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1 UVOD
Poročilo o delu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (PiŠK) za leto 2016
daje vpogled v opravljeno delo knjižnice kot javnega zavoda v omenjenem letu in je
sestavljeno na podlagi podatkov, ki so jih pripravili strokovni delavci knjižnice ter
izpisov statistik v programski opremi COBISS. Podaja nabor različnih in številnih
dejavnosti, ki jih je organizirala knjižnica sama oziroma bila izvajalec s ciljem
spodbujanja in širjenja branja, bralne kulture in informacijske pismenosti. Naš glavni cilj
je bil, da zadovoljimo potrebe naših bralcev, jim ponudimo čim širši izbor knjižničnega
gradiva, poleg tega pa jim ponudimo raznovrstne prireditve, ki bodo obogatile lokalno
okolje in ljudi v njem.
Leto 2016 si bomo zapomniti po številnih dejavnostih in kakovostnem delu, kar je močno
obogatilo knjižnično dejavnost. Še posebej velja izpostaviti inventuro knjižničnega
gradiva, ki smo jo organizirano in složno opravljali vsi delavci knjižnice, pri tem pa naši
uporabniki niso bili prikrajšani za nobeno storitev, prav tako ni bila knjižnica zaprta niti
za eno uro. Uspešno smo izvedli zastavljene načrte in jih celo nadgradili, izvedli smo
številne projekte, ki so bili zelo dobro, pozitivno in pohvalno sprejeti. Zapomnili pa si
bomo to leto vsekakor po 70-letnici delovanja Pokrajinske in študijske knjižnice Murska
Sobota, kar smo obeležili z izdajo jubilejnega zbornika Zakladi znanja, spominov, zgodb.

2 PREDSTAVITEV KNJIŽNICE
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je osrednja splošna knjižnica za Mestno
občino Murska Sobota ter za Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,
Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina (MO Murska Sobota in
Občina Beltinci sta ustanoviteljici, ostale pogodbene). Je tudi domoznanska knjižnica za
Prekmurje, Prlekijo in Porabje. Poleg tega je od leta 2003 ena od desetih območnih
slovenskih knjižnic (OOK), in sicer za območje Pomurja (področje upravnih enot Murska
Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona). Tako iz naslova območnosti v skladu s
Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah (2003) opravlja še 4 dodatne naloge, za
katera zagotavlja sredstva Ministrstvo za kulturo RS. Te 4 naloge so:
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-

zagotavljati povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,

-

nuditi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,

-

koordinirati zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje

območje,
-

usmerjati izločeno knjižnično gradivo s svojega območja (ZKnj -1, Uradni list RS

87/2001).
2.1. Osnovni podatki

Polno ime ustanove: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Skrajšano ime: PiŠK
Naslov: Zvezna ul. 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

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), Suzana Pregelj
(MO Murska Sobota), Terezija Topoljski (Občina Beltinci), Vesna Radovanovič (PiŠK
Murska Sobota) in Boštjan Zver (PiŠK Murska Sobota).
Strokovni svet: Franci Just (DPB Murska Sobota), Vanda Kovač (DBP Murska Sobota),
Franc Kuzmič (KZ Slovenije), Maja Vratuša (KZ Slovenije), Janez Horvat (PiŠK Murska
Sobota) in Bojan Režonja (PiŠK Murska Sobota).
Direktorica: Jasna Horvat
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2.3. Knjižnična mreža
Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota ima naslednje organizacijske enote:
-

osrednjo knjižnico;

-

krajevne knjižnice (Domanjševci, Hodoš, Motvarjevci, Prosenjakovci);

-

potujočo knjižnico.

Osrednja knjižnica je splošna knjižnica za območje ene ali več občin.
Krajevna knjižnica je organizacijska enota osrednje knjižnice, v kateri le-ta izvaja
knjižnično dejavnost, če gre za strnjeno naselje z najmanj 1500 prebivalci in praviloma
najmanj 4-kilometrsko oddaljenostjo od osrednje knjižnice ali druge krajevne knjižnice.
Potujoča knjižnica je enota osrednje knjižnice, ki izvaja knjižnično dejavnost na
postajališčih v naseljih z manj kot 1500 prebivalci.

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),
● Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS 77/07 in
spremembe),
● 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 in spremembe)
● Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS
73/03),
● 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),
● Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 72/93, in spremembe)
● Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS 80/94 in spremembe),
7
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● Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS 69/06, 86/09),
● Zakon o Javni agenciji za knjigo (Ur. l. RS 112/07),
● Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005),
● drugi zakonski predpisi in akti.

3 KNJIŽNIČNA ZBIRKA
3.1 Knjižnično gradivo na dan 31. 12. 2016

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 ima v svoji knjižnični zalogi 402.008 enot gradiva, kar je 7,25 enote na
prebivalca. Neknjižnega gradiva je v okviru tega 20.394 enot, kar je 0,38 enot na
prebivalca.
3.2 Odpis

Za aktualnost knjižnične zbirke smo poleg pretehtanega nakupa poskrbeli z izločanjem
neustreznega gradiva, kar pomeni, da smo poškodovano, zastarelo ali izgubljeno gradivo
odpisali v skladu s Pravilnikom o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva . Redni letni
odpis je namreč za redno in kvalitetno zbirko nujen.
Tabela 1: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2016

vrsta odpisanega gradiva

izvodi

knjižno gradivo

14.239

serijske publikacije

1.311

neknjižno gradivo

1.526

SKUPAJ

17.076

Visoko število odpisanega gradiva je posledica inventurnega popisa knjižničnega gradiva
v letu 2016. Pri inventuri smo odpisali 14.422 enot gradiva, kar predstavlja 84%
celotnega odpisa.
3.3 Inventura knjižničnega gradiva
Med 26. 01. 2016 in 18. 02. 2016 smo opravili inventurni popis knjižničnega gradiva, ki
je v lasti Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (tj. v osrednji knjižnici in v
8
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vseh njenih organizacijskih enotah). Delo je temeljilo na podlagi zaloge v sistemu
COBISS3. Inventura je bila opravljena s pomočjo aplikacije LibStock. Pri inventuri smo
si pomagali z devetimi čitalci črtne kode. Prenos podatkov je potekal preko brezžičnega
omrežja. Pri popisovanju gradiva so sodelovali vsi zaposleni knjižnice.
Po končanem inventurnem popisu smo začeli z razreševanjem seznama manjkajočega
gradiva, ki je potekalo od 19. 02. 2016 do 22. 04. 2016. Ugotovili smo, da je na dan 01.
01. 2016 zaloga knjižničnega gradiva znašala 406.939 enot gradiva, po opravljenem
popisovanju zaloge in razreševanju seznama manjkajočega gradiva pa je manko obsegal
14.422 enot gradiva, kar znaša 3,5 % vse zaloge.
Na podlagi ugotovitve, da je manjkajoče gradivo ukradeno, založeno ali izgubljeno, smo
le-to gradivo odpisali.
Tabela 2: Inventurna statistika (zaloga gradiva pred inventuro, po inventurnem popisu in manko)
VRSTA GRADIVA

ZALOGA

POPIS

MANKO

Monografske publikacije

361769

349660

12109

Serijske publikacije

24009

22971

1038

Neknjižno gradivo

21161

19886

1275

Skupaj

406939

392517

14422

4 NABAVA IN OBDELAVA GRADIVA
4.1 Nabava gradiva

V letu 2016 smo v nabavni službi izstavili 525 naročil za monografske publikacije in 126
naročil za serijske publikacije. Ob tem smo prejeli in zaključili 489 računov za
monografske publikacije in 150 računov za serijske publikacije. Knjižnično gradivo smo
kupovali v obsegu, kot so nam to omogočala finančna sredstva. Pri tem pa smo skušali
slediti strokovnim priporočilom Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti
kot javne službe in Letnega načrta nakupa za leto 2016. Trudili smo se, da smo pri
dobaviteljih dobili kar najboljše pogoje za nakup.
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Knjižnica je pri nakupu knjižničnega gradiva

upoštevala kulturne, informacijske,

izobraževalne, raziskovalne, komunikacijske in socialne potrebe okolja v največji možni
meri. Upoštevali smo vse značilne potrebe okolja, kakor tudi posebne potrebe. Dosledno
smo upoštevali priporočeno razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom ter
gradivom za otroke in odrasle.
Izmed knjig, ki smo jih dobili v dar ali kot zamenjavo za izgubljeno gradivo, smo
ustvarili 433 seznamov darov. Kot obvezni izvod smo prejeli 2.188 enot gradiva, od tega
1.402 enot monografij, 667 enot serijskih publikacij in 119 enot neknjižnega gradiva.
4.2 Strokovna obdelava gradiva
Gradivo, ki ga je PiŠK M. Sobota v letu 2016 z nakupom, obveznim izvodom, zamenjavo
in darovi uspela pridobiti, so strokovni delavci v obdelavi takoj sproti strokovno obdelali,
tako da je bilo uporabnikom hitro na razpolago. K obdelavi gradiva spada vnos zaloge in
kreiranje zapisov za novo gradivo v bazi COBIB.SI, pod vnosom zaloge pa razumemo
opremo

gradiva

z

lokalnimi

podatki

(inventarna

številka,

signatura,

datum

inventarizacije, izdelava nalepke s črtno kodo, lepljenje črtne kode na gradivo).
Strokovna sodelavka je v obdelavi v letu 2016 kreirala 794 zapisov monografskih
publikacij in 271 zapisov člankov, kar je prispevek v lokalni in vzajemni bazi podatkov.

4.2.1 Obdelava raziskovalnih nalog
Raziskovalne naloge prejema naša knjižnica v dar od Zveze za tehnično kulturo Slovenije
(ZOTKS) z namenom strokovne obdelave in trajnega hranjenja. Gre za raziskovalne
naloge dijakov in učencev slovenskih srednjih in osnovnih šol. Z vnosom raziskovalnih
nalog se istočasno tvorijo oz. dopolnjujejo bibliografije mentorjev in avtorjev (učencev in
dijakov) raziskovalnih nalog v bazi CONOR, v katero je v letu 2016 strokovna sodelavka
prispevala 763 zapisov. Tako naša Zbirka raziskovalnih nalog, ki je v nastajanju, šteje že
čez 4000 enot.
CONOR je normativna datoteka osebnih in korporativnih imen v sistemu COBISS.SI ,
torej predvsem osebna imena pomurskih in ostalih slovenskih avtorjev (predvsem
učencev in dijakov).
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5 PRIRAST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
5.1 Prirast knjižnega gradiva
Letni prirast knjižnega gradiva v letu 2016 je znašal 10.296 enot. Načinov dotoka gradiva je bilo
pet: nakup, obvezni izvod, dar, stari fond in lastna izdaja.
Tabela 3: Prirast knjižnega gradiva

vrsta gradiva
Knjižno gradivo

način nabave
nakup
dar
obvezni izvod
stari fond
lastna izdaja

SKUPAJ

izvodi
5.980
2.606
1.402
296
12
10.296

5.2 Prirast serijskih publikacij
Serijskih publikacij (časnikov in revij) je knjižnica v letu 2015 pridobila 1.162 enot (z
obveznim izvodom, darom, zamenjavo ali nakupom).

Tabela 4: Prirast serijskih publikacij

vrsta gradiva
serijske publikacije

način nabave
nakup
dar
obvezni izvod
stari fond

SKUPAJ

izvodi
170
259
667
66
1.162

5.3 Prirast neknjižnega gradiva
Prirast neknjižnega gradiva je v letu 2016 znašal 699 enot (obvezni izvod, nakup, dar in stari
fond).
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Tabela 5: Prirast neknjižnega gradiva

vrsta gradiva
neknjižno gradivo

način nabave
nakup
dar
obvezni izvod
stari fond
lastna izdaja

SKUPAJ

izvodi
459
120
119
1
0
699

5.4 Stanje prirasta in odpisa v letu 2016
V letu 2016 je prirast znašal 12.145 enot, odpisanih (izgubljeno, poškodovano, zastarelo gradivo,
ukradeno, nevrnjeno) je bilo 17.076 enot.
Tabela 6: Skupni prirast v letu 2016

način nabave

izvodi

nakup

6.609

dar

2.985

obvezni izvod

2.188

stari fond

351

lastna izdaja

12

SKUPAJ

12.145

5.5 Podatkovne zbirke
Poleg ponudbe knjižničnega gradiva je bila knjižnica v letu 2016 naročena na podatkovne
zbirke, do katerih so lahko člani knjižnice dostopali v knjižnici oziroma tudi z dostopom
na daljavo:
- TAX – FIN – LEX – spletni portal z dokumenti iz davčnega (TAX), računovodsofinančnega (FIN) in pravnega področja (LEX).
- EBSCOhost Web – portal z dostopom do polnih besedil člankov s področja različnih
strokovnih in leposlovnih ved medicine, humanistike, kulture ter številne strokovne eknjige.
- VEČER – spletni arhiv časopisa.
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6 UPORABNIKI
6.1 Aktivni člani

V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je bilo v letu 2016 vpisanih 10. 811
aktivnih članov, vključno s potujočo knjižnico in v njena izposojevališča v večjih krajih
(t. i. krajevne knjižnice) pa je bilo v letu 2016 vpisanih 13.264 aktivnih članov oz.
uporabnikov knjižnice.
Tabela 7: Aktivno članstvo po občinah

OBČINA
MO Murska Sobota
Beltinci
Cankova
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kuzma
Moravske Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci
Tišina
Občine izven UE
MS
SKUPAJ

Aktivni člani
Oddelka za odrasle in Aktivni člani
Mladinskega oddelka
bibliobusa
3.859
393
994
234
187
52
211
87
166
109
29
29
126
89
798
273
632
182
289
176
108
58
537
230

Aktivni člani
krajevnih
knjižnic
90
19
4
3
1
2
0
53
6
0
14
9

SKUPAJ
4.342
1.247
243
301
276
60
215
1.124
820
465
180
776

2.875

311

29

3.215

10.811

2.223

230

13.264

V evidenci uporabnikov vodimo le aktivne člane, zato se število spreminja in je vsako
leto drugačno. Če aktivni član knjižnice ne obišče enkrat na leto, je iz evidence aktivnih
članov črtan. Ponovno postane aktiven tisto leto, ko obišče knjižnico. Podatke o aktivnih
članih vodimo v skladu z zakoni, ki predpisujejo varovanje osebnih podatkov.
Poudariti pa je potrebno, da je dejanskih uporabnikov knjižnice bistveno več, torej tistih,
ki koristijo

storitve knjižnice, kot npr. obisk prireditev, obisk čitalnice, pridobitev

različnih informacij ipd.).
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6.2 Odprtost knjižnice

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je bila v letu 2016 odprta od ponedeljka
do petka od 8. do 19. ure ter v soboto od 8. do 13. ure. V mesecih julij in avgust
uporabljamo poletni delovni čas, po katerem je knjižnica odprta 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 vsaka 2
tedna. Razpored voženj je bil objavljen na spletni strani PiŠK (http://www.ms.sik.si/) in
na Google Maps (google maps potujoče knjižnice).
Krajevne knjižnice so bile odprte enkrat tedensko: na Hodošu v četrtek od 8.00-12.00, v
Prosenjakovcih v sredo od 12.00 – 16.00, v Domanjševcih v četrtek od 12.00 – 16.00 in v
Motvarjevcih v petek od 12.00 -16.00.

6.3 Obisk in izposoja
Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota je v letu 2016 (vključno z njenimi
organizacijskimi enotami) obiskalo 186.144 uporabnikov, izposojenih pa je 460.087 enot
knjižničnega gradiva.
V letu 2016 smo članom naše knjižnice omogočili tudi izposojo e-knjig preko ponudnika
Biblos. Na voljo za izposojo so imeli 465 licenc e-knjig, opravljenih pa je bilo 741
izposoj.
Tabela 8: 10 največkrat izposojenih naslovov
Št.

Naslov

Avtor

Izposoja

1

Brina Brihta

Rippin Sally

286

2

Muca copatarica

Peroci Ela

158

3

Inferno

Brown Dan

125

4

Solzice

Prežihov Voranc

116

5

Mišek Tip nagaja

Casalis Anna

115

6

Lahko noč, ljubezen moja

Kolmanič Karolina

114

7

Hotel sem prijeti sonce

Partljič Tone

112
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8

Shanna

Woodiwiss Kathleen E.

112

9

Dekle na vlaku

Hawkins Paula

109

10

Zguba: Dnevnik

Russell Rachel Renée

109

11

Spominčice

Maxwell Megan

108

12

Saapramiška

Makarovič Svetlana

108

13

Matilda

Dahl Roald

107

14

Harry Potter, Kamen modrosti

Rowling J. K.

102

15

Tudi princi na belem konju razočarajo

Maxwell Megan

100

6.4 Medknjižnična izposoja
Bogata zbirka knjižničnega gradiva Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota je
dostopna tudi preko medknjižnične izposoje. Po tej poti je bilo iz Pokrajinske in študijske
knjižnice Murska Sobota uporabnikom drugih knjižnic po Sloveniji v letu 2016
izposojenih 570 enot knjižničnega gradiva, kar je za 231 enot več, kot v letu 2015. Od
drugih knjižnic pa si je Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota v letu 2016
sposodila 510 enot knjižničnega gradiva. Tudi v tem primeru se beleži občuten porast
napram lanskemu letu, ko je številka znašala 317 enot. V letu 2016 smo tako
medknjižnično izposodili našim in tujim uporabnikom skupaj 1.080 enot knjižničnega
gradiva.

7 ZAPOSLENI
V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je bilo v letu 2016 redno zaposlenih
26 delavcev in 9 preko programa javnih del, s katerimi smo omilili kadrovsko
podhranjenost.
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Tabela 8: Redno zaposleni v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota (stanje na dan 31. 12.
2016)

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

Oddelek
obdelava gradiva
čitalniški oddelek
oddelek za odrasle
računovodstvo
oddelek za odrasle
oddelek za odrasle
direktorica
sistemski administrator
oddelek za odrasle
potujoča knjižnica
hungarika, obdelava gradiva
domoznanstvo
potujoča knjižnica
nabava gradiva
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

7.1 Izobraževanje zaposlenih
Knjižnica

nudi

strokovno

podporo

vsem

zaposlenim

možnost

strokovnega

izpopolnjevanja in usposabljanja, ki zadevajo področje njihovega dela, kot so
posvetovanja (npr. ZBDS), strokovna srečanja (npr. Potujoče knjižnice, Domfest),
konference (npr. COBISS konferenca), simpoziji, seminarji, predstavitve in predavanja,
tečaji ter druge oblike, ki jih organizirajo stanovske organizacije oziroma druge
izobraževalne institucije, predvsem NUK in IZUM. Sledenje novostim in sodobnemu
načinu dela namreč omogoča razvoj zaposlenih ter učinkovito in uspešno delo.
Kot osrednja območna knjižnica (OOK) smo izvedli tudi Strokovno usposabljanje
knjižničarjev na območju OOK v Javnem zavodu Knjižnici Gornja Radgona (30. 03.
2016).
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8

DELO PO ODDELKIH
8.1 Oddelek za odrasle

Oddelek za odrasle, ki je namenjen mladini od zaključenega obveznega šolanja dalje in
odraslim uporabnikom, ponuja širok izbor leposlovnih knjig v slovenskem in tujih jezikih
ter veliko strokovnih in poljudnoznanstvenih knjig, ki lahko zadovoljijo želje in potrebe
uporabnikov knjižnice. Prav tako se vsakodnevno vsem uporabnikom nudijo številne
informacije, od klasičnih do zahtevnejših, računalniških, domoznanskih, storitev
fotokopij (v letu 2016 je bilo opravljenih 6.450 iz knjižničnega gradiva).

Projekti:
BRALNA ZNAČKA

Bralno značko za odrasle izvajamo od leta 2010. V letu 2016, ko je bila že šestič
zapovrstjo, smo pritegnili k temu projektu 95 bralk in bralcev, od katerih jih je 80 tudi
uspešno zaključilo. Zaključna prireditev je bila v mesecu maju, na kateri je z glasbenoliterarnim programom nastopil rojak Vlado Poredoš z gostom.
BRALNI KLUB

V bralnem klubu, ki se odvija v Brankovi sobi, se je v letu 2016 enkrat mesečno oziroma
po dogovoru srečevalo 9 bralk pod vodstvom zunanje sodelavke Tanje Pirš. Na srečanjih
so obravnavale najrazličnejše teme, ki se tičejo leposlovja (npr. nominiranci nagrade
Kresnik, nobelovci s področja poezije ipd.) ter ob tem izmenjevale medsebojne vtise ob
prebranih knjigah.
DOBREKNJIGE.SI

Portal Dobreknjige.si, ki je bil zasnovan leta 2014 na pobudo Osrednjih območnih
knjižnic Koper in Nova Gorica in ga podpira tudi Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije, ponuja priporočilno kakovostno literaturo, namenjen pa je vsem, ki v poplavi
literature iščejo res nekaj dobrega zase. Zapisi so kratki in informativni, nudijo kratek
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povzetek vsebine in druge značilnosti ter odlomek, ki po mnenju vsakega vnašalca
najbolje ponazarja bistvo posameznega literarnega dela.
V letu 2016 smo na portal Dobreknjige.si prispevali 14 zapisov, naše zapise pa si je
ogledalo 10.000 obiskovalcev.
PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE
Na petem pravljičnem večeru v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, ki
poteka v organizaciji Mariborske knjižnice v sodelovanju s partnerskimi in pridruženimi
knjižnicami (2016 se je pridružila tudi Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper) , so bili
29. novembra 2016 z nami Robert Kereži (Mariborska knjižnica), Liljana Klemenčič
(Knjižnica Ivana Potrča Ptuj), Monika Čermelj (Mariborska knjižnica), Darja Plavčak
(Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica), Suzana Slavič (Mariborska knjižnica) in
Vesna Radovanovič (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota). Pravljičarka
Vesna Radovanovič je s pravljico v prekmurščini predstavljala našo knjižnico tudi v
ostalih knjižnicah po Sloveniji.

Slika 1: Vabilo in utrinek s pravljičarkami za odrasle (29. 11. 2016)

8.2 Mladinski oddelek
Mladinski oddelek, ki se nahaja v pritlični etaži Pokrajinske in študijske knjižnice, je
namenjen otrokom in mladostnikom do 15. leta starosti. Poleg knjižnega gradiva, ki je
urejeno po starostnih skupinah, so v prostem pristopu na voljo tudi DVD-ji z risankami,
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lutkovnimi igricami in mladinskimi filmi. Starši pa v 'Kotičku za starše' lahko najdejo
literaturo z nasveti s področja vzgoje in zdravstva za svoje malčke in mladostnike.
Poleg rednega dela smo v letu 2016 poleg rednega dela izvedli ali sodelovali tudi pri
izvedbi naslednjih prireditev in dogodkov:
Projekti
Rastem s knjigo (vsakemu sedmošolcu in
srednješolcu knjigo)
Bralna značka za otroke – Tudi jaz berem
DEKD in TKD

ŠT. SKUPIN
46

1

ŠT. OBISKOVALCEV
vcccccvxdvOOBIOBIS
1076
KOVALCEV
98
39

RASTEM S KNJIGO
Projekt Rastem s knjigo – vsakemu sedmošolcu knjigo je že desetletni vseslovenski
projekt in se začenja s šolskim letom. Učenci iz osnovnih šol spoznavajo knjižnico, njeno
gradivo, možnosti, ki jih ustanova ponuja, in se seznanijo s sistemom Cobiss. Ob obisku
knjižnice sedmošolci prejmejo knjigo slovenskega pisatelja. V letu 2016/17 smo jim
podarili knjigo Vinka Möderndorferja Kit na plaži.
Projekt Rastem s knjigo se je pred štirimi leti razširil tudi na srednješolsko izobraževanje.
Tako dijaki prvih letnikov obiščejo knjižnico in se seznanijo z njenim delovanjem, v
prikazanem filmu pa spoznajo avtorja knjige, ki jo prejmejo v dar. V šolskem letu
2016/17 so dobili knjigo Marjane Moškrič z naslovom Sanje o belem štrpedu.
BRALNA ZNAČKA za otroke TUDI JAZ BEREM
Knjižnica je bralno kulturo med najmlajšimi sprva širila s Pikino bralno značko, letos pa
smo na oddelku za mlade bralce začeli izvajati bralno značko Tudi jaz berem. Odziv je
dober, saj se je za sodelovanje prijavilo že 98 otrok, prav vsi pa so tudi že oddali svoje
prispevke. Bralna značka poteka vse leto, začeli pa smo jo s počastitvijo kulturnega
praznika.
Sodelujoči so prejeli zgibanko s seznamom knjig in obrazec, na katerem prebrana dela
opišejo oziroma narišejo. Mlade bralce smo nagradili z otroško predstavo in prikupnim
uporabnim darilcem.

DEKD in TKD
V projekt, ki ga razpisuje Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, se naša
knjižnica vključuje že tretje leto. V letu 2016 (18. 02.) je bilo v naši knjižnici regionalno
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srečanje, ko smo se tudi sami predstavili z referatom Knjižnica kot hram premične
kulturne dediščine.
Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in Teden kulturne dediščine (TKD) so v letu
2016 potekali na temo Dediščina okoli nas. Za otroke in učence smo skupaj s Pomurskim
muzejem Murska Sobota ter varuhinjo kulturne dediščine Dorotejo Flisar pripravili
zgodbe o ličkanju in delavnico z ličjem.
Naše prireditve in dogodki na mladinskem oddelku:
Priložnostne razstave na mladinskem
oddelku
12 tematskih razstav
Osnovne šole-informativni obiski
Ostali (LUMS, VDC)

ŠT. SKUPIN

ŠT. OBISKOVALCEV

36
15
6

411
278
124

INFORMATIVNI OBISKI
Tudi v letu 2016 so knjižnico obiskale skupine učencev (v okviru izletov oz. ekskurzij) in
odraslih, katerim smo knjižnico, knjižnične dejavnosti, sistem COBISS.SI, dragocenosti,
zanimivosti predstavili in jim ustanovo tudi razkazali.

Pravljične ure
Vrtci – dopoldan
Osnovne šole
Pravljice
Francoščina, angleščina
Svetopisemske zgodbe
Knjižnica pod krošnjami – družinski piknik;
Igrivi park; Pravljica na prostem
Ustvarjalne ure in pravljice
Predstava za otroke

ŠT. SKUPIN

ŠT. OBISKOVALCEV

56
19
35
42
15

1.387
485
492
341
101

/

200

17
1

138
80

URE PRAVLJIC IN OBISKI ŠOL
Mladinski oddelek knjižnice je izvajal ure pravljic za predšolske in šolske otroke vsako
sredo ob 16.30 uri. Pravljici je sledila tudi ustvarjalna delavnica, na kateri so otroci
ustvarjali izdelke na temo pripovedovane pravljice. Prav tako so kontinuirano prihajale v
knjižnico na pravljice skupine otrok iz osnovnih šol in vrtcev (nekajkrat na leto popoldne,
tudi s starši ali starimi starši) ali pa so naše pravljičarke obiskovale otroke v vrtcih, ki
zaradi oddaljenosti niso mogli v knjižnico. Pravljične ure smo se izvajale v vrtcih:
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Rakičan, Pušča, Cankova, Bogojina, Puconci, Bakovci, Beltinci, Dokležovje, Melinci,
Ižakovci, Lipovci in Moravske Toplice.

V mesecu maju je Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota v sodelovanju z
Mestno občino Murska Sobota sodelovala tudi pri družinskem pikniku v soboškem parku,
kjer so otroci poslušali pravljice in imeli na voljo številne knjige.
Prav tako smo se v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota udeležili decembrskega
praznovanja v parku, kjer so naše knjižničarke-pravljičarke otrokom učencem in staršem
pripovedovale pravljice različnih junakov (Rdeča Kapica, Volk in sedem kozličkov, Trije
prašički, itd.) ter različne praznične pravljice, ki so vsem popestrile torkov decembrski
večer.

Slika 2: Pripovedovanje pravljice v soboškem parku v decembru 2016

DOGODKI: razstave, literarni večeri, dramske igre, sestanki, predavanja, prireditve…
DOGODKI
Razstave
Literarni večer, dramske igre
Predavanja
Sestanki: Barati Kor, Mavrica, itd.
Predstavitve na radiu
Bralni klub
Bralne ure v Domu starejših Rakičan in
Murska Sobota

ŠTEVILO
DOGODKOV
36

ŠTEVILO
OBISKOVALCEV
8340

30
67
41
11
6

1093
2985
341
/
54

12

184
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RADIO MURSKI VAL
Oddaja Radijski knjižni sejem, ki jo vodi Nevenka Emri, je namenjena seznanjanju s
knjižnimi novostmi, pri čemer urednica sodeluje s pomurskimi knjižnicami. Tudi v letu
2016 je višja knjižničarka z mladinskega oddelka enkrat mesečno predstavila najbolj
brane knjige obeh oddelkov knjižnice, prireditve in razstave v knjižnici ter priporočeno
knjigo s kratko vsebino in zanimivim odlomkom, kar poslušalcem približa knjigo tudi
znotraj platnic.
OBISKI V DOMU STAREJŠIH RAKIČAN IN MURSKA SOBOTA
V domu starostnikov v Rakičanu že od leta 2009 oskrbovance enkrat mesečno obiskuje
višja knjižničarka z mladinskega oddelka, katera jim predstavi pesniško ali drugo
literarno delo, o katerem potem steče pogovor, razmišljanja, refleksije. Starostniki (10 do
20 udeležencev) se teh srečanj veselijo in se jih zelo radi udeležujejo.
NOČ KNJIGE
Knjižnica se je tudi v letu 2016 odzvala pozivu k sodelovanju pri Noči knjige. Gre za
projekt, ki se je v knjižnicah in knjigarnah, založbah in kulturnih organizacijah pa tudi
šolah zelo dobro prijel in zaživel. Pri projektu smo sodelovali z bogatim programom.
Mimoidočim smo na bazarju pred knjižnico ponudili knjige, ki smo jih dobili v dar ali pa
smo jih odpisali. Otrokom iz soboškega vrtca in uporabnikom VDC iz Murske Sobote
smo pripovedovali pravljico, za najmlajše pa smo pripravili tudi priložnostno razstavo del
Hansa Christiana Andersena. Večer z 22. na 23. april so nam popestrili Milan Vincetič,
Franci Just in Janez Balažic. Moderator Milan Vincetič je predstavil dve strokovni
monografiji: Zveni podob (avtor Janez Balažic) ter Veršuši, pripovedávke in zménje
(avtor Franci Just).
Vsako leto ob svetovnem dnevu knjige, 23.4., pripravimo pred knjižnico stojnico s
knjigami, ki smo jih med letom odpisali oz. jih izmed darovanih knjig nismo uvrstili v
redni fond naše zbirke. Večino teh ponujenih knjig mimoidoči tudi vzamejo. Ocenjujemo,
da na ta dan ta dogodek obišče okrog 800 ljudi.

BUKVARNA
Skozi celo leto ponujamo bralcem v posebni knjižni omarici ob vhodu v dvorano knjižno
gradivo, predvsem leposlovje, ki ga lahko novi lastniki brezplačno vzamejo. Gre
predvsem za darovane in odpisane knjige, ki jih imamo v več izvodih.
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MEDNARODNI DAN KNJIGE ZA OTROKE - 2. APRIL
Ta dan smo počastili s predstavo z eksperimentom Ledena doba. Dogodka se je udeležilo
več kot 60 predšolskih otrok in učencev.
8.3 Domoznanstvo
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota zbira, hrani in strokovno obdeluje
gradivo, ki je vsebinsko ali z avtorji povezano s Pomurjem in kot tako uporabnikom
knjižnice ponuja informacije o znamenitostih, zgodovini in življenju na lokalnem
območju ter priča o ustvarjalnosti domačinov. Hranimo več zbirk domoznanskega
gradiva, med katerimi je najpomembnejša zbirka starih in redkih knjig v prekmurskem
narečju, večinoma iz 18. in 19. stoletja.

Projekti:
ZAKLADI ZNANJA, SPOMINOV, ZGODB: zbornik ob 70-letnici delovanja
Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota
V letu 2016 je minilo 70 let od pričetka delovanja Pokrajinske in študijske knjižnice
Murska Sobota. V ta namen, da bi predstavili naše delo, razvoj in dosežke smo izdali
zbornik z naslovom Zakladi znanja, spominov, zgodb, ki je skupen projekt vseh
zaposlenih v knjižnici. Zbornik predstavlja knjižnico skozi sedem desetletij delovanja, je
pa poudarek na zadnjih 20-ih letih, ko je leta 1996 izšel zadnji zbornik o knjižnici. Izšel
je na 115 straneh v 300 izvodih.

Slika 3: Naslovnica zbornika ob 70-letnici delovanja Pokrajinske n študijske knjižnice Murska
Sobota
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KAMRA

Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja
domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah.
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je v letu 2015 objavila:
- 40 Novic, 13 vnosov slikovnega gradiva v Album Slovenije in 3 digitalne zbirke (skupaj
114 multimedijskih elementov):
- Prekmurski poet Jožef Baša - Mirosláv (1894-1916)
- Leseni zvoniki – pomniki naše kulture
- Jožef Košič, prvi prekmurski posvetni pisec
Vse naše digitalne zbirke si je v letu 2016 ogledalo 9.186 obiskovalcev.
Bibliotekarka – domoznanka PiŠK se je kot urednica portala Kamra za pomursko regijo
udeležila dveh sestankov urednikov v Celju (10. 3. 2016 in 28. 9. 2016). Ker je bil ta
spletni portal v začetku leta 2016 prenovljen, je bil sklican tudi sestanek direktorjev
knjižnic in urednikov Kamre (23. 3. 2016), kjer so bile predstavljene novosti portala. Za
vnašalce Kamre je bilo organizirano tudi izobraževalno srečanje (22. 4. 2016), katerega
sta se udeležila domoznanca PIŠK.

POMURCI.SI
Biografski leksikon pomurskega območja je spletni vzajemni biografski leksikon znanih
Pomurk in Pomurcev, 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, tako npr.
pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, slikarji, glasbeniki
duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, politiki, športniki itn. V letu 2016 smo
na novo vnesli 20 biografij osebnosti, ki so doprinesle k razvoju Pomurja kot tudi k
razvoju v širšem lokalnem in družbenem smislu, prav tako smo vnašali tudi spremembe
in dopolnitve k že obstoječim geslom. Vseh vnosov skupaj na dan 31. 12. 2016 je bilo
129.
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DOMOZNANSKE RAZSTAVE:
• Razstava Jožef Baša - Mirosláv z recitalom (1894-1916): ob 100. obletnici smrti, 4. 2.
2016
• Razstava Jožef Baša – Mirosláv in Števan Kühar v beltinskem gradu na 46.
mednarodnem folkrornem festivalu, 21. 7. 2016 (sodelovanje z Občino Beltinci), 21. 7.
2016 – 11. 8. 2016
• Priložnostna razstava dr. Franc Zadravec (sodelovanje z oddelkom za odrasle), avgust
2016
• Razstava Aleksander Térplan: ob 200. obletnici rojstva v okviru Küzmičevih dnevov,
Spominski dom Števana Kuzmiča Puconci, 25. 8. 2016 – 15. 9. 2016
• Razstava Jožef Košič (1788-1867): ob 200. obletnici njegovega delovanja v Porabju +
izdaja zloženke. Slovenski dom v Monoštru, 14. 11. 2016
• Priložnostna razstava ob Ivanocyjevi spominski slovesnosti (sodelovanje in izposoja
knjižničnega gradiva za potrebe razstave ob 130. letnici, odkar je dr. Franc Ivanocy
postal redni profesor dogmatike na Visoki bogoslovni šoli v Sombotelu in 110. letnici,
odkar je uredništvo Kalendarja Srca Jezusovega predal Jožefu Kleklu ml.

– Dom

duhovnosti v Kančevcih, 16. 10. 2016)
• Razstava prekmurskih tiskov (sodelovanje in izposoja knjižničnega gradiva, tudi
starejšega (rarirete) za potrebe razstave ob slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra Grajska dvorana Murska Sobota, 26. 11. 2016)
• Tematska razstava Božično-novoletne in koledne pesmi, 20. 12. 2016 – 6. 1. 2017
DOMOZNANSKI VEČERI

V letu 2016 je Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota skupaj z gosti začela
pripravljati občasne domoznanske večere, na katerih želimo pobližje predstaviti domače,
lokalne ustvarjalce in njihovo delo, pa tudi tiste, ki ne izhajajo z našega geografskega
področja, a se ukvarjajo s tematiko, ki zajema Pomurje. Namenjeni so vsem, ki jih
zanimajo spomini in kulturni zgodovinski okvir pomurskih krajev ter želijo prisluhniti
zanimivim zgodbam domačinov, posameznikov in skupin, povezanimi z našimi kraji.
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DIGITALIZACIJA GRADIVA
Ker se zavedamo pomena in vrednosti predvsem starejšega domoznanskega gradiva,
težimo seveda k temu, da čim več gradiva oz. najdragocenejšega kot tudi tistega, ki je
najpogosteje iskano pri uporabnikih (zaradi zaščite gradiva), pretvorimo v digitalno
obliko.
V letu 2016 smo digitalizirali in posredovali za objavo na Digitalno knjižnico Slovenije
(dLib.si):
-

Franc Temlin. Mali Katechismus, 1715.

-

Novine: glasilo Slovenske Krajine, 1914-1929.

-

Ljudski glas: glasilo Osvobodilne fronte obmurskih krajev (predhodnik Vestnika),
1949-1952.

-

Porabje: časopis Zveze Slovencev na Madžarskem, 1991-2016.

-

Slovenski koledar: letopis za slovensko narodnost na Madžarskem (predhodnik
Porabskega koledarja), 1986-1990.

Druge naloge in opravila:
• Dopolnjevanje arhivskih izvodov knjižnega in neknjižnega gradiva; rokopisne zbirke
Ro 254.
• Kreiranje 561 bibliografskih zapisov v bazo COBIB, 33 domoznanskih avtorjev v bazo
CONOR, kopiranih 6 zapisov.
• Bibliopedagoška vzgoja (predstavitev knjižnice in domoznanstva):
- OŠ Turnišče, 8. in 9. raz. - 40 učencev, (6. 5. 2016);
- Gimnazija Murska Sobota – šest razredov skupaj 114 dijakov, (17. 5., 19. 5., 24. 5. in 4.
10. 2016);
- OŠ Ljutomer, 9-a razreda – 42 učencev, (6. 10. 2016);
- Dvojezična srednja šola Lendava – 8 učencev, (21. 12. 2016).
• Analitična obdelava domoznanskih serijskih publikacij za Pomursko območje: na
pomurskem območju je bil dosežen dogovor glede razdelitve serijskih publikacij za
izpisovanje člankov, po katerem PiŠK M. Sobota izpisuje iz 26 publikacij (sem so vštete
tudi 1 publikacija za Knjižnico Ljutomer in 2 za Knjižnico Gornja Radgona, ki zaradi
pomanjkanja dovoljenj za vzajemno katalogizacijo zaenkrat člankov ne bosta izpisovali)
in Knjižnica Lendava, ki izpisuje iz 12 publikacij. PIŠK M. Sobota prav tako izpisuje
članke iz Vestnika za vse tri osrednje knjižnice.
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• Sestanki domoznancev OOK (NUK Ljubljana, 19. 02. in 28. 10. 2016) in sestanki
delovne skupine OOK (18. 3., 11. 4., 9. 5., 20. 6., 15. 7., 23. 9. in 13. 12. 2016) za
pripravo enotnih metodoloških izhodišč in vprašalnika za popis domoznanstva in izhodišč
za vrednotenje, stanje na dan 31. 12. 2016 - priprava teksta O ugotovitvah popisov o
stanju domoznanstva v Sloveniji na podlagi izpolnjenih vprašalnikov v letih 2006 in
2009; vnos in priprava spletnega vprašalnika v spletni aplikaciji 1ka za vseh 58
slovenskih splošnih knjižnic in za UKM (vprašalnik za pilotno testiranje in končna
priprava vprašalnika), tudi testno izpolnjevanje ankete o stanju domoznanstva).
• Zapuščine: prevzem dela zapuščine (fotografije in tiskano gradivo) slikarja Cvetka
Ščuke in tekoče prejemanje gradiva zapuščine Godinovih.

8.4 Potujoča knjižnica (bibliobus)
Potujoča knjižnica PiŠK Murska Sobota je tudi v letu 2016 uspešno in dobro opravljala
svoje naloge na 70 postajališčih na podeželju. Zabeležili smo občutno večji obisk kot tudi
izposojo knjižničnega gradiva napram prejšnjim letom, kar je le še dodatna potrditev, da
je potujoča knjižnica postala nepogrešljiva enota osrednje knjižnice.
V mesecu juniju 2016 smo pripravili knjižnično gradivo za počitniško letovišče v Baški,
ga odpeljali tja, uredili in pripravili za izposojo otrokom na letovanju. Izposoja za otroke,
ki je potekala v Dječjem odmaralištu Murska Sobota v Baški na Hrvaškem, je bila na
voljo od 01. 07. 2016 – 31. 08. 2016.
Na pobudo generalnega konzula RS v Monoštru dr. Borisa Jesiha in poslovodje
Slovenske prosvetne zveze iz Celovca dr. Janka Malleja smo za potujočo knjižnico prejeli
v dar čez 300 knjig, ki sta jih izdali Slovenska prosvetna zveza in Založba Drava s
Koroške. Knjige nam je 8. oktobra slovesno predal predsednik Slovenske prosvetne zveze
dr. Avguštin Brumnik v Slovenskem domu v Monoštru z željo, da bi knjige dale
motivacijo mladim za učenje slovenskega jezika in branje del slovenskih pesnikov in
pisateljev.

8.5 Program posebnih nalog za pripadnike madžarske narodnostne skupnosti

V letu 2016 je prirast knjižničnega gradiva za pripadnike madžarske narodne skupnosti
znašal 274 enot. Preko nakupa je prirast znašal 145 enot gradiva, ostalo pa so bili darovi.
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V okviru mednarodnega sodelovanja s knjižnico Berzsenyi Dániel Megyei és Városi
Könyvtár iz Szombathely-a smo jim podarili 103 izvode knjižnega gradiva, PiŠK Murska
Sobota pa je dobila v dar od knjižnice iz Szombathelya skupno 151 enot knjižničnega
gradiva.
Nadaljevali smo tudiz urejanjem knjižničnih zbirk v štirih krajevnih knjižnicah, ki ležijo
na narodnostno mešanem območju: na Hodošu, v Domanjševcih, Motvarjevcih in
Prosenjakovcih. Knjižnice so bile odprte tedensko 4 ure.
Narodnostno mešano območje je dvakrat mesečno obiskala tudi potujoča knjižnica na t. i.
madžarski progi, ki zajema 8 postajališč oziroma izposojevališč (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.
V okviru knjižnične vzgoje sta bili v dvojezičnih vrtcih v Prosenjakovcih in na Hodošu
izvedeni pravljični uri z delavnico z naslovom Najbogatejši vrabček na svetu.

Slika 4: Pravljična ura z delavnico v vrtcu v Prosenjakovcih v novembru 2016

28

Poročilo za leto 2016

8.6 Program za obmejno območje (Slovence v Porabju)

PORABSKA PROGA BIBLIOBUSA
Zamejske Slovence na Madžarskem je bibliobus tudi v letu 2016 obiskal dvakrat
mesečno na petih izposojevališčih, in sicer v krajih: Gornji Senik, Dolnji Senik,
Sakalovci, Števanovci in Monošter.

Slika 5: Postajališča porabske proge potujoče knjižnice

PRAVLJICE V PORABJU
Poleg bibliobusa smo porabske vzgojno-izobraževalne ustanove obiskovale tudi
knjižničarke. V letu 2016 so bili žal ti obiski v primerjavi z letom poprej okrnjeni, saj na
nekaterih lokacijah ni bilo več zanimanja za pravljične ure. Pravljične ure in ustvarjalne
delavnice smo tako v Porabju izvedli le na dveh osnovnih šolah, v Števanovcih in v
Monoštru, kjer smo v 13 skupinah zabeležili 156 obiskovalcev.
Učenci osnovne šole v Števanovcih so nas letos tudi obiskali v Pokrajinski in študijski
knjižnici Murska Sobota, kjer so najprej poslušali pravljico, nato pa si ogledali knjižnico.
MEDNARODNA KONFERENCA SLOVENSKO-MADŽARSKIH KNJIŽNIČARJEV:
PRIMERI DOBRIH PRAKS SLOVENSKO-MADŽARSKIH KNJIŽNIČARJEV
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota in Županijska in mestna knjižnica
Dániel Berzenyi Szombathely, ki uspešno sodelujeta na strokovni ravni že 55 let, sta 14.
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novembra 2016 v Slovenskem domu v Monoštru pripravili skupno knjižničarsko
konferenco pod krovnim naslovom Primeri dobrih praks slovensko-madžarskih
knjižničarjev.
Na konferenci je bilo predstavljenih 6 referatov madžarskih in slovenskih knjižničarjev,
ki so podali najnovejša spoznanja, smernice in rezultate na področju knjižničarstva. Prvi
konferenčni sklop je tematiziral knjižničarsko oskrbo manjših naselij na Madžarskem, v
katerem so madžarski knjižničarji predstavili knjižničarsko stanje na svojem območju, v
drugem sklopu pa so slovenski knjižničarji postavili v ospredje knjižnično dejavnost v
Porabju in na konkretnih primerih ponazorili dejavnosti, ki se izvajajo za Slovence v
zamejstvu. Konferenco je v obeh jezikih moderirala Brigitta Soós z Generalnega
konzulata RS v Monoštru. Ob tem je bil izdan tudi dvojezičen Zbornik povzetkov.

Slika 6: Mednarodna konferenca madžarsko-slovenskih knjižničarjev v Monoštru (14. 11. 2016)

RAZSTAVA JOŽEF KOŠIČ (BOGOJINA, 1788 – GORNJI SENIK, 1867):
OB 200. OBLETNICI NJEGOVEGA DELOVANJA V PORABJU
Razstava je bila postavljena v Slovenskem domu v Monoštru, kjer je bil ob odprtju
predstavljen Prekmurec, ki je večji del življenja preživel v Porabju Z razstavo smo želeli
poudariti pomen in vlogo slovenske besede ter slovenske kulture skozi čas v današnjem
Porabju, hkrati pa mlade slovenske Porabce spodbuditi, da to dediščino dejavno nesejo
naprej. Ob razstavi je bila izdana tudi zloženka o življenju in dela Jožefa Košiča. Projekt
je omogočil Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

PORABJE NA STARIH SLIKAH
Na vse Porabke in Porabce smo v mesecu juniju naslovili prošnjo z objavo v časopisu
Porabje Zbiramo spomine (objavljeno 30. junija 2016) in po radiu Monošter, kjer smo
obenem projekt tudi predstavili. V ta namen smo tudi v mesecu maju obiskali vzgojno30
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izobraževalne zavode (Osnovna šola Števanovci, Dvojezična osnovna šola Gornji Senik)
v Porabju in jim predstavili projekt ter jih povabili k sodelovanju, tj. k zbiranju starejšega
slikovnega gradiva. Na osnovni šoli Števanovci smo tudi organizirali delavnico o
digitalizaciji (2. junij 2016), na kateri smo prikazali postopek digitaliziranja gradiva in
njegovega uvrščanja v digitalne zbirke.
Izmed prejetega slikovnega gradiva smo za knjižno publikacijo naredili izbor fotografij
oziroma starih slik, katerih čas nastanka datira v 20. stoletje, te pa so razdeljene na
posamezne tematske sklope s kratkim uvodnim besedilom, ki oriše v vsebino
posameznega področja. Izid Publikacije je omogočil Urad Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu.

Slika 7: Naslovnica publikacije Porabje na starih slikah

9 SODELOVANJE Z DRUGIMI KULTURNO IZOBRAŽEVALNIMI
INSTITUCIJAMI, ZAVODI, DRUŠTVI

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota sodeluje s številnimi ustanovami, ki se
ukvarjajo s kulturnimi in izobraževalnimi vsebinami za vse generacije. Knjižničarke z
mladinskega oddelka so sodelovale predvsem z vrtci in s šolami iz Murske Sobote in
okolice, tudi z Osnovno šolo Ptuj in Knjižnico Ivana Potrča Ptuj (izvedba pravljice) ter z
Vrtcem Ljutomer ob podelitvi bralne značke za najmlajše. Prav tako je potekalo
31

Poročilo za leto 2016

sodelovanje s porabskimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Kot že utečeno, so
knjižničarke tudi v letu 2016 sodelovale z Domom starejših Rakičan in Murska Sobota,
Radiem Murski val, društvom Argo (Oko besede), VDC Murska Sobota, Pomurskim
muzejem Murska Sobota, LUMS in drugimi sorodnimi ustanovami. Sodelovali smo tudi
na okrogli mizi in simpoziju o bralni kulturi »Otroška in mladinska književnost in
odrasli«, ki jo je na Ptuju pripravila revija Mentor.
Nasploh pa pri organizaciji in izvedbi prireditev in dogodkov zelo dobro sodelujemo z
Ustanovo Šiftarjevo fundacijo, verskimi organizacijami, Pomurskim muzejem Murska
Sobota, Občinami in drugimi zavodi oziroma društvi s katerimi pripravljamo skupne
prireditve, literarne in domoznanske večere, ki so zelo dobro obiskani in pritegnejo širok
krog obiskovalcev. V letu 2016 pa smo poglobili sodelovanje predvsem v zamejstvu, s
katerimi smo že prej dobro sodelovali, tako na primer z Zvezo Slovencev na Madžarskem
kot tudi Generalnim konzulatom RS.
Od 1. junija 2016 aktivno sodelujemo tudi s Pokrajinski arhivom Maribor - v 1.
nadstropju (oddelek za neknjižno gradivo) gostimo Enoto za Prekmurje, kar omogoča
lažjo dostopnost gradiva o Prekmurju za znanstvenoraziskovalne in upravno-poslovne
namene (gostovanje bo do vzpostavitve nove samostojne enote arhiva v Murski Soboti).

10 PRIREDITVE IN DOGODKI V PiŠK V LETU 2016
Prireditve in dogodki so bili namenjeni in naravnani vseživljenskemu učenju, kulturnim
in izobraževalnim potrebam vseh uporabnikov, promociji domoznanske dejavnosti,
knjižničnega gradiva in nasploh knjižnice. O vseh prireditvah in dogodkih v naši knjižnici
smo javnost obveščali preko medijev (Vestnik, Večer, Soboške novine, Radio Murski val,
Radio Monošter, spletni mediji), na spletni strani knjižnice, družbenih omrežjih, z
mesečnimi napovedniki, e-obveščanjem. Na spletni strani knjižnice smo obveščali tudi o
vseh spremembah in novostih v knjižnici.

10.1

Razstave

Knjižnica je v letu 2016 pripravila sama ali s pomočjo drugih ustanov 39 razstav (22 v
avli in 17 v dvorani). Na ogled so bile postavljene razstave slikarjev, ilustratorjev,
fotografov, kiparjev z ožjega in tudi širšega slovenskega območja.
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Tabela 9: Razstave v avli

Št.
1
2
3
4
5
6

Datum
13.01.
26. 01.
01. 02
01. 03.
01. 03.
04. 04.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

25. 04.
03. 05.
19. 05.
02. 06.
20. 06.
04. 07.
25. 07.
01. 08.
22. 08.
01. 09.
19. 09.
03. 10.
24. 10.
03. 11

21
22

21. 11.
12. 12.

Naslov razstave
DOPPS: Ptice – fotoulov dveh šolarjev
Društvo Ključ: fotografska razstava Moje sanje
Korak naprej: razstava poročnih fotografij
Franc Škraban: Slikarska razstava
Vrtec Murska Sobota: Predstavitev obogatitvenih dejavnosti
Dijaški dom Murska Sobota: Razstava izdelkov učencev s posebnimi
potrebami
Saubermacher: Izdelki otrok in učencev
Fotoklub Murska Sobota
Bojan Sobočan: Fotografska razstava
Razstava Inštituta Ekvilib
SEVER: Človeka nikar
Fotoklub Murska Sobota: Barve (2. klubska razstava)
GoForMura: Razstava skrivnosti gozdov ob Muri
Društvo Pisani mehurčki: Razstava mesto M. Sobota – mesto kot iz škatlice
Društvo Bumerang sreče: Razstava likovnih del otroških izdelkov
Fotografska razstava: 80. let Fotokluba Maribor
Razstava Oko besede
Fotoklub Murska Sobota: fotografska razstava
Klavdija Celec in Matej Gider: Grafike
Izdelki Univerzitetnega rehabilitacijskega Inštituta Soča – Enota Murska
Sobota
Fotoklub Murska Sobota: fotografska razstava
Izdelki slikarske delavnice Rakičan

Tabela 10: Razstave v dvorani

Št. Datum
1 07. 01.
2 22. 01.
3 02. 02.
4 04. 02.
5 08. 03.
6 14. 03.
7 18. 04.
8 10. 05.
9 01. 06.
10 01. 07.
11 04. 08.
12 06. 09.
13 26. 09.
14 17. 10.

Razstava
Marija Skledar: likovna razstava
Vestnik: Maraton Damask - Berlin
Društvo projekt Človek: Skupaj na poti že 20 let
PiŠK: Jožef Baša – Miroslav (Ob 100. obletnici smrti)
Razstava Društva za boj proti raku in Rdečega križa
Razstava Društva upokojencev Murska Sobota
Razstava 2. likovne kolonije Bakovci
Karitas
Razstava pomurskega ekološkega centra Murska Sobota skozi 20 let
Fakulteta za arhitekturo: razstava izdelkov
Likovna razstava sekcije Ludvika Vrečiča
Stanka Golob: Slike iz peska
Društvo Mavrica: Vsi odtenki Mavrice
Fotoklub Murska Sobota: fotografska razstava
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15 02. 11.
16 21. 11.
17 09. 12.

Likovna razstava sekcije Ludvika Vrečiča
Likovna kolonija Primož Trubar
Likovna razstava pod vodstvom Mirka Rajnarja

10.1.1 Priložnostne razstave
Na oddelku za odrasle (na razstavnem panoju pri izposojevalnem pultu) se skozi vso leto
pripravljajo tudi različne tematske razstave, s čimer se opominja na pomembne obletnice
in razne pomembnejše literarne dogodke. V letu 2016 je bilo pripravljenih 12 tovrstnih
razstav, kot na primer razstava dobitnika Nobelove nagrade za književnost, dobitnika
Prešernove nagrade, nagrade Kresnik, Rožančeve nagrade, Veronikine nagrade, razstave
ob obletnicah rojstev (70. rojstni dan prevajalca Aleša Bergerja in pesnika ter pisatelja
Milana Dekleve, 80. rojstni dan pesnika Miroslava Košute in rojaka Branka Šomna),
razstave ob obletnicah smrti (400 letnica Shakespearove in Cervantesove smrti), razstave
ob smrti Umberta Eca, Vida Pečjaka, Imreja Kertesza, Fabijana Hafnerja, Aleša
Debeljaka, Petra Esterhazyja, Daria Foa, Franca Zadravca in Leonarda Cohena, razstava
ob 60. letnici izhajanja knjižne zbirke Kondor s spremnim zapisom o zbirki,
domoznanska razstava Božično-novoletne in koledne pesmi.
Kot opažamo, razstave vse bolj pritegnejo pozornost uporabnikov in obiskovalcev
knjižnice, tako da si jih z veseljem ogledajo in se tudi pozanimajo o vsebini razstavne
tematike.

10.2

Predstavitve knjig, literarna srečanja, predavanja idr.

V letu 2016 so bile v knjižnici številne prireditve različnih organizatorjev in različnih
vsebin, kot npr. predstavitev knjig, pesniških zbirk, predavanja, okrogle mize, gledališke
predstave za otroke in odrasle, literarna srečanja oziroma literarni večeri, domoznanski
večeri itd. Dogodki so prikazani kronološko:
04/01/2016 KUD Barati Kör
05/01/2016 Interno predavanje U3, Olga Paušič: O Kitajski
07/01/2016 Otvoritev razstave Marije Skledar
11/01/2016 Mojca Breščak
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13/01/2016 Vlasta Zrinski, predstavitev knjige Svetovni učitelj za vse človeštvo
15/01/2016 Gongi
18/01/2016 KUD Barati Kör
19/01/2016 Interno predavanje U3, predava dr. Iztok Ostan: Žive vode
22/01/2016 Otvoritev razstave Vestnik: Maraton Damask - Berlin
26/01/2016 KLJUČ, društvo za boj proti trgovini z ljudmi
26/01/2016 Predstavitev knjige: Moja diagnoza rak
28/01/2016 Interno predavanje o Hasapu
29/01/2016 Rotary
29/01/2016 Gongi
01/02/2016 KUD Barati Kör
02/02/2016 Otvoritev razstave projekt človek
04/02/2016 Spominski večer z razstavo in recitalom
05/02/2016 Interno predavanje U3
10/02/2016 Socialni status novinarjev
10/02/2016 Potopisno predavanje Brane Trnovšek: O Malezji
11/02/2016 Predstavitev knjige Olge Paušič
12/02/2016 Društvo za biološko dinamično gospodarjenje Pomurje
15/02/2016 Waldorfski vrtec
16/02/2016 Interno predavanje U3
17/02/2016 Društvo za zaščito živali
18/02/2016 Regionalni dnevi DEKD
18/02/2016 Društvo za opazovanje ptic
19/02/2016 Tanja Fajon
24/02/2016 Hospic
25/02/2016 Predstavitev knjige Slovenska vojska
26/02/2016 Gongi
03/03/2016 Prijatelji Sobote
04/03/2016 Gongi
07/03/2016 KUD Barati Kör
08/03/2016 Društvo za boj proti raku in Rdeči križ, okrogla miza
10/03/2016 Društvo slepih in slabovidnih: Vloga slepe in slabovidne ženske ter šport
15/03/2016 Interno predavanje U3
15/03/2016 Občni zbor DPS
17/03/2016 Šiftarjeva fundacija, predstavitev zbornika
21/03/2016 KUD Barati Kör
24/03/2016 Občni zbor DPS
25/03/2016 Gongi
29/03/2016 Predstavitev knjige Mateja Širca
30/03/2016 Hospic
04/04/2016 KUD Barati Kör
05/04/2016 Predavanje CSD Murska Sobota
05/04/2016 Interno predavanje U3
06/04/2016 Društvo Bravo
07/04/2016 Branko Šomen, ob 80-letnici
08/04/2016 Zbornik Porajmos
12/04/2016 Transmisijska meditacija
14/04/2016 Interno predavanje U3
15/04/2016 U3 Žalec
18/04/2016 Hiša sadeži družbe, predavanje o rejništvu
18/04/2016 KUD Barati Kör
19/04/2016 Društvo Samopodoba, Kaj bi morali vedeti o bulimiji
20/04/2016 Predstavitev knjige Bojana Zadravca
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21/04/2016 Okrogla miza, predstavitev nacionalnega programa za brezdomstvo
21/04/2016 Otroška predstava z eksperimentom
21/04/2016 Predstavitev knjige Soška fronta
22/04/2016 Noč knjige
26/04/2016 Hospic
29/04/2016 Gongi
02/05/2016 KUD Barati Kör
10/05/2016 Predstavitev knjig zasebne OŠ Lila
13/05/2016 Otvoritev razstave Karitas
16/05/2016 KUD Barati Kör
17/05/2016 Predstavitev knjige Starodavna umetnost zdravljenja
18/05/2016 Interno predavanje U3
19/05/2016 Predavanje dr. Magdiča
20/05/2016 Gongi
24/05/2016 U3, Potopisno predavanje Marjana Čenarja
25/05/2016 Hospic
26/05/2016 Janko Prunk
27/05/2016 PAZU
27/05/2016 Okrogla miza EU
01/06/2016 Predstavitev pesniške zbirke Amai in gongi
02/06/2016 Otvoritev razstave društva Ekvilib
06/06/2016 KUD Barati Kör
07/06/2016 Predstavitev knjige Razcvet zavesti
08/06/2016 PAM Maribor
08/06/2016 U3, predavanje Barve za dober dan
13/06/2016 Rastem s knjigo SŠ
14/06/2016 Rastem s knjigo SŠ
16/06/2016 Domoznanski večer
20/06/2016 KUD Barati Kör
23/06/2016 Regijski posvet CSD Murska Sobota
24/06/2016 Predavanje Humanitarna medicinska odprava
27/06/2016 Predstavitev knjige Mateja Tonina
29/06/2016 Hospic
05/07/2016 Predstavitev knjige in zbornika
11/07/2016 KUD Barati Kör
25/07/2016 KUD Barati Kör
08/08/2016 KUD Barati Kör
22/08/2016 KUD Barati Kör
23/08/2016 FISA
05/09/2016 KUD Barati Kör
06/09/2016 Otvoritev razstave Stanka Golob
07/09/2016 Zdrava prehrana
12/09/2016 Rastem s knjigo SŠ
15/09/2016 Obisk knjižničarjev iz Madžarske
15/09/2016 Rastem s knjigo SŠ
16/09/2016 Okrogla miza z Violeto Bulc
19/09/2016 Rastem s knjigo SŠ
19/09/2016 KUD Barati Kör
20/09/2016 Rastem s knjigo SŠ
20/09/2016 Predstavitev knjige Kresovi
21/09/2016 Rastem s knjigo SŠ
22/09/2016 Domoznanski večer - Bernarda Roudi
23/09/2016 Oko besede
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4/09/2016 Oko besede
27/09/2016 Predstavitev prevoda knjige Tadeje Bradas
28/09/2016 Hospic
03/10/2016 KUD Barati Kör
04/10/2016 Predstavitev projektov: Kultura v turizmu in Zvitorepec
10/10/2016 Predavanje o odnosih v sodobni družini
11/10/2016 Rastem s knjigo SŠ
11/10/2016 Predstavitev pesniške zbirke Milana Vincetiča
12/10/2016 Rastem s knjigo SŠ
13/10/2016 Rastem s knjigo SŠ
13/10/2016 Stranka SMC
17/10/2016 KUD Barati Kör
18/10/2016 Rastem s knjigo SŠ
19/10/2016 Rastem s knjigo SŠ
19/10/2016 Gongi
20/10/2016 Predstavitev knjige Spomini ne zbledijo
21/10/2016 Vanekov večer: Stojan Habjanič: Blaženje klimatskih sprememb
25/10/2016 Rastem s knjigo SŠ
26/10/2016 Rastem s knjigo SŠ
26/10/2016 Hospic
27/10/2016 Rastem s knjigo SŠ
03/11/2016 Šalčkarji
07/11/2016 Predstavitev knjige Znanja
08/11/2016 U3 Predavanje o varni vožnji
08/11/2016 S kolesom po Tadjikistanu - Simon Eržen
09/11/2016 Okrogla miza
10/11/2016 Domoznanski večer: dr.Alojz Jembrih
11/11/2016 Rastem s knjigo SŠ
14/11/2016 KUD Barati Kör
15/11/2016 Rastem s knjigo SŠ
17/11/2016 Vanekov večer
18/11/2016 Gongi
21/11/2016 Rastem s knjigo SŠ
21/11/2016 Otvoritev razstave 22. likovne kolonije Primož Trubar
23/11/2016 Rastem s knjigo SŠ
25/11/2016 Eterična olja
28/11/2016 KUD Barati Kör
29/11/2016 Pravljični večer za odrasle
30/11/2016 Rastem s knjigo SŠ
30/11/2016 Hospic
01/12/2016 CSD posvet
06/12/2016 U3, predavanje
08/12/2016 Transmisijska meditacija
09/12/2016 otvoritev likovne razstave Mirka Rajnarja
12/12/2016 KUD Barati Kör
13/12/2016 Prijatelji Sobote
14/12/2016 Gongi
15/12/2016 Potopis Indija
23/12/2016 DPM M.S.
26/12/2016 KUD Barati Kör

37

Poročilo za leto 2016

10.3

Medijske objave o dogodkih v PiŠK Murska Sobota

Tiskani mediji
Vestnik
 3. marec 2016 (A. Nana Rituper Rodež): Jaz pa berem
 2. junij 2016 (A. nana Rituper Rodež): Kam gre zahodna civilizacija: domoznanski večer
z zgodovinarjem dr. Jankom Prunkom
 16. junij 2016 (A. nana Rituper Rodež): Zgovorne matične knjige: Pokrajinski arhiv
Maribor ima čitalnico v Murski Soboti
 23. junij 2016 (A. Nana Rituper Rodež): Ohranjali so jezik in narodno zavest: o prvih
prekmurskih izseljencih v Ameriko
 4. avgust 2016, (A. Nana Rituper Rodež) : Razstava o dveh pomembnih Prekmurcih (o
življenju in delu pesnika Jožefa Baše Miroslava in zbiralca ljudskega izročila in slavista
Števana Kuharja.
 17. november 2016, (A.N.R.R): Jožef Košič je bil tisti, ki je svoj narod poimenoval
Slovenci
 17. november 2016 (A.N.R.R): Obleganje Sigeta v Prekmurski pesmarici: domoznanski
večer v Pokrajinski in študijski knjižnici
 24. november (B. Ž.): Prihodnosti ni brez družbene odgovornosti: nastop prof. ddr.
Matjaža Muleja na Vanekovem večeru kot šokterapija
 15. december 2016, (A.N.R.R): Slovenske knjige v Porabje pripelje bibliobus
Večer




19. marec 2016 (B. Ž.): Drugi zbornik o protestantizmu sporoča potrebo po osebni,
duhovni reformaciji Slovencev, kot je bila v 16. stoletju
3. december 2016, (A.N.R.R): Razumejo in govorijo še…

Porabje
 6. oktober 2016, (Ernest Ružič): Mladinske pisateljice in pisatelji množično obiskali
Porabje
 20. oktober 2016, (dm): Knjige za Porabje pripotovale s Starobando
 24. november 2016, (Ernest Ružič): Knjiga – izjemna pridobitev človeštva

Spletni mediji
 Predstavitev knjige Štefana Kardoša, Veter in odmev, 17.3.2016
http://www.pomurec.com/vsebina/37283/FOTO__V_Murski_Soboti_so_predstavili_nov_ro
man_in_zgoscenko_Veter_in_odmev_Stefana_Kardosa
 Predstavitev zbornika o Protestantizmu
http://www.pomurec.com/vsebina/37333/Nov_zbornik_o_protestantizmu__ki_odstira_tudi_
_manj_znana_spoznanja_(22.3.2016)
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 predstavitev knjige Branka Šomna
http://www.pomurec.com/vsebina/37571/Ob_visokem_jubileju_Branko_S%C3%B6men_pr
edstavil_svojo_novo_knjigo_(9.4.2016)
 Predstavitev knjige Bojan Zadravec
http://www.pomurec.com/vsebina/37761/V_murskosoboski_knjiznici_predstavili_novo_knji
go_dr__Bojana_Zadravca_(21.4.2016)
 Razstava Prišo je glas – Prekmurci v vojni
http://www.pomurec.com/vsebina/37561/FOTO__Priso_je_gl%C3%A1s__Prekmurci_v_vojni_1914_-_1918_(9.4.2016)
 Dan knjige, delitev knjig
http://www.pomurec.com/vsebina/37798/Murskosoboska_knjiznica_obiskovalce_razveselje
vala_z_brezplacnimi_knjigami#11
 Predstavitev knjige F. Just in Balažic
http://www.pomurec.com/vsebina/37802/Ob_dnevu_slovenske_knjige_predstavili_knjigi_Ju
sta_in_Balazica
 Noč knjige
http://2016.nocknjige.si/category/prekmurje/murska-sobota/
http://sobotainfo.com/fotografija/noc-knjige-pokrajinska-studijska-knjiznica-murskasobota-2442014/56115
http://www.pomurec.com/vsebina/37725/Noc_knjige
 Predstavitev akcije Umetniki za Karitas
http://www.pomurec.com/vsebina/38086/V_murskosoboski_knjiznici_so_predstavili_akcijo
_Umetniki_za_Karitas_(14.5.2016)
 Predavanje Janko PRUNK, Zgodovina Evrope (27. 5. 2016)
http://www.pomurec.com/vsebina/38270/Janko_Prunk_predaval_v_murskosoboski_knjizni
ci
 Zaključek bralne značke (27.5.2016)
http://sobotainfo.com/novica/kultura/zakljucna-prireditev-bralne-znacke-2016/120810

 Igor Šoltes kritično o čezatlantsko trgovinsko in naložbenem partnerstvu
http://www.pomurec.com/vsebina/38280/Igor_Soltes_kriticno_o_Cezatlantsko_trgovinsko_i
n_nalozbenem_partnerstvu (30.5.2016)



Predstavitev knjige Teci, Amai, teci
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http://www.pomurec.com/vsebina/38373/Vesna_Kukic_predstavila_svoj_pesniski_prvenec_
Teci__Amai__teci_(3.6.2016)
 Predstavitev dokumenta od konflikta do skupnosti (11.6.2016)
http://www.pomurec.com/vsebina/38471/Predstavitev_dokumenta_Od_konflikta_do_skupn
osti_uvod_v_500__obletnico_reformacije
 Predstavitev knjige Viktorije Kos
http://www.pomurec.com/vsebina/38431/Viktorija_Kos_predstavila_svojo_novo_knjigo_o_
umu__zavesti_in_cutenju_(8.6.2016)
 Predlogi za branje
http://www.pomurec.com/vsebina/39318/Knjige_ki_jih_priporocamo_v_branje_Od_Vojnov
ica_do_Doerrjeve_(11.8.2016)
http://www.pomurec.com/vsebina/39426/Kaj_prebrati?_To_so_predlogi_knjiznice_(19.8.20
16)
http://www.pomurec.com/vsebina/39655/Predlogi_za_branje__od_Pekla_in_nazaj_do_Zlata
_(8.9.2016)
 Mateja Car predstavila življenje Prekmurcev v Bethlehemu
http://www.pomurec.com/vsebina/38575/Mateja_Car_predstavila_zivljenje_Prekmurcev_v
_Betlehemu (19.6.2016)
 Otvoritev razstave Ustvarjanje s peskom
http://sobotainfo.com/novica/kultura/tudi-iz-prekmurskega-peska-se-rojevaumetnost/123587_(7.9.2016)
 Predstavitev pesniške zbirke Milana Vincetiča Kalende
http://www.pomurec.com/vsebina/40165/Milan_Vincetic_predstavil_pesnisko_zbirko_Kalen
de_
(14. 10. 2016)
 Pravljični večer za odrasle
http://www.kamra.si/sl/novice/item/pravljicni-vecer-za-odrasle-2016-v-soboski-knjiznici2.html
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11 SKLEP
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je v letu 2016 oblikovala vsebinsko
bogat nabor dejavnosti, zato lahko s ponosom zapišemo, da je za nami poslovno zelo
uspešno leto. Veseli smo z obiskom naše knjižnice, kar je tudi najboljši pokazatelj, da so
uporabniki naše knjižnice zadovoljni z storitvami, ki jih ponujamo, tako z vidika izposoje
gradiva kot prireditev in dogodkov, ki smo jih izvedli. Zavedamo se pomena bralne
kulture, kulture nasploh, informacijske pismenosti, izobraževanja in usposabljanja za
nova informacijska znanja, učenja skozi celotno življenjsko obdobje in tako lahko na
podlagi celoletne izvedbe vsebinsko bogatega programa sklenemo, da postaja Pokrajinska
in študijska knjižnica Murska Sobota vse pomembnejši dejavnik kulturnega in
družabnega življenja mesta in lokalnega okolja, središče branja in informacijske
pismenosti, prostor, kjer se ljudje radi srečujejo, si izmenjujejo znanja, zamisli in ideje.
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Priloga 1:
Seznam serijskih publikacij za izpis člankov: PiŠK Murska Sobota in Knjižnica –
Kulturni center Lendava/ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (sestavljeno dne
30. 6. 2016)
PiŠK MURSKA SOBOTA
1.

ANALI PAZU. - Murska Sobota : PAZU, 2011- . - ISSN 2232-416X = Anali PAZU

2.

ANALI PAZU HD. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (2015)- . - Murska Sobota : Združenje
Pomurska akademsko znanstvena unija, 2015- . - 24 cm

3.

ETNOLOGIJA Slovencev na Madžarskem = A Magyarországi szlovének néprajza. - 1 (1997)- .
- Budimpešta : Madžarsko etnološko društvo = Budapest : A Magyar Néprajzi Társaság, 1997- . 24 cm. - ISSN 1418-3382 = Etnologija Slovencev na Madžarskem

4.

EVANGELIČANSKI koledar ... - Letn. 1 (1952)- . - Murska Sobota : Evangeličanska cerkev v
Republiki Sloveniji, 1951- . - 24 cm. - ISSN 0421-8124 = Evangeličanski koledar

5.

EVANGELIČANSKI list : mesečnik Evangeličanske cerkve. - Let. 1, št. 1 (1972)- . - [Murska
Sobota] : [Evangeličanska cerkev], 1972- . - 34 cm. – ISSN C500-1781

6.

GLASILO / Zgodovinsko društvo Gornja Radgona. - Letn. 1, št. 1 (1994)- . - Gornja Radgona :
Zgodovinsko društvo, 1994- . - 29 cm. - ISSN 1318-4261 = Glasilo - Zgodovinsko društvo Gornja
Radgona

7.

GLASILO Őrség = Őrségi hírlap. - Letn. 1, št. 1 (dec. 2000)- . - Hodoš : Občina = Hodos :
Község, 2000- . - 30 cm. – ISSN C503-8804

8.

GORIČKI vrh : glasilo Občine Rogašovci. – Rogašovci : Občina, [2003?]- . - 30 cm

9.

LIPNICA. - 1995, št. 1 (avg.)- . - Moravske Toplice : Občina Moravske Toplice, 1995- . - 30 cm. –
ISSN C501-154X

10. MALI rijtar : informativno glasilo Občine Beltinci. - Letn. 1, št. 1/2 (jul. 2003)- . - Beltinci :
Občina, 2003- . – 30 cm. – ISSN 1581-7156 = Mali rijtar : informativno glasilo Občine Beltinci
11. NOVINE : glasilo Občine Gornji Petrovci. - Leto 1, št. 1 (dec. 1996)- . - Gornji Petrovci : Občina,
1996- . - 30 cm. - C501-8897 = Novine
12. NOVINE Občine Tišina. - Letn. 1, št. 1 (avg. 1999)- . - Tišina : Občina, 1999- . - 30 cm. - ISSN
C503-4019
13. OBČINA Grad : informativno glasilo Občine Grad. - 2000, št. 1 (dec.)- . - Grad : Občina, 2000- . 30 cm. – C503-9444 = Občina Grad
14. OBČAN Občine Puconci. – Puconci : Občina, [199-]. – 27 cm. – ISSN C505-0081
15. PÉN : Vestnikov mesečnik. - 1995, št. 1- . - Murska Sobota : PEN, Podjetje za informiranje, 1995. - 47 cm. - ISSN 1318-6140 = Pén (Murska Sobota)
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16. POMURSKA obzorja. - Letn. 1, št. 1 (2014)- . - Murska Sobota : Združenje Pomurska akademsko
znanstvena unija, 2014- . - 30 cm
17. PORABJE : časopis Zveze Slovencev na Madžarskem. - Leto 1, št. 1 (14. feb. 1991)- . –
Monošter : Zveza Slovencev na Madžarskem, 1991- . - 35 cm. - ISSN 1218-7062 = Porabje
18. PORABSKI koledar ... : letopis Slovencev na Madžarskem. - 2010- . - [Monošter] : Zveza
Slovencev na Madžarskem, 2010- . - 21 cm. - ISSN 2061-4888 = Porabski koledar
19. PREPIH : neodvisni lokalni časopis. - Leto 1, št. 1 (15. 11. 1994)- . - Gornja Radgona : Vedra,
1994- . - 30 cm. - ISSN 1408-8967 = Prepih (Gornja Radgona)
20. ROMANO them = Romski svet. - Letn. 1, št. 1 (jun. 1996)- . - Murska Sobota : Zveza Romov
Slovenije, 1996- . - 29 cm. - ISSN 1318-9158 = Romano them
21. SEVEROVZHODNIK : glasilo Občine Šalovci. - 2000, št. 1 (apr.)- . - Šalovci : Občina, 2000- . 30 cm. – ISSN C503-6259
22. SOBOŠKE novine : glasilo Mestne občine Murska Sobota. - 1996 (27. dec.)- . - Murska Sobota :
Mestni svet, 1996- . - 30 cm. – ISSN C501-4166
23. STOPINJE. - 1971- . - [Murska Sobota] : Pomursko pastoralno področje, 1971- . - 24 cm. – ISSN
C500-456X
24. VESTNIK. - Letn. 18, št. 1 (1966)- . - Murska Sobota : Podjetje za informiranje, 1966- . - 44 cm. ISSN 0351-6407 = Vestnik (Murska Sobota)
25. ZBORNIK soboškega muzeja. - 1990, št. 1- . - Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska
Sobota, 1990- . - 24 cm. - ISSN 0354-012X = Zbornik soboškega muzeja
26. ZGODOVINSKI listi. - Letn. 1, št. 1 (1992)- . - Ljutomer : Splošna knjižnica, 1992- . - 23 cm. ISSN 1318-6795 = Zgodovinski listi

KNJIŽNICA LENDAVA – KÖNYVTÁR LENDVA
1. BRAZDE : glasilo občine Dobrovnik = Barázdák : Dobronak község közleménye. - Leto 1, št. 1,
1999- . - Dobrovnik : Občina Dobrovnik, 1999- . - 30 cm. - ISSN C503-6771
2. DOMSKI klopotec : glasilo Doma starejših Lendava. - 2004, št. 1 (apr.)- . - Lendava : Dom
starejših, 2004- . - 30 cm. – ISSN C505-2319
3. GLAS Hrvatskog kulturnog društva Pomurje. - God. 1, br. 1 (vel. 2006)- . - Lendava : Hrvaško
kulturno društvo Pomurje, 2006- . - 30 cm. - ISSN 2386-0774 = Glas Hrvatskog kulturnog društva
Pomurje

4. GLAS občine Turnišče. - Turnišče : Občina, [199-]- . - 30 cm. - ISSN C504-0876
5. IFI : a Népújság ifjúsági melléklete. - Évf. 1, sz. 1 (1997)- . - Murska Sobota : A Rádió és
Sajtóintézet, 1997- . - 33 cm. - ISSN 1580-254X = Ifi (Murska Sobota)
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6.

IZ leta v leto. - Odranci : Občina, [199-]- . - 30 cm. – ISSN C504-5053

7. KEREK perec. - Évf. 1, sz. 1 (2011)- . - Lendava : Zavod za informativno dejavnost madžarske
narodnosti, 2011- . - 30 cm. - ISSN 2232-5093 = Kerek perec
8. LENDAVSKE novice : glasilo občine Lendava = Lendvai hiradó : Lendva község közleménye /
odgovorni urednik = felelős szerkesztő Lajos Bence. - Let. 1, št. 1 (18.IX.1998)- . - Lendava :
Občina Lendava = Lendva : Lendva Község, 1998 . - 30 cm. – ISSN C504-3964
9. LINDUA : multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava. Letn. 1 = Évf. 1 (2007)- . - Lendava : Občina, 2007- . - 28 cm. - ISSN 1854-7931 = Lindua

10. MURATÁJ : irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat / főszerkesztő
Varga József. - 1988, 1. sz.- . - Lendava = Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
1988- . - 24 cm. - ISSN 0353-5584 = Muratáj (Lendava)
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