
KVIZ IZZIV 17: PIŠK MS 
 
V zadnjem kvizu jr beseda tekla o Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota (PIŠK MS), ki 
že vrsto let opravlja knjižnično dejavnost, razvija storitve in projekte in kot taka pomembno 
prispeva h kulturnemu utripu mesta Murska Sobota ter območja, ki ga s svojo dejavnostjo 
pokriva. Razvila se je iz ljudske in študijske knjižnice, ki sta se v 70. letih združili in se 
poimenovali tako, kot se knjižnica imenuje še danes.  
 
Zadnji zbornik o PIŠK MS je izšel leta 2016, ob 70. letnici delovanja knjižnice, v katerem je 
zapisanih sedem desetletij knjižnice in knjižnične dejavnosti: Naslov zbornika se glasi: 

- Znanje, spomini in zgodbe 
- Sedem desetletij PIŠK MS 
- Zakladi znanja, spominov, zgodb 

 
Pred tem je izšel zbornik ob 50. letnici delovanja knjižnice z naslovom Soboška knjižnica: 1946-
1996, manjša knjižica pa je izšla tudi ob 10. obletnici delovanja Študijske knjižnice v Murski 
Soboti. Avtor slednje je: 

- Franc Zadravec 
- Štefan Sedonja 
- Nikica Brumen 

 
Samostojni javni zavod je knjižnica postala leta 1992, pred tem pa bila del enote Kulturnega 
centra (1977-1992), ki se je leta 1983 poimenoval po pisatelju Mišku Kranjcu. Ime Pokrajinska 
in študijska knjižnica Murska Sobota pa nosi od leta: 

- 1970 
- 1972 
- 1975 

 
Študijska knjižnica je dolga leta  delovala v Hartnerjevi vili na Grajski ulici, splošnoizobraževalni 
in pionirski oddelek pa v soboškem gradu. V sodobni zgradbi v središču mesta pa deluje od 
leta: 

- 2000 
- 2004 
- 2008 

 
V prvih letih delovanja Študijske knjižnice je fond knjižničnega gradiva znašal okrog 40 tisoč 
enot knjižničnega gradiva, danes ima PIŠK MS knjižničnega gradiva že več kot: 

- 200 tisoč enot 
- 400 tisoč enot 
- 600 tisoč enot 

 
Pomemben del knjižnične dejavnosti zagotovo zajema domoznanska dejavnost, v okviru 
katere se zbira, obdeluje, hrani ter na različne načine in oblike dela predstavlja domoznansko 
gradivo, vezano na območje Pomurja (Prekmurje in Prlekija) in Slovenskega Porabja. 
Posebnost so nedvomno starejši tiski, ki so prav posebna dragocenost knjižnice. Kateri je 
najstarejši tisk v prekmurščini, ki ga hrani knjižnica? 

- Mali katekizem Franca Temlina, 1715 



- Vöre krščanske kratki navuk Števana Küzmiča, 1754 
- Nouvi zakon Števana Küzmiča, 1771 

 
Z namenom, da se predvsem starejše in redko knjižnično gradivo ohrani in postane hkrati 
javno dostopno, knjižnica že dobro desetletje sodeluje v projektu digitalizacije. To 
digitalizirano gradivo je dostopno na spletnem portalu: 
Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) 
 
 
Na mladinskem oddelku knjižnice najdemo knjižnično gradivo, ki je namenjeno otrokom in 
mladostnikom do 15. leta starosti pa tudi odraslim, ki jih ta literatura zanima. Tam pa je tudi 
ena posebna polica, kjer je zbrano lažje berljivo gradivo za vse, ki težje berejo in/ali težje 
razumejo klasična besedila. Ta knjižna polica se imenuje: 

- Lahko berem 
- Lahko branje 
- Lažje branje 

 
Posebno pozornost knjižnica namenja bralnim projektom, s katerimi spodbujamo branje ter si 
prizadevamo za razvoj bralne kulture in bralne pismenosti. Koliko bralnih značk ponuja PIŠK 
MS: 

- dve 
- tri 
- štiri 

 
In za konec še potujoča knjižnica oz. bibliobus, ki že vrsto let potuje po občinah in se ustavlja 
na 73 postajališčih. Leta 2000 je pričela z izposojo gradiva tudi v Slovenskem Porabju, sicer pa 
se je bibliobus nasploh prvič podal na pot leta: 

- 1990 
- 1995 
- 2000 

 
 
 
 


