakor g a je ljub
kovalno poimenoval ravnatelj
Vugrinec, ne more več poteši

ti njihove bralske lakote. Sicer
pa bo od 2.500 do 3.000 knjiž
nih enot, te bodo izključno s
področja leposlovja, kolikor jih
bo lahko naenkrat prevažal bibliobus, dovolj za v približno
d eset krajev, v katerih se bo
dnevno ustavil. Znano je, da bo
potujoča knjižnica do konca leta
poskusno vozila a a dvanajstih
različnih progah te r se bo naj
večkrat za pol ure ustavila na za
to določenih mestih. V nekdanji
soboški občini skoraj ni kraja,
kjer se knjižnica v »poskusni
vožnji« ne bi ustavila. Od zani
manja bralcev bo potem odvi
sno, katera od predlaganih prog
ali vključenih krajev bo potem
obveljala za »redno linijo«.
Kot pokrovitelji tako želene
ga bibliobusa so nekatera po
djetja in ustanove iz M urske
Sobote: Zavarovalnica Triglav,
Mura, IPC Corporation, LB Po
m urska banka, d. d., M esna in
dustrija Pom urka, Vrtnarstvo,
Solidarnost, A groservis, Avto
busni promet, Plastik, Agencija
za nadziranje in plačilni prom et
te r Creativ.

Solo v Fari bodo dokončali
Kočevje — Ena izmed največjih
naložb, ki jo zdaj izvajajo v kočev
ski občini, je graditev osnovne
šole v Fari. Leta 1993 so dokon
čali prvi del, v njem že poteka
pouk, nekdanji izvršni svet je
maja lani objavil javni razpis za
izvedbo gradbenih, obrtniških in
inštalacijskih del za dozidavo
stavbe.
Lani so v občinskem proraču
nu zagotovili 84 milijonov to
larjev, ministrstvo za šolstvo in
šport je ob renominaciji proraču
na obljubilo 14 milijonov, dodelilo
pa le 3,672.000 tolarjev.
Računajoč na obljubljena sred
stva je investitor v dogovoru z iz
vajalcem naročil dobavo in vstavi
tev železnih vratnih podbojev,
izdelavo ometov ter elektroinštalacijo.
Po besedah Antona Gašparca,
zadolženega za občinsko stano

vanjsko problemtiko, bi bilo tre
ba za dokončanje gradbenih del
skupaj z zunanjo ureditvijo zago
toviti še 100 milijonov tolarjev ter
20 za nabavo opreme. Težave
imajo tudi s postavitivijo prizidka
k telovadnici, namenjen je za
skladiščenje opreme. V njem so
tudi kabinet in sanitarije za uči
telje. Vzrok teh težav je neodkupljen del zemljišča od zasebnega
lastnika, ki je za svoje zamljišče
zahteval večje plačilo, kot je bila
sodna cenitev.
Na zadnji seji občinskega sveta
so sprejeli sklep o dokončanju
šole. Občina bo zagotovila
71,547.285,20 tolarja, kar pomeni,
d aje njen vložek v naložbo enak
vložku ministrstva za šolstvo in
šport Sredstva bodo vložili v do
končanje učilnic za višje razrede.
Tako bi imeli vsi pouk v isti stav
bi.
M. G.

