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1 UVOD  

 

Letno poročilo Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (PiŠK) za leto 2015 daje 

vpogled v opravljeno delo knjižnice kot javnega zavoda v preteklem letu. Podaja 

podrobne podatke o delu na vseh oddelkih naše knjižnice kot tudi o dejavnostih, ki so 

zaznamovale knjižnico v lokalnem okolju in tudi širše v letu 2015. 

Preteklo leto si bomo vsekakor zapomnili kot nadvse uspešno in kakovostno. Resda smo 

bili zaradi varčevanja nekoliko omejeni pri nabavi knjižnega gradiva, a smo se vseeno 

trudili, da smo zadovoljili potrebe naših bralcev. Poleg tega smo jim ponujali raznovrstne 

prireditve, med katerimi jih je bilo kar nekaj zelo dobro obiskanih in tudi odmevnih, zaradi 

česar postaja knjižnica vse zanimivejša in privlačnejša za vse generacije. Naši uporabniki 

tako nimajo le na voljo sodobne in aktualne programe bralnega  in informacijskega 

opismenjevanja, temveč tudi številne možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa in 

širjenja obzorij. 
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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. Razvila se je iz društvenih knjižnic pred drugo svetovno 

vojno in iz ljudske knjižnice, ki je začela delovati 1946 ter študijske knjižnice (ustanovljena 

1955). Ljudska in študijska knjižnica sta se 1973 združili in se poimenovali tako, kot se ime 

glasi še danes. V začetku leta 1991 je bila računalniško opremljena in vključena v 

računalniško podprt slovenski knjižnični informacijski sistem.  

Po Zakonu o knjižničarstvu (2001) je od leta 2003 tudi ena od desetih območnih 

slovenskih knjižnic, in sicer za območje Pomurja (področje upravnih enot Murska Sobota, 

Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona). Iz naslova območnosti opravlja še dodatne 

naloge, ki so opredeljene v Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah. Za območne 

naloge sredstva zagotavlja Ministrstvo za kulturo, zato jih izvajamo v obsegu,  kot jih 

dobimo na vsakoletnem razpisu. PiŠK kot osrednja območna knjižnica pomaga 

vzpostavljati kvalitetno knjižnično dejavnost v širši regiji, zagotavljati povečan in kvaliteten 

izbor knjižničnega gradiva in informacij ter koordinirano zbiranje, obdelavo in hrambo 

domoznanskega gradiva. 

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 

mailto:info@ms.sik.si
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Spletni naslov: www.ms.sik.si 

Organi zavoda: 

Svet zavoda: Roman Gruškovnjak (predsednik), mag. Brigita Perhavec, Mateja Trplan, 

Martina Luteršmit, Mateja Žižek, Milan Kerman, Terezija Topoljski, Ana Sušec in Karel 

Šavel. 

Strokovni svet: Franci Just, Ivanka Klopčič, Tina Zver, Vesna Radovanovič, Bojan Režonja in 

Janez Horvat. 

Direktorica: Jasna Horvat 

2.1 Organizacijske enote 

Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota sestavljajo naslednje organizacijske 

enote: 

- osrednja knjižnica; 

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

- potujoča knjižnica. 

 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je kot osrednja območna knjižnica 

splošna knjižnica, ki na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo, v soglasju s 

svojim ustanoviteljem opravlja za širše območje posebne naloge. 

Njene posebne naloge so: 

-        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). 

 

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. 

http://www.ms.sik.si/
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Potujoča knjižnica je enota osrednje knjižnice, ki izvaja knjižnično dejavnost na 

postajališčih v naseljih z manj kot 1500 prebivalci. 

 

2.2 Delovni čas knjižnice: 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je odprta: 

- od ponedeljka do petka: 8.00 -19.00 

- ob sobotah: 8.00 - 13.00.  

Poletni delovni čas (julij, avgust): 

-  ponedeljek, sreda in petek: 7.00 - 15.00 

-  torek in četrtek: 12.00 - 19.00 

 

Potujoča knjižnica oziroma bibliobus vozi po ustaljenem urniku 12 prog vsaka 2 tedna. 

Razpored voženj je objavljen na spletni strani PiŠK (http://www.ms.sik.si/) in na Google 

Maps (google maps potujoče knjižnice). 

Krajevne knjižnice so 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. 

2.3 Obisk in izposoja 

Murskosoboško knjižnico  je v letu 2015 obiskalo 172.508 uporabnikov, bibliobus 13.950 

uporabnikov, krajevne knjižnice vključno s knjižnico v Domu starejših Rakičan pa nekaj čez 

1500 uporabnikov. Skupaj je PiŠK M. Sobota v letu 2015 obiskalo najmanj 187.958 

uporabnikov.  

  

V vseh oddelkih knjižnice, v potujoči knjižnici in posameznih izposojevališčih je bilo v letu 

2015 izposojenih 512.033 enot knjižničnega gradiva. 

http://www.ms.sik.si/
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V letu 2015 smo članom naše knjižnice omogočili tudi izposojo e-knjig preko ponudnika 

Biblos. Kupili smo 278 licenc e-knjig, naši člani pa so v letu 2015 opravili 452 izposoj. 

Najzahtevnejši projekt v letu 2015 (15. junij) je bil prehod izposoje na COBISS3 verzijo, kar 

je zahtevalo veliko priprav in urejanja baze članov; Janez Horvat in Nada Farič sta se v 

mesecu marcu udeležila tridnevnega tečaja COBISS3/izposoja, v naslednjih tednih pa sta 

vse ostale sodelavce uvajala v delo s COBISS3. 

 

2.3.1 Informativni obiski 

 

Vsako leto nas obiščejo skupine učencev, dijakov in odraslih, ki si želijo ogledati knjižnico. 

Največkrat se najavljajo ob pripravljanju programa za izlete in ekskurzije. Predstavimo jim 

knjižnico, dragocenosti, ki jih hranimo, zanimivosti, Cobiss,  izposojo ter možnosti, katere 

jim nudi knjižnica. Skupine sprejemajo knjižničarke Ana Sušec, Gabrijela Sečkar, Metka 

Sraka, Vesna Radovanovič. 

 

2.3.2 Medknjižnična izposoja 

 

V letu 2015 je bilo iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota v druge knjižnice v 

Sloveniji  medknjižnično izposojenih 339 enot knjižničnega gradiva. Naša knjižnica pa si je 

v letu 2015 od drugih knjižnic sposodila 317 enot knjižničnega gradiva. V letu 2015 je tako 

po medknjižnični poti bilo našim in tujim uporabnikom izposojenih skupaj 656 enot 

knjižničnega gradiva. 

 

Tabela 1: Medknjižnična izposoja v letih 2011-2015 

Medknjižnična izposoja   2011   2012      2013   2014  2015 

Posoja drugim knjižnicam   344 316 254 425 339 

Izposoja iz drugih knjižnic   286 286 394 318 317 

Skupaj   630 602 648 772 656 
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Nabor naslovov, ki jih naročamo za svoje člane je raznovrsten, predvsem pa gre za 

redkejše knjižnično gradivo različnih strokovnih področij. Primerjava posoje drugim 

knjižnicam in izposoja iz drugih knjižnic kaže, da je ta sicer nekoliko manjša kot v letu 

poprej, toda v primerjavi s preteklimi leti narašča, predvsem posoja drugim knjižnicam, 

kar pomeni, da ima prav naša knjižnica gradivo, ki ga uporabniki potrebujejo in ga je težko 

dobiti drugje. 

 

2.4 Aktivni člani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota 

 

V Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, v njeno potujočo knjižnico in v njena 

izposojevališča v večjih krajih (t. i. krajevne knjižnice) je bilo v  letu 2015 vpisanih 13.565 

aktivnih članov oziroma uporabnikov knjižnice, na novo vpisanih članov je bilo 1.545. 

  

Tabela 2: Aktivno članstvo po občinah 

OBČINA člani knjižnice člani  bibliobusa 
 

SKUPAJ 

MO Murska Sobota 4.346 352 4.698 

Beltinci 1.058 235 1.293 

Cankova 200 41 241 

Gornji Petrovci 202 94 296 

Grad 173 101 274 

Hodoš 27 29 56 

Kuzma 119 89 208 

Moravske Toplice 851 291 1.142 

Puconci 694 197 891 

Rogašovci 285 138 423 

Šalovci 120 65 185 

Tišina 534 205 739 

Občine izven UE MS 2.863 256 3.119 

SKUPAJ 11.742 2.093 13.565 

 

 

V evidenci uporabnikov vodimo le aktivne člane, zato se število spreminja in je vsako leto 

drugačno. Če aktivni član namreč knjižnice ne obišče enkrat letno, je iz evidence aktivnih 

članov črtan. Aktiven postane ponovno tisto leto, ko zopet obišče knjižnico.  
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Podatke o aktivnih članih vodimo v skladu z zakoni, ki predpisujejo varovanje osebnih 

podatkov.  

 

3 NABAVA IN OBDELAVA GRADIVA 

3.1 Nabava gradiva 

Na oddelku za nabavo gradiva si prizadevamo za širok in raznovrsten izbor knjižničnega 

gradiva, saj želimo v čim večji meri zadostiti željam in potrebam vsem uporabnikom, od 

posameznikov, specifičnih skupin in organizacij v okolju kot tudi širše, pri čemer  pride do 

izraza medknjižnična izposoja. 

V letu 2015 smo v nabavni službi izstavili 531 naročil za monografske publikacije in 116 

naročil za serijske publikacije. Ob tem smo prejeli in zaključili 476 računov za 

monografske publikacije in 143 računov za serijske publikacije. Knjižnično gradivo smo 

kupovali v obsegu, kot so nam 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 2015. Trudili smo se, da smo pri dobaviteljih 

dobili kar najboljše pogoje za nakup. 

Izmed knjig, ki smo jih dobili v dar ali kot zamenjavo za izgubljeno gradivo, smo ustvarili 

498 seznamov darov. Prevzeli smo skupaj 46 pošiljk obveznega izvoda, od tega 23 za 

serijske publikacije in 23 za monografske publikacije. 

 

3.2 Obdelava gradiva 

Naloga oddelka za obdelavo je, da skrbi za strokovno obdelavo knjižničnega gradiva, od 

monografskih publikacij, periodike do neknjižnega gradiva. 

Gradivo, ki ga je PiŠK Murska Sobota v letu 2015 z nakupom, obveznim izvodom, 

zamenjavo in darovi uspela pridobiti, so njeni strokovni delavci takoj sproti strokovno 

obdelali, tako da je bilo uporabnikom hitro na voljo. Strokovno obdelana je tudi periodika, 

ki jo knjižnica hrani dalj časa.  
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Trije zaposleni (Janez Horvat, Bojan Režonja in Boštjan Zver) so se udeležili tudi dveh 

sejmov, Frankfurt po Frankfurtu in Interlieber, kjer so nabavili najaktualnejšo tujo 

literaturo, seveda na podlagi povpraševanja naših uporabnikov. Kar še ni bilo 

katalogizirano v vzajemni bazi, smo katalogizirali sami in tako zapise prispevali v vzajemno 

bibliografsko bazo. 

Strokovno so bile obdelane tudi raziskovalne naloge, ki smo jih prejeli v dar od Zveze za 

tehnično kulturo Slovenije, domoznanec pa je poleg obdelave tekočega novega gradiva v 

bazo COBIB kreiral še 233 zapisov (monografije, serijske publikacije, članki in neknjižno 

gradivo) in v bazo CONOR 46 avtorjev. 

3.3 Prirast knjižničnega gradiva 

Letni prirast knjižnega gradiva v letu 2015 znaša 10.579 enot, neknjižnega 1.046 enot in 

serijskih publikacij 1.211 enot. Pri knjižnem in neknjižnem gradivu je bilo načinov dotoka 

gradiva pet: nakup, obvezni izvod, dar, stari fond in lastna izdaja, pri serijskih publikacijah 

pa prvi štirje, torej brez lastne izdaje. 

 

Tabela 3: Prirast knjižničnega gradiva v letu 2015 

      Vrsta gradiva 

Način 

        nabave 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo Serijske publikacije 

nakup  5.984       593   149 

dar  2.727       288   374 

obvezni izvod  1.652       156   646 

stari fond     208          7     42 

lastna izdaja         8          2       0 

Skupaj 10.579   1.046  1.211 

 

Grafikon 1: Prirast knjižničnega gradiva v letu 2015 



Poročilo za leto 2015 

 

12 
 

 
 

Največji del prirasta knjižničnega gradiva predstavlja knjižno gradivo (82,4%), prirast 

neknjižnega gradiva in serijskih publikacij pa manjši delež (8,2% in 9,4%). Podatki so 

primerljivi z letom 2014 (knjižno 83,6%, neknjižno 8,4%, serijske 8%), kar pomeni, da 

ostajamo v podobnih okvirih, kar zadeva prirast knjižničnega gradiva. 

 

3.4 Stanje prirasta in odpisa v letu 2015 
 

Prirast je v letu 2015 znašal 12.836 enot, odpisanih (izgubljeno, poškodovano, zastarelo 

gradivo, ukradeno, nevrnjeno) je bilo 6.094 enot.  

 

Tabela 4: Skupni prirast v letu 2015 

način nabave izvodi 

nakup 6.726 

dar 3.389 

obvezni izvod 2.454 

stari fond    257 

lastna izdaja      10 

SKUPAJ 12.836 

 

Odpis je sestavni del oblikovanja in izgradnje kvalitetne knjižnične zbirke. V primeru 

odpisa smo se ravnali po Pravilniku za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK, 

upoštevali Pravilnik o odpisu PiŠK ter normative in standarde za splošnoizobraževalne 

knjižnice. Odpisano gradivo ponudimo v dar našim uporabnikom. 
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Tabela 5: Skupni odpis v letu 2015 

vrsta odpisanega gradiva izvodi 

monografske publikacije 4.960 

serijske publikacije    759 

neknjižno gradivo    375 

SKUPAJ 6.094 

 

3.4.1 Primerjava prirasta in odpisa v letih 2011 do 2015 

 

Tabela 6: Prirast in odpis knjižničnega gradiva v letih 2011-2015 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 

Prirast 14.378 14.690 15.807 13.184 12.836 

Odpis 3.758 5.217 1.997 2.950 6.094 

 

 

Grafikon 2: Prirast in odpis gradiva 

 

Kot prikazujeta tabela in graf, je prirast knjižničnega gradiva v letih 2011-2013 naraščal, 

od 2013-2015 pa se zmanjšuje, kar se pripisuje zmanjšanemu financiranju, predvsem na 

račun gospodarske krize. Navkljub zmanjšanemu prirastu pa si vendarle prizadevamo za 

nabavo raznolikega gradiva s poudarkom na tistem, ki bo zadovoljilo potrebe 

uporabnikov. Nasprotno pa je pri odpisu, ki je bil v letu 2015 napram prejšnjim štirim 

največji. V največji meri je šlo za odpis zastarelega, poškodovanega in nevrnjenega 

gradiva.  
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4 ODDELEK ZA ODRASLE 

Oddelek za odrasle se nahaja v 1. nadstropju knjižnice. Namenjen je mladini od 

zaključenega obveznega šolanja dalje in odraslim uporabnikom. Ponuja pestro izbiro 

leposlovnih knjig v slovenskem in tujih jezikih, veliko strokovnih in poljudnoznanstvenih 

knjig, ki potešijo radovednost pri izobraževanju ali pripomorejo k umiritvi misli oziroma k 

popestritvi prostega časa. 

Na oddelku za odrasle je bilo v letu 2015 uporabnikom posredovanih (to so ocene) 

12.000 zahtevnejših informacij, 35.000 računalniških informacij, 42.000 klasičnih 

informacij in 1.250 domoznanskih informacij. Na periodičnem oddelku je bilo zaradi 

obiska čitalnice, obiska zaradi uporabe interneta in obiska Brankove sobe 7.000 različnih 

obiskovalcev. Opravljenih je bilo 7.591 fotokopij iz knjižničnega gradiva.  

 

Projekti: 

BRALNA ZNAČKA 

Že peto leto smo organizirali bralno značko za odrasle, h kateri smo v letu 2015 uspeli 

pritegniti 93 bralk in bralcev, od tega jih je 63 tudi uspešno zaključilo. V mesecu juniju 

smo pripravili zaključno prireditev, na kateri je nastopila dramska skupina KUD Gornji 

Petrovci z dvema skečema, povezanima z branjem in knjigo. 
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Slika 1: Zaključna prireditev Bralne značke, 3. 6. 2015. 

 

BRALNI KLUB 

Tudi lani, kot že nekaj let zapovrstjo, se enkrat mesečno v Brankovi sobi odvija bralni klub. 

Ob teh srečanjih skupina približno 10 bralk pod vodstvom zunanje sodelavke Tanje Pirš 

debatira o tematskih sklopih s področja književnosti (npr. nominiranci nagrade Kresnik, 

nobelovci s področja poezije, knjige iz knjižne zbirke Svila…). 

DOBREKNJIGE.SI 

Portal Dobreknjige.si je bil zasnovan leta 2014 na pobudo Osrednjih območnih knjižnic 

Koper in Nova Gorica, podpira pa ga tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. 

Osnovno načelo spletne strani je, da knjižničarji bralcem ponudimo kakovostno 

leposlovje, ki ni zgolj žanrsko naravnano, ampak daje razmislek in vrednote za daljši čas. 

Zapisi so kratki in informativni, nudijo kratek povzetek vsebine in druge značilnosti ter 

odlomek, ki po mnenju vsakega vnašalca najbolje ponazarja bistvo posameznega 

literarnega dela. Bralec lahko knjige išče po več različnih kategorijah in iskalnikih ter 

dodaja tudi svoje mnenje na facebooku. Profil facebook je bil za to spletno stran zasnovan 

sredi lanskega leta.  
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Na portalu kot vnašalci sodelujemo knjižničarji iz vseh slovenskih knjižnic. Julijana Vöröš 

kot urednica za PiŠK je v letu 2015 vnesla 14 zapisov, skupaj pa jih je od novembra 2014 

objavljenih 18.  

 

PRAVLJIČNI VEČERI ZA ODRASLE 

 

Pravljični večeri za odrasle spadajo v program posebnih nalog OOK in so namenjeni 

povezovanju splošnih knjižnic. Tako z Mariborsko knjižnico, ki že vrsto let organizira 

pravljične večere za odrasle, sodelujemo že štiri leta. V naši knjižnici je bil pravljični večer 

z odrasle že novembra 2014, a pravljičarka Vesna Radovanovič  je s pravljico v 

prekmurščini predstavljala našo knjižnico v ostalih knjižnicah po Sloveniji. Tako so 

pripovedovalci v tem letu obiskali Slovenj Gradec, Velenje, Ljutomer, Ljubljano, Slovenske 

Konjice, Ormož in Maribor.  

1. decembra 2015 ob 19. uri smo na pravljičnem večeru za odrasle v naši knjižnici gostili 

pravljičarje. Pripovedovali so Agica Kovše, Lea Hedl in Robert Kereži iz Mariborske 

knjižnice, Mojca Plaznik iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Liljana Klemenčič iz 

Knjižnice Ivana Potrča Ptuj in Vesna Radovanovič iz naše knjižnice. Za glasbeno spremljavo 

je poskrbela Jasmina Dajčman. Večer je spremljalo kar 116 poslušalcev. 

 

Slika 2: Pravljični večer za odrasle, 1. 12. 2015 
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4.1 ROMSKI ODDELEK 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je od februarja 2015 bogatejša tudi za 

romski oddelek, na kar smo še posebej ponosni, saj smo edina knjižnica na slovenskem 

ozemlju, ki se ponaša s tem oddelkom. Romski oddelek, ki se nahaja v prvem nadstropju 

knjižnice, je rezultat projekta Romano Kher - Romska hiša v sodelovanju z romskim 

društvom Phuro Kher - Stara hiša ter Pokrajinsko in študijsko knjižnica Murska Sobota. Na 

voljo je čez sedemsto enot knjižničnega gradiva z romsko tematiko, od knjig, DVD-jev in 

plošč do časopisov in drugega gradiva, ki je ustrezno obdelano in razporejeno. Ne 

manjkajo niti leposlovne in strokovne knjige v romskem jeziku avtorjev iz lokalnega in 

širšega evropskega prostora. Zbiranje gradiva se bo nadaljevalo tudi v prihodnje, saj le-to 

navsezadnje pomembno vpliva na knjižnično dejavnost kot tudi na spoznavanje romske 

kulture, jezika, zgodovine in njihove identitete.  

 

Slika 3: Romski oddelek, marec 2015 

 

4.2 PERIODIČNI ODDELEK S ČITALNICO 

 

Periodični oddelek s čitalnico se nahaja prav tako na oddelku za odrasle. Tam so na voljo 

sprotne serijske publikacije, ki so zložene na policah po abecednem vrstnem redu 
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naslovov publikacij, medtem ko so starejši letniki shranjeni v skladišču. Slednje se 

zaprosijo pri informatorju v čitalnici, ki na prošnjo obiskovalca prinese želeno publikacijo v 

čitalnico, kjer jo uporabnik lahko pregleda. Možno je tudi fotokopiranje člankov, vendar 

ne iz vezanih letnikov. V tem primeru si lahko podatke uporabniki izpišejo oziroma 

poslikajo, v kolikor pa je že digitalizirano, lahko dostopajo do željenega gradiva na spletni 

strani Digitalne knjižnice Slovenije (dLiB). Prav v čitalnici PiŠK je namreč glavni internetni 

vozel v Murski Soboti. 

V čitalnico je omogočena tudi izposoja določenega strokovnega gradiva, ki ni namenjeno 

izposoji na dom. Gre predvsem za specifično strokovno literaturo, kot so slovarji in 

enciklopedije, različne tuje enciklopedije, razvrščene po stroki ter domoznansko gradivo. 

Na oddelku se dobijo tudi diplomske in magistrske naloge ter doktorske disertacije 

domačih, pomurskih avtorjev. Za učence, dijake, študente ter starejše raziskovalce pa je 

na voljo tiha čitalnica za učenje in raziskovanje, ter računalniška oprema, namenjena  

uporabnikom čitalnice. 

 

5 MLADINSKI ODDELEK 

Mladinski oddelek, ki je v pritličju knjižnice, zbira in izposoja knjižnično gradivo, primerno 

za predšolske otroke in učence do končane osnovne šole. 

Prav tako prireja bibliopedagoške dejavnosti ter učence uvaja v preprostejša knjižnična 

informacijska znanja. Mladinski oddelek je znan tudi po urah pravljic in ustvarjalnih 

delavnicah, ki se odvijajo ob sredah in četrtkih ob 16.30 uri. Na naše pravljične ure 

kontinuirano prihajajo tudi skupine iz OŠ in vrtcev, prav tako pa naše pravljičarke 

obiskujejo vrtce, kjer otroke pravljično razveseljujejo.  

 

Projekti: 

 

Projekti ŠT. SKUPIN ŠT. OBISKOVALCEV 

vcccccvxdvOOBIOBIS

KOVALCEV 

Rastem s knjigo (vsakemu sedmošolcu in 

srednješolcu knjigo) 

70 1592 

Bralna značka za otroke – Tudi jaz berem  105 

 
DEKD – Praznuj z nami 3 43 
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RASTEM S KNJIGO 

Projekt Rastem s knjigo – vsakemu sedmošolcu knjigo je že desetletni vseslovenski 

projekt in se začenja s šolskim letom. Učenci iz OŠ spoznavajo knjižnico, gradivo, 

možnosti, ki jih knjižnica nudi, in se seznanijo s sistemom COBISS.  Ob obisku knjižnice 

sedmošolci prejmejo knjigo slovenskega pisatelja. V letu 2014/2015 jim je bila podarjena 

knjiga Odprava zelenega zmaja Slavka Pregla.  

Projekt Rastem s knjigo se je pred štirimi leti razširil tudi na srednješolsko izobraževanje. 

Tako dijaki prvih letnikov obiščejo knjižnico, se seznanijo z delovanjem le-te, s prikazanim 

filmom spoznajo avtorja knjige, ki jo prejmejo v dar. V šolskem letu 2014/2015 so dobili 

knjigo Suzane Tratnik Ime mi je Damjan?. Skupine sprejemajo bibliotekarke Ana Sušec, 

Metka Sraka in Vesna Radovanovič. 

V šolskem letu 2015/2016 bodo osnovnošolci prejeli knjigo od Damijana Šinigoja Iskanje 

Eve, srednješolci pa od Andreja Rozmana Roze in Damijana Stepančiča Živalska kmetija.  

  

BRALNA ZNAČKA  za otroke TUDI JAZ BEREM 

Knjižnica je pristopila k širjenju bralne kulture med najmlajšimi najprej s Pikino bralno 

značko, v letu 2015 pa smo se na oddelku za mlade bralce odločili in začeli s svojo bralno 

značko Tudi jaz berem. Projekt še dalje vodi bibliotekarka Ana Sušec. Odziv je dober, do 

zdaj se je prijavilo za sodelovanje že 29 otrok, ki so že vsi oddali svoje prispevke. Bralna 

značka poteka celo leto, začeli pa smo jo z obeleženjem kulturnega praznika. 

Sodelujoči so dobili zgibanko z seznamom knjig in formularjem, na katerega opišejo oz. 

narišejo prebrano delo. Načrtujemo, da bomo mlade bralce nagradili s otroško predstavo 

in s kakšnim prikupnim uporabnim darilcem. V drugem polletju se je na bralno značko za 

otroke prijavilo že več kot 100 otrok. 
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Slika 4: Povabilo k sodelovanju Jaz pa berem 

 

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je v sodelovanju s Pomurskim muzejem 

in Varstveno delovnim centrom iz Murske Sobote pripravila prireditev za otroke in 

učence, z naslovom Praznuj z nami. Najprej je višja knjižničarka Metka Sraka vse prisotne 

pravljico Zlati dež popeljala v pravljični svet bratov Grimm, zatem pa je etnologinja Mateja 

Huber pokazala stare fotografije in razložila pomen praznikov. Nazadnje so uporabniki iz 

Varstveno delovnega centra iz Murske Sobote prikazali tkanje in vse prisotne naučili tkati 

na ročne statve. Prisotni so izdelke odnesli domov. 
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Naše prireditve in dogodki na mladinskem oddelku: 

 

Priložnostne razstave na mladinskem oddelku 

10 tematskih razstav 

ŠT. SKUPIN ŠT. OBISKOVALCEV 

73 824 

Osnovne šole-informativni obiski 19 356 

Ostali (Lums, VDC) 5 57 

 

Pravljične ure 

Mladinski oddelek knjižnice pripravlja ure pravljic za predšolske in šolske otroke, ki se 

odvijajo vsako sredo ob 16.30. Po pravljici pripravljamo tudi delavnico, kjer otroci delajo 

izdelke na temo pripovedovane pravljice. Prav tako kontinuirano prihajajo v knjižnico na 

pravljice skupine iz OŠ in vrtcev  (nekajkrat na leto v popoldanskem času tudi s starši ali 

starimi starši, kar je za nekatere tudi prvo uvajanje in srečanje s knjigo) ali pa naše 

pravljičarke obiskujejo vrtce, ki zaradi oddaljenosti ne morejo v knjižnico. Pravljice 

pripovedujejo Ana Sušec, Gabrijela Sečkar, Metka Sraka in Vesna Radovanovič. 

Doris Klennert, samostojna učiteljica angleščine, ki po metodi Helen Doron poučuje 

najmlajše angleščino, v pravljični sobi ob sobotah (1x mesečno) izvaja pravljične ure v 

angleškem jeziku. 

Pravljične ure smo izvajali v vrtcih: Rakičan, Pušča, Cankova, Bogojina, Puconci, Bakovci, 

Beltinci, Dokležovje, Melinci, Ižakovci, Lipovci.  

Pravljične ure ŠT. SKUPIN ŠT. OBISKOVALCEV 

Vrtci – dopoldan 57 1.837 

Srečanja s starši in starimi starši – popoldan 3 143 

Osnovne šole  32 969 

Pravljice - popoldan   34 245 

Francoščina, angleščina                                      53 309 

Svetopisemske zgodbe                                                                   21 163 

Knjižnica pod krošnjami – družinski piknik 1 50 

 

S pravljicami smo popestrili tudi Družinski piknik, ki se je odvijal v mestnem parku v Murski Soboti, 

priredila pa ga je Mestna občina Murska Sobota v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in 

šport Murska Sobota. 
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Slika 5: Knjižnica pod krošnjami na družinskem pikniku v mestnem parku, 30. 5. 2015 

 

Pravljične ure v Porabju 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota že vrsto let sodeluje s porabskimi šolami 

in vrtci preko potujoče knjižnice, ki obišče Porabje vsakih 14 dni, prav tako pa porabske 

vzgojno-izobraževalne institucije obiskujemo knjižničarke. Žal so ti obiski v primerjavi z 

lani bili okrnjeni, saj ni bilo več zanimanja. Tako je v  iztekajočem šolskem letu določene 

lokacije obiskovala samo Metka Sraka, predvsem po zaslugi Metode Perger, gostujoče 

učiteljice iz Slovenije v porabskih šolah. Vsakih 5-6 tednov (po ponedeljkih) je Metka 

Sraka v Porabju obiskala naslednje tri lokacije:  

- Osnovna šola Janosa Aranya v Monoštru, 5. razred – 5 učencev, ki se uči slovenščino po 

programu narodnostnega jezika; 

- Gimnazija Mihálya Vörösmartyja v Monoštru, 6. razred – 6 učencev,  ki se uči 

slovenščino po programu narodnostnega jezika; 

- Dvojezična osnovna šola Števanovci, vsi razredi, razdeljeni v dve skupini:  1. 

skupina od   1.- 4. razreda (28 učencev); 2. skupina od 5. – 8.- razreda (25 učencev). 
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Pravljične ure v Porabju (vrtci in osnovne 

šole) 

ŠT. SKUPIN ŠT. OBISKOVALCEV 

Osnovne šole (Števanovci, Sakalovci, …)               12 178 

Vrtci 0 0 

 

Druge dejavnosti na mladinskem oddelku: RAZLAGA  O PROJEKTIH IN  DEJAVNOSTIH NA 

MLADINSKEM ODDELKU: 

 

UČENJE FRANCOŠČINE IN ANGLEŠČINE 

Kulturno društvo Escalade (društvo za širjenje evropske kulture) nam enkrat tedensko 

nudi učenje francoščine in angleščine. Krožek je namenjen otrokom in učencem od 4. leta 

starosti. Ure izvaja ga. Elizabeta Aleksa Stukow. 

 

RADIO MURSKI VAL 

Oddaja Radijski knjižni sejem, ki jo vodi Nevenka Emri, je namenjena seznanjanju s 

knjižnimi novostmi. Urednica sodeluje s pomurskimi knjižnicami. Našo knjižnico zastopa 

Vesna Radovanovič, ki  enkrat mesečno predstavi najbolj brane knjige obeh oddelkov 

knjižnice, prireditve in razstave v knjižnici ter priporočeno knjigo, ki jo vsebinsko 

predstavi. Ravno s priporočeno knjigo privabi marsikaterega poslušalca radia k branju in 

obisku knjižnice.  

 

OBISKI V DOMU STAREJŠIH  RAKIČAN IN MURSKA SOBOTA 

V Domu starejših  Rakičan že od leta 2009 oskrbovanci nestrpno pričakujejo višja 

knjižničarko  Gabrijelo Sečkar, ki jih obišče enkrat mesečno. Predstavi jim pesniško ali 

drugo literarno delo, o katerem  potem steče pogovor, razmišljanja, refleksije. Starostniki 

se teh srečanj veselijo in se jih z veseljem udeležijo. Skupina šteje od 10 do 20 

udeležencev. 

Letos smo začeli z obiski tudi v Domu starejših v Murski Soboti. Tudi tu je odziv med 

starostniki zelo dober. 
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NOČ KNJIGE 

Knjižnica se je tudi letos odzvala pozivu na sodelovanje v Noči knjige. Projekt, ki se je zelo 

dobro »prijel« v knjižnicah in knjigarnah, založbah in kulturnih organizacijah, pa tudi v 

šolah. Pristopili smo 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 

smo pripovedovali pravljico, deležni so je bili tudi uporabniki Varstveno delovnega centra 

iz Murske Sobote. Pripravili smo razstavo ob 70-letnici rojstva Evalda Flisarja. Večer pa sta 

nam na čajanki popestrila avtor Dušan Šarotar in igralec Brane Grubar s predstavitvijo 

romana Panorama. 

 

 

Slika 6: Noč knjige v PiŠK, 23. 4. 2015 

 

MEDNARODNI DAN KNJIGE ZA OTROKE - 2. APRIL 

Obeležili smo ga s predstavnico Maje Furman Zgodboljub in Rimofila.  

 

VESELI DECEMBER 

V decembrskem prazničnem času smo v knjižnico povabili samostojnega gluhega igralca 

Damjana Šebjana, ki je otrokom približal igro Abeceda . Le-ta je temeljila na  spoznavanju 

jezika gluhih.  
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6 DOMOZNANSTVO 

Domoznanska dejavnost pomeni pridobivanje gradiva, obdelovanje in izposojo le-tega, 

posredovanje domoznanskih informacij, razstavno dejavnost, srečanja z domačimi 

ustvarjalci in sodelovanje z Madžarsko. 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota zbira, hrani in strokovno obdeluje 

gradivo, ki je vsebinsko ali z avtorji povezano s Pomurjem. Gradivo, ki je označeno z 

oznako D, uporabnikom knjižnice ponuja informacije o znamenitostih, zgodovini in 

življenju na lokalnem območju ter priča o ustvarjalnosti domačinov. 

V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je več zbirk domoznanskega gradiva. 

Najpomembnejša med njimi je zbirka starih in redkih knjig, večinoma iz 18. in 19. stoletja. 

Značilnost le-teh je, da so pisane v prekmurskem narečju z madžarskim črkopisom. 

Zanimiva je tudi zbirka rokopisov prekmurskih pisateljev in rokopisnih pesmaric. Gradivo 

se kontinuirano dopolnjuje, tako knjižno kot neknjižno (npr. Fo 190-194).. 

Na domoznanskem oddelku hranimo tudi drobne tiske z domoznanskimi informacijami, 

kar hranimo v arhivskih škatlah po abecednem redu. 

 

 

Projekti: 

 

MEDNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ 

Najodmevnejši domoznanski projekt minulega leta je bila 300. obletnica izida prve 

prekmurske knjige Mali katechismus Franca Temlina. V ta namen je bil organiziran 

mednarodni znanstveni simpozij Zapisana beseda ostane – Littera scripta manet, kjer je 

svoje referate predstavilo 12 domačih in tujih udeležencev. 

Programski in organizacijski odbor so sestavljali dr. Klaudija Sedar (Pokrajinska in študijska 

knjižnica Murska Sobota), mag. Franc Kuzmič (Pomurski muzej Murska Sobota) in dr. Alojz 

Jembrih (Hrvatski studiji Sveučilišta v Zagrebu). Ob tem dogodku je bil izdan zbornik 

povzetkov in zgibanka. 

 



Poročilo za leto 2015 

 

26 
 

 
Slika 7: Mednarodni znanstveni simpozij, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 8. 10. 2015 

 

POMURCI.SI 

Biografski leksikon pomurskega območja je spletni vzajemni biografski leksikon znanih 

osebnostih, 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 svoje 

okolje: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, slikarji, glasbeniki 

duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, politiki, športniki itn. V letu 2014 smo 

vnesli 25 osebnosti, ki so doprinesli k razvoju Pomurja kot tudi k razvoju v širšem 

lokalnem in družbenem smislu. Vse leto smo vnašali tudi popravke in dopolnitve k že 

obstoječim geslom. Vseh vnosov skupaj na dan 31. 12. 2014 je bilo tako 109. 

 

KAMRA 

Na portalu Kamra je Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota v letu 2015 objavila 

8 zbirk: 

- Prekmurski vojaki v prvi svetovni vojni 1914-1918 

- Povóuden v Soboti leta 1925 

- Gradovi in dvorci v Prekmurju 

- Prijátel za szlovenszke domorodce med Mürov ino Rábov 

- Po ulicah Murske Sobote konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja 

- Matilda Serec, najstarejša Pomurka 

- Prekmurska kulinarika 

- Ludvik Vrečič, prvi prekmurski slikar 
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Poleg tega je bilo na portal dodanih 28 Novic in 21 vnosov slikovnega gradiva z razlago v 

Album Slovenije. 

 

Andrej Pavlič se je kot urednik portala Kamra za pomursko regijo udeležil dveh sestankov  

urednikov Kamre v Celju (19. 3. 2015 in 7. 10. 2015), Boštjan Zver in Klaudija Sedar pa sta 

se 4. 12. 2015 udeležila festivala Kamra – Kam gre Kamra?, ki je potekal v Levstikovi 

dvorani Osrednje knjižnice Celje. Na festivalu je bilo skozi 7 referatov predstavljeno 

dosedanje delo, prikazani so bili primeri dobre prakse na področju digitalizirane kulturne 

dediščine in predstavljene novosti portala Kamra, ki so v nastajanju in bodo zaživele v 

prihodnjem letu.  

Bibliopedagoška vzgoja (predstavitev knjižnice in domoznanstva): 

- OŠ Črenšovci 7., 8., in 9. razred – 50 učencev (27. 3. 2015); 

- Gimnazija M. Sobota 2. letn. – 25 učencev (15. 3. 2015), 20 učencev (20. 4. 2015), 10 

učencev (22. 4. 2015, 20 učencev (11. 5. 2015); 

- OŠ Turnišče – 20 učencev (5. 5. 2015); 

- SŠGT Radenci  - 12 učencev (23. 6. 2015). 

 

Razstave 

• Razstava Prijátel, prvi prekmurski časopis - posvečena 140-letnici izhajanja prvega 

prekmurskega časopisa + izdaja publikacije Prijátel. 

• Evald Flisar (sodelovanje in izposoja rokopisnega in arhivskega gradiva ob 70- letnici 

rojstva) 

• dr. Anton Vratuša (izposoja rokopisnega in arhivskega gradiva ob 100-letnici rojstva) 

 

6.1 DIGITALIZACIJA GRADIVA 

V zadnjih letih se vse bolj poudarja digitalizacija kulturnih vsebin in njihova dostopnost 

preko spleta. Tako tudi v soboški knjižnici. Digitalizirane in v Digitalno knjižnico Slovenijo 

imamo tako vključene do sedaj časopise, po katerih je bilo največje povpraševanje in prav 

zato smo želeli bralcem omogočiti vpogled v vse letnike posameznega časopisa oziroma 

časnika na enem mestu, hkrati pa smo jih želeli zaščititi pred fizično obrabo. 
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Ker zaloga časopisov, ki jih hranimo v naši knjižnici (domoznanstvo) ni popolna, smo v letu 

2015 stremeli k cilju, da zbirko čim bolj kompletiramo Tako smo dopolnjevali časnik 

Novine iz drugih knjižnic in Škofijskega arhiva v Szombathelyju, jih digitalizirali, trenutno 

pa poteka zaključna faza pred objavo na dLib-u. V sodelovanju z NUK smo tudi digitalizirali 

prvi prekmurski časopis Prijátel, ki je že bil poslan naprej in čaka le še na objavo. Prav tako 

so bila poslana na dLib glasila: Glasilo Örseg, Mali Rijtar, Občina Beltinci. Za knjižnico 

Ljutomer smo digitalizirani tri domoznanska dela (Jože Curk, Ljutomer in njegova okolica, 

1990; Juš Makovec, Od Mure do goric: o sebi in drugih Cvrleki, Zatučenci, Štuci, Bizeki, 

Kajeri in ostali, 1995; Prlekija v boju za svobodo, 1995). Ker pa je gradivo novejšega 

datuma, se trenutno še usklajujejo podpisi dogovora s strani avtorskih pravic. Digitalizirali 

smo tudi za knjižnico Lendava, in sicer Listino cehovskih pravic krojaškega ceha iz leta 

1770, ki jo je knjižnica na željo Občine Turnišče vrnila le-tej. Pred predajo je bilo zato 

gradivo digitalizirano, da se zagotovi dostopnost za javnost. 

 

7 POTUJOČA KNJIŽNICA (BIBLIOBUS)  

Za delo potujoče knjižnice PiŠK Murska Sobota, lahko s polno mero odgovornosti 

zapišemo, da uspešno in dobro opravlja svoje naloge na podeželju. Dvakrat mesečno  

bibliobus obišče tudi zamejske Slovence na Madžarskem, kjer ima pet izposojevališč v 

Porabju, in sicer v krajih: Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci,  Števanovci in Monošter. 

V mesecu juniju 2015 smo pripravili tudi knjige in neknjižno gradivo za Baško na 

Hrvaškem. To gradivo se je junija 2015 prepeljalo v počitniško letovišče Baška,  se uredilo 

in pripravilo za izposojo otrokom na letovanju. Izposoja za otroke je potekala v Dječjem 

odmaralištu Murska Sobota v Baški na Hrvaškem. 

 

7.1 20 let potujoče knjižnice 

V letu 2015, ko je minilo 20 let potujoče knjižnice, smo v kulturni dvorani pri Gradu na 

Goričkem pripravili slovesnost in strokovno srečanje. Ob tej priložnosti so se nam 

pridružili tudi vodje ostalih potujočih knjižnic s svojimi bibliobusi, izdali pa smo tudi 

informativno zgibanko in kuverte s spominskimi znamkami. 
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Pozdravne besede so pripadle domači županji Cvetki Ficko, direktorici PiŠK Jasni Horvat 

ter predsednici Zveze bibliotekarskih društev Slovenije Sabini Fras Popović. Jubilejne 

slovesnosti sta se udeležila tudi ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar, ki je 

poudarila pomen knjižnic, ki niso le prostori, kjer se knjige izposojajo, ampak tudi prostor 

za druženje. Bibliobusi pa omogočajo, da so knjige dostopne ljudem v oddaljenih in manj 

dostopnih krajih ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. 

Strokovni del se je začel s prispevkom Jožeta Vugrinca, ki je pripravil podrobno in izčrpno 

poročilo o 20. letnici delovanja potujoče knjižnice Murska Sobota. Za njim je Potujoče 

knjižnice v Sloveniji predstavila Tjaša Mrgole Jukić, Francek Mukič pa je v referatu o 

Bibliobusu v Porabju poudaril pomen t.i. porabske proge in t.i. madžarske proge. Za konec 

je Vesna Radovanovič postregla s pravljico Jeričini čudeži. 

Za kulturni program so poskrbeli učenci OŠ Grad z glasbeno točko in dramatizacijo 

Zmešnjava v deželi pravljic. Po  strokovnem delu pa je sledil ogled razstave ob 20-letnici 

delovanja potujoče knjižnice v avli OŠ Grad in ogled gradu s strokovnim vodenjem. 

 

            Slika 8: 20 let potujoče knjižnice, Grad, 8. maj 2015 
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8 PROGRAM POSEBNIH NALOG ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE 
SKUPNOSTI  

V letu 2015 smo za pripadnike madžarske narodne skupnosti kreirali 232 enot novih 

zapisov, kopirali in ažurirali 62 enot, zamenjali 950 starih nalepk in odpisali 184 enot 

madžarskega knjižnega gradiva. Nabavili smo 150 enot novega knjižničnega gradiva, v dar 

prejeli 145 enot. V mednarodnem sodelovanjem s Porabjem smo nabavili 64 izvodov 

knjig. PiŠK M. Sobota je dobila v dar od knjižnice iz Szombathelya skupno 116 enot 

knjižničnega gradiva. 

Hungarist je mesečno dvakrat (v letu 2015 skupaj 21x) nudil informacije in pomagal pri 

izposoji knjig na bibliobusu na narodnostno mešanem območju. Za bibliobus je bilo 

obdelano 117 enot in odpisani 2 enoti knjižničnega gradiva v madžarskem jeziku. 

 

9 KRAJEVNE KNJIŽNICE 

Urejanje knjižnične zbirke v štirih krajevnih knjižnicah, ki ležijo na narodnostno mešanem 

območju, je v letu 2015 potekalo v skladu z zastavljenim programom. 

• Krajevna knjižnica Hodoš: knjižnica je bila odprta od januarja do decembra 2015, vsak 

teden 4 ure. Računalniško obdelanih je bilo  43 enot in 167 enot za odpis. 

• Krajevna knjižnica Domanjševci: Knjižnica je bila odprta od januarja do decembra 2015, 

vsak teden 4 ure. Računalniška obdelava 10 enot in 15 enot za odpis. 

• Krajevna knjižnica Motvarjevci: Knjižnica je bila odprta od januarja do decembra 2015, 

vsak teden 4 ure. Računalniška obdelava 93 enot. 

• Krajevna knjižnica Prosenjakovci: Knjižnica je bila odprta od marca do decembra 2015, 

vsak teden 4 ure. Računalniška obdelava 2 enot. 

 



Poročilo za leto 2015 

 

31 
 

10 SODELOVANJE Z DRUGIMI KULTURNO IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI 

Knjižnica sodeluje z mnogimi institucijami, ki se ukvarjajo s kulturo. Že iz zgornjih alinej je 

to sodelovanje razvidno. Predvsem so to vrtci, šole iz Murske Sobote in okolice ((Metka 

Sraka in Vesna Radovanovič) (letos smo gostovali s pravljico tudi v OŠ Ptuj in v knjižnici 

Ivana Potrča Ptuj (Vesna Radovanovič)), z vrtcem Ljutomer ob podelitvi bralne značke za 

najmlajše (Vesna Radovanovič), s porabskimi ustanovami (Metka Sraka), z domom 

starejših Rakičan (Gabrijela Sečkar), z Radijem Murski val, z založbo Franc-Franc (Dialekta 

- Vesna Radovanovič), z LUMS Murska Sobota in drugimi, ki nas povabijo ali nas zaprosijo 

za sodelovanje. Na okrogli mizi in simpoziju o bralni kulturi »Otroška in mladinska 

književnost in odrasli«, ki jo je na Ptuju pripravila revija Mentor, je aktivno sodelovala 

Vesna Radovanovič. 

Zelo dobro sodelujemo tudi z Ustanovo Šiftarjevo fundacijo, s katerimi pripravljamo 

skupne literarne in domoznanske večere, ki so zelo dobro obiskani (npr. dr. Anton 

Vratuša: predstavitev monografije – Jezikoslovna in literarna misel Antona Vratuše z 

razstavo; dr. Božo Repe in Milan Kučan: predstavitev knjige Milan Kučan, Milan Kučan, …). 

V sklopu strokovne ekskurzije, 25. junija 2015, smo navezali stike tudi s Slovensko 

študijsko knjižnico v Celovcu, ki je osrednja knjižnica koroških Slovencev in največja 

knjižnica s slovenskim gradivom v Avstriji. Ob tej priložnosti smo si hkrati ogledali tudi 

kulturne in zgodovinske znamenitosti mesta. 

 

 

Slika 9: Strokovna ekskurzija z izobraževanjem, 25. 6. 2015 
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11 PRIREDITVE IN DOGODKI V PiŠK 
 

11. 1 Razstave 
 

Knjižnica je v  letu 2015 v lastni organizaciji ali v sodelovanju z drugimi ustanovami 

pripravila 23 razstav v avli in 13 v dvorani knjižnice.   

23 razstav v avli 

 

Datum Naslov razstave 

05/01/2015 Razstava grafik Matej Gider 

02/02/2015 Razstava slik romske skupnosti: Muzejska galerija 

02/03/2015 Razstava ilustracij ruskih pravljic 

12/03/2015 Razstava LUMS 

01/04/2015 Velikonočna razstava 

06/04/2015 Fotoklub Murska Sobota 

07/04/2015 Razstava o Evaldu Flisarju, 70 let 

23/04/2015 Saubermacher  komunala 

07/05/2015 Rudi Ringbauer 

19/05/2015 Fotoklub Murska Sobota 

01/06/2015 OŠ IV. 

03/06/2015 Razstava fotografij zavod korak naprej 

22/06/2015 Razstava o Vratuši 

01/07/2015 Razstava inovatorskih del Draga Fiale, skupaj z Likosom 

09/07/2015 Razstava Martine Žoldoš 

03/08/2015 Fotorazstava vrtca Beltinci: Kak je inda.... 

01/09/2015 Židje na Slovaškem 

02/09/2015 DPM Murska Sobota 

21/09/2015 Gostujoča razstava iz Velenja (Feri Lainšček) 

02/11/2015 Razstava Soča Uri 

21/11/2015 Fotoklub Murska Sobota 

04/12/2015 25.obletnica narodne zaščite 

15/12/2015 Likovna delavnica Doma starejših Rakičan 

 

13 razstav v dvorani 

 

Datum Naslov razstave 

02/02/2015 Razstava Brezmejno 

05/03/2015 Razstava likovne sekcije Rakičan 

01/04/2015 Velikonočna razstava 

06/04/2015 Razstava Karitas 

04/05/2015 Razstava: Netopirji 

22/06/2015 Razstava o dr. Vratuši 

01/09/2015 Razstava grafik Ota Vogrina 
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23/09/2015 Razstava časopisa Prijatelj 

01/10/2015 Simpozij in razstava - 300 let prve prekmurske knjige 

19/10/2015 3+1 

03/11/2015  Razstava Mavrica 

23/11/2015  Likovna razstava Alojzija Rousa 

09/12/2015 Razstava likovne delavnice Mirka  Rajnarja 

 

11.2 Priložnostne razstave 

To so priložnostne razstave, ki niso vpisane v knjigo pri izposojevalnem pultu na 

mladinskem oddelku. 

Skupaj smo v letu 2015 pripravili 17 razstav (gre za razstave na razstavnem panoju pri 

izposojevalnem pultu oddelka za odrasle). Število obiskovalcev teh razstav je nemogoče 

oceniti. Opažamo pa, da se precej obiskovalcev knjižnice ustavi ob njih in si jih ogleda – 

tako mimogrede, ko čakajo v vrsti pri izposojevalnem pultu. Vsebina razstav je vedno 

aktualna: dobitnik Nobelove nagrade za književnost, dobitnik Prešernove nagrade, 

nagrade Kresnik, Rožančeve nagrade, Veronikine nagrade, razstava ob 70. rojstnem 

dnevu pisatelja Evalda Flisarja, pesnika Jožeta Žoharja in Andreja Brvarja; ob 90.rojstnem 

dnevu Cirila Zlobca in dr. Franca Zadravca ter ob smrti Tomaža Šalamuna, Gunterja Grassa 

in Jožeta Hradila. 

V treh vitrinah smo razstavil novitete v tujih jezikih, kupljene na knjižnem sejmu Frankfurt 

po Frankfurtu in Interliber. 

 

 

11.3 Predstavitve knjig, literarna srečanja, predavanja, idr.  

 

V letu 2015 je bilo v knjižnici veliko različnih prireditev in dogodkov (predstavitev knjig 

proze, pesniških zbirk, gledališke predstave za otroke in odrasle, literarna srečanja 

oziroma literarni večeri itd.), ki so bili naravnani k uporabnikom ter usklajeni s 

poslanstvom in vlogo knjižnice v lokalni skupnosti. Izvajali smo jih v lastni organizaciji ali v 

sodelovanju z zunanjimi institucijami, zavodi, šolani in društvi. Dogodki so prikazani 

kronološko: 
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Datum Naslov prireditve oz. dogodka 

05/01/2015 Naturopatija 

06/01/2015 Predavanje U3 

15/01/2015 Društvo za opazovanje ptic 

16/01/2015 Predstavitev evangeličanskega zbornika in koledarja 

19/01/2015 KUD Barati Kör 

20/01/2015 Predstavitev vrtca v naravi (Gozdni otroci) 

22/01/2015 Predstavitev knjige Speča Udba (Roman Leljak) 

30/01/2015 Potopisno predavanje po Kanadi 

02/02/2015 Otvoritev razstave Muzejska galerija 

02/02/2015 KUD Barati Kör 

04/02/2015 Predavanje U3, gost Tone Partljič 

05/02/2015 Otvoritev razstave Klavdije Celec 

10/02/2015 Predstavitev knjige Kronološki pregled zavarovalništva v Pomurju 

12/02/2015 Predstavitev pravljic Romane Glavač 

18/02/2015 Evgen Gec: Umetnost ličenja - predstavitev knjige 

19/02/2015 Miki Muster 

26/02/2015 MOMS, delavnica 

26/02/2015 Društvo za zaščito živali Pomurja 

27/02/2015 Delavnica tehnike in metode po Grabovoju 

02/03/2015 MOMS, delavnica 

03/03/2015 Predavanje U3 

04/03/2015 MOMS, delavnica 

05/03/2015 Otvoritev razstave likovne sekcije Rakičan 

09/03/2015 MOMS, delavnica 

11/03/2015 MOMS, delavnica 

11/03/2015 Sebastijan Kristovič: Reševanje krize - bivanjska tematika 

12/03/2015 Društvo prijateljev Sobote 

16/03/2015 MOMS, delavnica 

18/03/2015 MOMS, delavnica 

19/03/2015 CSD Murska Sobota 

19/03/2015 Društvo za opazovanje ptic 

20/03/2015 Repič Tamara: predavanje na temo možganov 

24/03/2015 Večer ruskih pravljic 

02/04/2015 Otroška predstava Knjigoljub in Rimofila 

03/04/2015 Društvo Lotis 

07/04/2015 Interno predavanje U3 

08/04/2015 MOMS, delavnica 

10/04/2015 Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji: predstavitev knjige 

10/04/2015 Gongi 

13/04/2015 MOMS predavanje 

17/04/2015 Rak je lahko ozdravljiv po naravni poti - predavanje 

20/04/2015 MOMS, delavnica 

21/04/2015 Vanja Lebar, predstavitev učbenika in delovnega zvezka 

22/04/2015 MOMS predavanje 

23/04/2015 Noč knjige, Šarotar 

28/04/2015 Ljubezen iz daljave 

04/05/2015 Netopirji: otvoritev in predavanje 

05/05/2015 Vanja Lebar, delavnica 

05/05/2015 Predavanje: Zaključevanje prodajnih pogajanj 
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06/05/2015 MOMS predavanje 

07/05/2015 Društvo prijateljev Sobote - predavanje 

11/05/2015 Vanja Lebar delavnica, Besedovanja 

11/05/2015 MOMS predavanje 

13/05/2015 MOMS predavanje 

18/05/2015 Predavanje za starše: Kako proti apatiji 

20/05/2015 MOMS predavanje 

26/05/2015 Mozaik, predavanja 

26/05/2015 Interno predavanje U3 

27/05/2015 Bienale iz kovčka, predavanje, katalogi... 

28/05/2015 Skupina dijakov iz Madžarske 

28/05/2015 Predavanje za rejnike 

28/05/2015 MOMS 

29/05/2015 Pazu 

29/05/2015 Zvočna kopel 

01/06/2015 LuMS, delavnica 

02/06/2015 CSD Murska Sobota, interno predavanje 

11/06/2015 CSD Murska Sobota, interno predavanje 

24/06/2015 Sestanek DPM, Baška 

06/08/2015 Sestanek DPM, Baška 

01/09/2015 Otvoritev razstave Ota Vogrina 

07/09/2015 KUD Barati Kör 

10/09/2015 Skype intervju, Boris Cipot 

14/09/2015 Delavnica javnega nastopanja Carmen L. Oven 

18/09/2015 Teden mobilnosti, predavanje 

21/09/2015 KUD Barati Kör 

22/09/2015 Rastem s knjigo SŠ 

23/09/2015 Rastem s knjigo SŠ 

24/09/2015 Rastem s knjigo SŠ 

24/09/2015 Prireditev ob razstavi časopisa Prijatelj 

25/09/2015 Rastem s knjigo SŠ 

26/09/2015 Predstavitev za waldorfske učitelje 

29/09/2015 Rastem s knjigo SŠ 

29/09/2015 Predstavitev knjige Anika in njene skrinjice 

30/09/2015 Rastem s knjigo SŠ 

01/10/2015 Okrogla miza Dnevi zaščite in reševanja 

01/10/2015 Rastem s knjigo SŠ 

05/10/2015 KUD Barati Kör 

06/10/2015 Literarni večer s Ferijem Lainščkom 

07/10/2015 Zavetišče - okrogla miza, dan brezdomcev 

08/10/2015 300 let prekmurske knjige 

09/10/2015 Literarni večer s Tinetom Mlinaričem 

10/10/2015 Feri Lainšček, srečanje s srednješolci 

13/10/2015 Soča Uri, podpora invalidov (za delodajalce) 

15/10/2015 Potopisno predavanje 

19/10/2015 KUD Barati Kör 

20/10/2015 Interno predavanje U3 

21/10/2015 Predstavitev Dobreknjige.si 

21/10/2015 Esad Babačič 

22/10/2015 Društvo Bravo - odprava učnih težav, predavanje 
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23/10/2015 Gongi 

27/10/2015 Marija Sreš, predstavitev knjige 

29/10/2015 Literarni večer Nine Novak Oiseau: V šepetu trepet 

02/11/2015 KUD Barati Kör 

03/11/2015 Srečanje dijakov z Ferijem Lainščkom 

05/11/2015 Društvo za socialne delavce 

06/11/2015 Literarni večer Andrej Skubic 

10/11/2015 Predavanje za starše na temo zasvojenosti z internetom 

12/11/2015 Društvo prijateljev Sobote 

13/11/2015 Gongi 

16/11/2015 KUD Barati Kör 

17/11/2015 Interno predavanje U3 

18/11/2015 Predavanje Hospic 

19/11/2015 Društvo za opazovanje ptic 

20/11/2015 Društvo za športno rekreacijo: predavanje in predstavitev zbornika 
o zgodovini sokolstva na Slovenskem 

25/11/2015 LibStock 

25/11/2015 Nina Petrovič, predstavitev knjige 

26/11/2015 Dr. Plut, delovni razgovor: Nova razvojna paradigma 

27/11/2015 Gongi 

30/11/2015 Interno predavanje U3 

01/12/2015 Pravljčni večer 

03/12/2015 Dan invalidov - predavanje 

03/12/2015 Rastem s knjigo SŠ 

04/12/2015 Prireditev ob 25.letnici narodne zaščite 

07/12/2015 KUD Barati Kör 

07/12/2015 Literarni večer s Karolino Kolmanič 

08/12/2015 Društvo prijateljev sobote 

09/12/2015 Božo Repe: Milan Kučan, prvi predsednik 

10/12/2015 Otvoritev razstave Mirka Rajnarja 

14/12/2015 Okrogla miza, Karlo Šooš 

15/12/2015 Rastem s knjigo SŠ 

15/12/2015 Interno predavanje U3 

16/12/2015 Gledališka predstava Damjana Šebjana: ABECEDA 

17/12/2015 10. obletnica Hospica MS 

23/12/2015 DPM 

 

 

11.4 Prireditve in dogodki (literarni večeri, dramske igre, sestanki, predavanja, predstavitve…) na 
mladinskem oddelku 

DOGODKI                  ŠTEVILO 

DOGODKOV 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV 

Razstave 51 5231 

Literarni večer, dramske igre           26 1756 

Predavanja in drugo 85 2929 

Sestanki: Barati Kor, Prijatelji Sobote, itd. 55 780 
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Predstavitve na radiu  11  

Bralni klub  11 116 

Dialekta sodelovanje  

Bralne ure v Domu starejših Rakičan in 

Murska Sobota 
12 skupin 194 

Oko besede sodelovanje 63 

 

 

12 PUBLICIRANJE IN MEDIJSKE OBJAVE O DOGODKIH V PiŠK MURSKA SOBOTA 

Nekaj naših strokovnih delavcev je skozi vso leto pridno objavljajo članke o odmevnejših 

prireditvah, ki smo jih pripravili v lastni organizaciji oziroma v sodelovanju. Prav tako je 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota izdala v letu 2015 dve publikaciji, 

bibliotekarki Gabriela Sečkar in Vesna Radovanovič pa sta prispevali za najmlajše pravljice 

in slikanice. 

Za medijsko obveščanje javnosti o dogajanju v knjižnici pa skrbimo s pomočjo lokalnih 

medijev, kot je Radio Murski val, lokalnih spletnih medijev Pomurec.com, Sobotainfo.com 

in Pomurje.si, na svoji spletni strani, preko socialnega omrežja facebook, s pošiljam vabil 

in obvestil preko elektronske pošte. 

 

12. 1 Objave 

Članki 

 

SEČKAR, Gabrijela. Druženje v domu starejših Rakičan  

Knjižničarske novice, letn. 25, št. 4/5 (2015), str. 24. 

SEČKAR, Gabrijela. Praznik knjige v soboški knjižnici : 23. april - Svetovni dan knjige. 

Knjižničarske novice, letn. 25, št. 3 (2015), str. 22. 

SEDAR, Klaudija. Zapisana beseda ostane - Littera Scripta Manet. Mednarodni znanstveni 

simpozij ob tristoletnici prve ohranjene prekmurske knjige. Časopis za zgodovino in 

narodopisje, letn. 86, zv. 4, str. 151-153. 

SEDAR, Klaudija. Pregledna razstava ob 100-letnici akademika pom. akad. dr. Antona 

Vratuše. Knjižničarske novice, letn. 25, št. 4/5 (2015), str. 28.  
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SEDAR, Klaudija: Dvajset let potujoče knjižnice. Soboške novine, 15. jun. 2015, št. 144, str. 

32. 

SEDAR Klaudija. Romski oddelek Romano Kher v osrednji pomurski knjižnici. Romano 

them – Romski svet, apr. 2015, št. 52. 

SEDAR, Klaudija. 300 let prve prekmurske knjige Mali katekizem. Luč 2015, str. 19-20. 

SEDAR, Klaudija. Povodenj v Prekmurju leta 1925. Gmajnske novine, dec. 2015, str. 28-29. 

SEDAR, Klaudija. Prvi prekmurski časopis in prva knjiga v prekmurskem jeziku. Novine: 

glasilo Občine Tišina, letn. 27, št. 57, dec. 2015, str. 25. 

SEDAR, Klaudija. Dnevi evropske kulturne dediščine v PiŠK in Literarno-glasbeni večer s 

Ferijem Lainščkom v Murski Soboti. Poslano v Knjižničarske novice – objava predvidoma v 

februarju 2016. 

VUGRINEC, Jože; HORVAT, Jasna: Dvajset let potujoče knjižnice Murska Sobota: na 

sprehodu skozi dvajsetletje delovanja murskosoboške potujoče knjižnice.                

Potujoče novice: časopis sekcije za potujoče knjižnice, letn. 10, št. 1 in 2, dec. 2015, str. 

16-21. 

 

 

Publikacije 

 

SEDAR, Klaudija (ur.). Mednarodni znanstveni simpozij Zapisana beseda ostane - littera 

scripta manet. Zbornik povzetkov [Murska Sobota, 8. oktober 2015]. Pokrajinska in 

študijska knjižnica Murska Sobota. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 

2015. 

SEDAR,  Klaudija. Prijátel: prvi prekmurski časopis (1875-1879): 140 let  [razstava ob 140-

letnici izhajanja časopisa]. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2015. 

SEČKAR, Gabrijela. Knjigobus  [ilustracije Karin Berce]. Ljubljana: Alba 2000, 2015. 

(pravljice) 

SEČKAR, Gabrijela. Klapa Pikapoloničarjev: medvrstniško prijateljstvo [ilustracije Karin 

Berce]. Ljubljana: Alba 2000, 2015. 

RADOVANOVIČ, Vesna. Petelinček in sraka [ilustracije Kristina Krhin]. Murska Sobota: 

Ajda, IBO Gomboc, 2015. (slikanica) 
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12.2 Spletna stran 

Uporabnike smo redno obveščali o novostih in dogajanju v knjižnici ter skrbeli za sprotno 

objavo raznovrstnih informacij (obvestila, organizacijske spremembe, napoved prireditev, 

razpored voženj potujoče knjižnice idr.) 

Preko domače spletne strani naše knjižnice je našim članom omogočen dostop do 

digitalne zbirke EBSCOhost Web in Tax-Fin-Lex podatkovnih zbirk. Prav tako je preko 

domače spletne strani omogočen dostop do Digitalne knjižnice Slovenije, kjer so 

objavljene določene domoznanske publikacije. 

 

Konec leta 2015 je tudi zaživela nova spletna knjižnice, ki na pregleden način ponuja 

uporabne in koristne vsebine, poudarek pa je seveda na tistih, za katere menimo, da so 

med uporabniki najbolj iskane. 

 

 

12.3 Tiskani mediji o nas 

 

 Knjiga staroste zavarovalništva, Večer, 13.2.2015, str. 22 (Branko Žunec) 

 Monografija Prekmurje, Podoba panonske pokrajine. Nova spoznanja, zaokrožena 

v celoto, Vestnik, 19.3.2015, str.10 (A. Nana Rituper Rodež) 

 Flisar med domom in svetom, Večer, 16.4.2015, str. 22 (Branko Žunec) 

 Zahtevna vožnja podzemne železnice v Avstraliji – 70 let Evalda Flisarja, Porabje, 

30. 4. 2015, str.4 (Ernest Ružič) 

 Ob 20. obletnici delovanja potujoče knjižnice. Knjiga ne bo izumrla, ker živi med 

ljudmi, Porabje, 14.5.2015, str.1 (Ernest Ružič) 

 Znanstvenice s poslanstvom, Večer, 3.6.2015, str.22 (Branko Žunec) 

 Dvajset let potujoče knjižnice, Soboške novine, 15.6.2015, str.32 (Klaudija Sedar) 

 Vratuševa prva ljubezen v knjigi, Večer, 26.6.2015, str.22 (Branko Žunec) 

 Pregledna razstava o Lainščku v PiŠK: Njegovo življenje s knjigo, literaturo in 

umetnostjo, Vestnik, 8.10.2016, str. 10 (A. Nana Rituper Rodež) 

 Teden evropske kulturne dediščine, Vestnik, 8.10.2015, str.20 (A. Nana Rituper 

Rodež) 
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 Jubilejno srečanje Oko besede. Večernica za mlade bralce, Porabje, 8.10.2015, 

str.2 (Ernest Ružič) 

 300 éves az első muravidéki szlovén könyv. Az írott szó megmarad, Nepújsag, 

15.10.2015, str. 7 

 Knjiga je enako pomembna kot vodovod, Večer, 20.10.2015, str.22 (Branko Žunec) 

 Ob 300. obletnici izdaje prve knjige v prekmurskem jeziku. Zgodil se je pomemben 

in odločilen trenutek narodnega prebujenja, Vestnik, 15.10.2015, str. 8 (A. Nana 

Rituper Rodež) 

 Franc Temlin – oče prekmurske književnosti Porabje, 22.10.2015, str.2 (Ernest 

Ružič) 

 Dr. Šiftarjeva fundacija. Svet je krivičen in še dolgo bo tako, Porabje, 10.12.2015, 

str.2 (Ernest Ružič) 

 Karolina Kolmanič. Lahko noč, ljubezen moja, Vestnik, 10.12.2015 (A. Nana 

Rituper Rodež) 

 Milan Kučan, prvi predsednik, v knjižnici. Dober človek iz Prekmurja ali hudoben 

palček iz Murgel, Vestnik, 17.12.2015. str.8 (A. Nana Rituper Rodež) 

 Dvajset let potujoče knjižnice Murska Sobota, Potujoče novice, št.1/2, 2015, str. 

16-21 (Jože Vugrinec, Jasna Horvat) 

 

12. 4 Spletni mediji o nas 

 http://www.pomurec.com/vsebina/29767/FOTO:_Noc_knjige_v_soboski_knjiznici 

(Noč knjige v soboški knjižnici, pomurec.com, 24.4.2015) 

 http://www.murska-sobota.si/novice/prenovljeni-bibliobus-sobo%C5%A1ke-

knji%C5%BEnice (spletna stran občine Murska Sobota) 

 http://pomurje.si/aktualno/pomurje/knjiznica-na-potacaj-vozi-20-let/ (Knjižnica na 

potačaj vozi 20 let, pomurje.si, 8.5.2015) 

 http://www.pomurec.com/vsebina/29864/Strokovno_srecanje_ob_20__obletnici_

delovanja_potujoce_knjiznice_Murska_Sobota (Strokovno srečanje ob 20. 

obletnici delovanja potujoče knjižnice Murska Sobota, pomurec.com, 8.5.2015) 

http://www.pomurec.com/vsebina/29767/FOTO:_Noc_knjige_v_soboski_knjiznici
http://www.murska-sobota.si/novice/prenovljeni-bibliobus-sobo%C5%A1ke-knji%C5%BEnice
http://www.murska-sobota.si/novice/prenovljeni-bibliobus-sobo%C5%A1ke-knji%C5%BEnice
http://pomurje.si/aktualno/pomurje/knjiznica-na-potacaj-vozi-20-let/
http://www.pomurec.com/vsebina/29864/Strokovno_srecanje_ob_20__obletnici_delovanja_potujoce_knjiznice_Murska_Sobota
http://www.pomurec.com/vsebina/29864/Strokovno_srecanje_ob_20__obletnici_delovanja_potujoce_knjiznice_Murska_Sobota
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 http://sobotainfo.com/novica/lokalno/dvajset-let-potujoce-knjiznice-murska-

sobota/111428 (Dvajset let potujoče knjižnice Murska Sobota,  sobotainfo, 

13.5.2015) 

 http://sobotainfo.com/novica/lokalno/kljub-elektronskim-medijem-knjiga-ne-

izumira/111953 (Kljub elektronskim medije knjiga ne izumira. Podelitev priznanj za 

osvojeno bralno značko za odrasle in za sodelovanje pri bralnem klubu, 

sobotainfo.com, 4.6.2015) 

 http://www.pomurec.com/vsebina/35270/FOTO__Razstava_o_dosezkih_prekmurs

kega_slovstva (Razstava o dosežkih prekmurskega slovstva, pomurec.com, 

26.9.2015) 

 http://www.pomurec.com/vsebina/35440/PAZU_murskosoboski_knjiznici_predala_

1300_knjig_ (Pazu soboški knjižnici predala 1300 knjig, pomurec.com, 9.10.2015) 

 http://sobotainfo.com/novica/kultura/pazu-soboski-knjiznici-predala-1290-

knjig/115417 (PAZU soboški knjižnici predala 1290 knjig), sobotainfo, 8.10.2015 

 https://www.youtube.com/watch?v=Fd-UsdojSPc (Ne bodi kot drugi, performans  

Feri Lainšček in Ditka z gosti, you tube,.26. 10.2015) 

 http://www.pomurec.com/vsebina/35441/FOTO__Mednarodni_simpozij_ob_300-

letnici_prve_knjige_v_prekmurskem_jeziku (Mednarodni simpozij ob 300.letnici 

prve knjige v prekmurskem jeziku,pomurec.com, 9.10.2015) 

 http://www.pomurec.com/vsebina/35660/Potujoca_knjiznica_PiSK_Murska_Sobot

a_oziroma_bibliobus (Potujoča knjižnica PIŠK Murska Sobota oziroma bibliobus, 

pomurec.com, 5.11.2015) 

 http://www.pomurec.com/vsebina/35912/PiSK_Murska_Sobota_-

_osrednja_obmocna_knjiznica_s_14_tisoc_aktivnimi_clani__400_tisoc_enotami_gr

adiva_in_pol_milijona_izposojenega_gradiva_letno_ (Dan slovenskih splošnih 

knjižnic, 20.11.2015) 

 http://www.vecer.com/clanek/201512016162793 (Pravljični večer za odrasle, 

vecer.com, 1.12.2015)  

 http://www.pomurec.com/vsebina/36087/FOTO__Pravljicni_vstop_v_najbolj_caro

ben_mesec_leta (Pravljični vstop v najbolj čaroben mesec leta, pomurec.com, 

2.12.2015) 

http://sobotainfo.com/novica/lokalno/dvajset-let-potujoce-knjiznice-murska-sobota/111428
http://sobotainfo.com/novica/lokalno/dvajset-let-potujoce-knjiznice-murska-sobota/111428
http://sobotainfo.com/novica/lokalno/kljub-elektronskim-medijem-knjiga-ne-izumira/111953
http://sobotainfo.com/novica/lokalno/kljub-elektronskim-medijem-knjiga-ne-izumira/111953
http://www.pomurec.com/vsebina/35270/FOTO__Razstava_o_dosezkih_prekmurskega_slovstva
http://www.pomurec.com/vsebina/35270/FOTO__Razstava_o_dosezkih_prekmurskega_slovstva
http://www.pomurec.com/vsebina/35440/PAZU_murskosoboski_knjiznici_predala_1300_knjig_
http://www.pomurec.com/vsebina/35440/PAZU_murskosoboski_knjiznici_predala_1300_knjig_
http://sobotainfo.com/novica/kultura/pazu-soboski-knjiznici-predala-1290-knjig/115417
http://sobotainfo.com/novica/kultura/pazu-soboski-knjiznici-predala-1290-knjig/115417
https://www.youtube.com/watch?v=Fd-UsdojSPc
http://www.pomurec.com/vsebina/35441/FOTO__Mednarodni_simpozij_ob_300-letnici_prve_knjige_v_prekmurskem_jeziku
http://www.pomurec.com/vsebina/35441/FOTO__Mednarodni_simpozij_ob_300-letnici_prve_knjige_v_prekmurskem_jeziku
http://www.pomurec.com/vsebina/35660/Potujoca_knjiznica_PiSK_Murska_Sobota_oziroma_bibliobus
http://www.pomurec.com/vsebina/35660/Potujoca_knjiznica_PiSK_Murska_Sobota_oziroma_bibliobus
http://www.pomurec.com/vsebina/35912/PiSK_Murska_Sobota_-_osrednja_obmocna_knjiznica_s_14_tisoc_aktivnimi_clani__400_tisoc_enotami_gradiva_in_pol_milijona_izposojenega_gradiva_letno_
http://www.pomurec.com/vsebina/35912/PiSK_Murska_Sobota_-_osrednja_obmocna_knjiznica_s_14_tisoc_aktivnimi_clani__400_tisoc_enotami_gradiva_in_pol_milijona_izposojenega_gradiva_letno_
http://www.pomurec.com/vsebina/35912/PiSK_Murska_Sobota_-_osrednja_obmocna_knjiznica_s_14_tisoc_aktivnimi_clani__400_tisoc_enotami_gradiva_in_pol_milijona_izposojenega_gradiva_letno_
http://www.vecer.com/clanek/201512016162793
http://www.pomurec.com/vsebina/36087/FOTO__Pravljicni_vstop_v_najbolj_caroben_mesec_leta
http://www.pomurec.com/vsebina/36087/FOTO__Pravljicni_vstop_v_najbolj_caroben_mesec_leta


Poročilo za leto 2015 

 

42 
 

 http://www.pomurec.com/vsebina/36175/FOTO__Karolina_Kolmanic_predstavila_

novo_knjigo (Karolina Kolmanič predstavila novo knjigo, pomurec.com, 8.12.2015) 

 http://sobotainfo.com/novica/politika-gospodarstvo/v-knjiznici-predstavitev-knjige-

milan-kucan-prvi-predsednik/116925 (V knjižnici predstavitev knjige Milan Kučan, 

prvi predsednik, sobotainfo.com, 9.12.2015) 

 http://www.pomurec.com/vsebina/36355/Ana_Susec_o_delu_v_knjiznici_%C2%BB

Poklic_je_idealen_za_komunikativne__odprte__empaticne_ljudi__ki_predvsem_ra

di_berejo%C2%AB (Ana Sušec, predstavitev dela knjižničarja, 30.12.2015) 

 

13 ZAKLJUČNE MISLI 

Navkljub težavnemu letu, ki je za nami, zadovoljno in ponosno ugotavljamo, da je bilo 

delo opravljeno zelo uspešno, saj smo s številnimi prireditvami in projekti, ki so bile 

izvedene v lastni režiji ali v sodelovanju z drugimi institucijami, dvignili prepoznavnost 

knjižnice v lokalni skupnosti kot tudi širše, doprinesli k zadovoljevanju kulturnih, 

intelektualnih, socialnih in družbenih potreb članov in uporabnikov Pokrajinske in 

študijske knjižnice Murska Sobota. Uspelo nam je pridobiti nove člane, okrepili smo tudi 

sodelovanje z drugimi zavodi in posamezniki, gostili številne eminentne goste, tudi iz 

tujine, na podlagi česar postajamo tudi v tem smislu bogatejši. 

Letno poročilo za 2015 nazorno prikazuje, da smo naredili veliko, kar nam je v ponos in 

hkrati v izziv, da vložimo še več energije v izboljšanje kakovosti dela in v iskanje novih 

dejavnostih, ki bodo pritegnile uporabnike, bralce, obiskovalce in zadovoljile potrebe vseh 

ciljnih skupin.                                                                                                         

http://www.pomurec.com/vsebina/36175/FOTO__Karolina_Kolmanic_predstavila_novo_knjigo
http://www.pomurec.com/vsebina/36175/FOTO__Karolina_Kolmanic_predstavila_novo_knjigo
http://sobotainfo.com/novica/politika-gospodarstvo/v-knjiznici-predstavitev-knjige-milan-kucan-prvi-predsednik/116925
http://sobotainfo.com/novica/politika-gospodarstvo/v-knjiznici-predstavitev-knjige-milan-kucan-prvi-predsednik/116925
http://www.pomurec.com/vsebina/36355/Ana_Susec_o_delu_v_knjiznici_%C2%BBPoklic_je_idealen_za_komunikativne__odprte__empaticne_ljudi__ki_predvsem_radi_berejo%C2%AB
http://www.pomurec.com/vsebina/36355/Ana_Susec_o_delu_v_knjiznici_%C2%BBPoklic_je_idealen_za_komunikativne__odprte__empaticne_ljudi__ki_predvsem_radi_berejo%C2%AB
http://www.pomurec.com/vsebina/36355/Ana_Susec_o_delu_v_knjiznici_%C2%BBPoklic_je_idealen_za_komunikativne__odprte__empaticne_ljudi__ki_predvsem_radi_berejo%C2%AB


Občina 
Št. 
prebivalcev 

člani 
knjižnice 

člani 
bibliobusa 

člani 
skupaj 

% 
včlanjenosti 
prebival. 

obisk 
knjižnice 
zaradi 
izposoje 

obisk 
bibliobusa 
zaradi 
izposoje 

obisk 
knjižnice 
zaradi 
prireditev 
in 
dogodkov 

obisk 
skupaj 

izposojene 
enote 
knjižnica 

izposojene 
enote 
bibliobus 

izposojene 
enote 
skupaj 

Murska Sobota 18.935 4.346   352   4.698   24,81 71.337   1.449     72.786   178.608   5.269   183.877   

Beltinci  8.267 1.058   235   1.293   15,64 13.572   1.962     15.534   41.805   16.961   58.766   

Cankova 1.831 200   41   241   13,16 2.821   454     3.275   7.165   3.589   10.754   

Gornji Petrovci 
      2.069 202   94   296   14,31 2.917   508     3.425   8.320   1.495   9.815   

Grad             2.172 173   101   274   12,62 1.909   744     2.653   5.043   2.251   7.294   

Hodoš 369 27   29   56   15,18 207   205     412   464   1.114   1.578   

Kuzma             1.594 119   89   208   13,05 1.057   587     1.644   2.908   3.555   6.463   

Moravske 
Toplice             5.894 851   291   1.142   19,38 11.788   2.282     14.070   30.629   11.392   42.021   

Puconci             6.006 694   197   891   14,84 8.672   1.333     10.005   26.372   6.160   32.532   

Rogašovci         3.112 285   138   423   13,59 2.779   1.154     3.933   6.675   6.686   13.361   

Šalovci         1.447 120   65   185   12,79 1.329   418     1.747   2.840   2.268   5.108   

Tišina         4.073 534   205   739   18,14 6.897   1.598     8.495   18.484   3.687   22.171   

SKUPAJ 55.769 8.609   1.837   10.446   18,73 125.285   12.694     137.979   329.313   64.427   393.740   

občine izven UE 
M. Sobota 60.665 2.863   256   3.119   5,14 47.223   1.256     48.479   109.520   7.011   116.531   

SKUPAJ 116.434 11.472   2.093   13.565   11,65 172.508   13.950   25.077   211.535   438.833   71.438   510.271   

 

Tabela 7: Obisk, izposoja in člani po občinah v letu 2015 


