POROČILO O DELU POKRAJINSKE IN ŠTUDIJSKE
KNJIŽNICE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2009
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu PiŠK ) sodi med
največje slovenske splošnoizobraževalne knjižnice, saj med 60 takimi knjižnicami zavzema
visoko 10. mesto (velikost knjižnice pa se meri po številu enot temeljnega knjižničnega
gradiva ). Funkcionira kot lokalna knjižnica mesta Murska Sobota, kot osredja občinska
knjižnica za dvanajst občin (so)ustanoviteljic in kot osrednja območna knjižnica pomurske
regije. Njeni strokovni delavci knjižnično gradivo sistemetično zbirajo, ga strokovno
obdelujejo, hranijo, obnavljajo, izposojajo in dajejo iz njega in iz vseh svojih katalogov
informacije, skrbijo za knjižnično mrežo za področje, ki ga ustanova pokriva, sodelujejo z
drugimi knjižnicami, predvsem tudi s knjižnicami na Madžarskem, organizirajo prireditve in
druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in dejavnost in drugo. Dejavnost
knjižnice je namreč namenjena izobraževanju, razvoju strokovnega in raziskovalnega dela,
prenosu znanja ter zadovoljevanju kulturnih potreb ljudi. Vse to delo in finančno poslovanje
knjižnice je v grobih črtah prikazano v tem letnem poročilu (podrobnejša poročila posameznih
delavcev in služb so shranjena pri direktorju PIŠK). Vseskozi se v njem nakazujejo tudi
največje težave murskosoboške območne knjižnice, ki so potem zbrani in na kratko
prezentirani v zadnjem poglavju.
Poročilo je namreč razdeljeno na več poglavij, ki so:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Izvedba osnovnega programa
Razstave
Literarna srečanja, predstavitve knjig in drugo
Objave
Predavanja, referati, nagovori, nastopi, izjave
Knjižna in knjižnična vzgoja
Končne ugotovitve

I. Izvedba osnovnega programa
Naloge iz osnovnega programa PiŠK, zastavljene v delovnem načrtu knjižnice za leto 2010,
so bile večidel dobro realizirane, čeprav je prišlo v mesecu marcu do zamenjave vodje
knjižnice. Letno poročilo jih prikazuje v več točkah:
1. Prirast knjižnega gradiva
Letni prirast knjig in brošur v letu 2009 znaša 13.434 enot (4.985 enot manj kot leta 2008,
takrat je znašal 18.419 enot), kar je neuspeh, čeprav smo srednji standard, to je 200 enot na
1000 prebivalcev, vseeno presegli (znaša 12.600 enot). Pozitivna razlika med normativom in
prirastom je potemtakem 834 enote ali - z drugimi besedami povedano - PIŠK je pri letnem
dotoku knjižnega gradiva dosegla 106,6 % izpolnjevanja predpisanega normativa.
2. Prirast periodičnega tiska
Serijskih publikacij (časnikov in revij) je PiŠK v letu 2009 dobila 1.222 izvodov (420 izvodov
manj kot v letu poprej). Od tega števila je 825 naslovov oziroma 1.222 izvodov takih, ki jih
knjižnica hrani dalj časa (in se štejejo v prirast).

3. Prirast neknjižnega gradiva
Prirast takega gradiva je v minulem letu znašal 567 enot, in sicer so to bile videokasete, CDromi idr. Glede na leto 2008 je takega gradiva 850 enot manj (takrat je bil prirast 1417 enot).
Razlika je nastala (tako kot pri tistih v prvih dveh točkah prikaza) zaradi manj denarja za
nakup knjižničnega gradiva in zaradi neplačanih računov za nakupljeno gradivo v prejšnjih
letih (dobivali smo neplačane račune še iz leta 2007).
4. Stanje knjižničnega gradiva (ob koncu leta 2009)
Knjižnica je ob koncu leta 2008 imela 312.828 izvodov gradiva. Letni prirast 2009 je znašal
15.223 izvodov, odpis 1784 izvode. Dejanski prirast v letu 2009 torej znaša pri temeljni zalogi
gradiva 13.439 enot. Stanje ob koncu leta 2009 pa znaša 326.267 izvodov vse vrste gradiva
knjižnice (t. i. temeljna zaloga), kar soboško PiŠK med 60 slovenskimi splošnimi knjižnicami
uvršča na visoko 10. mesto.
5. Strokovna obdelava gradiva
Gradivo, ki ga je knjižnica v lanskem letu z nakupom, obveznim izvodom, darom in
zamenjavo uspela pridobiti, so njeni delavci tudi sproti strokovno obdelovali, tako da ga je
bilo uporabnikom knjižnice moč sorazmerno hitro dobiti in uporabljati. Strokovno obdelali pa
so tudi precej enot gradiva iz prejšnjih let, tako da je skupna številka prevzetega gradiva iz
COBISS-a in strokovno obdelanega v knjižnici sami v letu 2009 visoka - 24.568 enot.
6. Vpisani člani
Aktivnih vpisanih članov v letu 2009 je bilo 14.374, od teh nanovovpisanih (torej v tekočem
letu) 1.105.
-

odrasli : 8.365
mladina:6.009
skupaj:14.374

V letu poprej je bilo15.089 vseh pisanih članov, a je bilo članstvo v letu 2009 ažurirano, zato
verjetno razlika v minus za 715 članov med obema letoma. Bolj realen podatek za vpisane
člane bo možno upoštevati šele ob koncu leta 2010, ko bo številka –vsaj upamo - ponovno
večja.
7. Obisk
2009: 179.350
-

2008: 173.615

razlika: + 5.735

vsi trije oddelki PiŠK: 162.847
PK (enota bibliobus) : 16.503
skupaj :
179.350

Knjižnico je obiskalo 5.735 obiskovalcev več kot v letu poprej, kar je lep uspeh.

8. Izposoja
2009: 654.168

2008: 688.168

razlika: - 34.000

- vsi oddelki PiŠK: 578.373
- potujoča knjižnica : 75.795
- skupaj :
654.168
Iz razpredelnice je razbrati, da se je v vseh treh oddelkih PiŠK in v PK izposoja glede na leto
poprej zmanjšala za natanko 34.000 enot. To je neuspeh, ki pa je nastal zaradi manj denarja za
nakup gradiva in (posledično) torej tudi za manj novega prirasta gradiva, kar se pri izposoji
takoj pozna. Bati se je, da se tudi v letu 2010 zaradi zmanjšanja sredstev za nakup knjig in
drugega, neknjižnega gradiva, zmanjšanja tako s strani občin (MOMS nam je zmanjšala
sredstva za leto 2010 za 10.000,00 EUR!), kot tudi MK RS, izposoja ne bo dvignila. Dvig
obiska knjižnice (gl. tč. 7) potemtakem ne gre pripisovati izposoji, temveč velčjemu številu
(in obisku) prireditev.
V zgornjih številkah je upoštevana tudi medbibliotečna izposoja.
II. Razstave
Večje razstave, ki jih je pripravila –sama ali v navezi z drugimi ustanovami - v letu 2009
knjižnica, so bile štiri (4). In sicer so bile naslednje:
1. Po Küzmičevih poteh, PiŠK Murska Sobota, odprta od 9. oktobra (otvoritev) do 6.
novembra 2009. Fotografsko-knjižna razstava, ki so jo ob 230-letnici smrti največjega
protestantskega prekmurskega pisca Števana Küzmiča postavili Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci, Klub digitalne vizualnosti Murska Sobota in PiŠK Murska Sobota,
sponzorirala pa Zavarovalnica Adriatic –enota Murska Sobota (avla knjižnice). Ob razstavi je
izšla zloženka, ki jo je založila in izdala Evangeličanska cerkvena občina Bodonci. Razstavo
je odprl škof EC v RS mag. Geza Erniša (avtorji: Simon Sever, Dejan Jauk in Jože Vugrinec).
2. Pomen razvoja didaktike-metodike. Razstava Vinka Kubaleta, namenjena učiteljem in
učencem osnovnih in srednjih šol. PiŠK Murska Sobota, 3. –20. november 2009, avla
knjižnice (avtor: Vinko Kubale, postavil: Peter Škraban) .
3. Mladinska literatura pomurskih pisateljev. Razstava, postavljena ob dnevu slovenskih
splošnih knjižnic, PiŠK Murska Sobota, 20. november 2009 do 19. marec 2010 (avtorici:
Metka Sraka in Jana Balažic).
4. Vesolje II. Likovna razstava slikarja samouka Lojzeta Veberiča, postavljena ob
Mednarodnem letu astronomije in ob Tem veselem dnevu slovenske kulture, 3. decembru,
rojstnem dnevu dr. Franceta Prešerna; PiŠK Murska Sobota, od 1. do 24. decembra 2009
(večnamenska dvorana)(avtor: Lojze Veberič, postavila: Peter Škraban in Lojze Veberič).
Ob zgoraj zapisanih je bilo še devet (9) priložnostnih, manjših razstav, ki so bile postavljene
predsvem na mladinskem oddelku in oddelku za odrasle na prosti pristop, nastale pa so ob
življenjskih jubilejih slovenskih pesnikov in pisateljev, ob smrti kakega izmed njih in ob
prejemu odmevnejših priznanj (avtorji: Julijana Vöröš, Metka Sraka, Jana Balažic in Vesna
Radovanovič).

V večnamenski dvorani PiŠK Murska Sobota in v njeni avli v pritličju pa je bilo še 19
likovnih in tematskih razstav, ki so jih postavile druge ustanove, organizacije in društva. Te
razstave in razstave knjižnice si je ogledalo skupaj 1356 obiskovalcev.
III. Literarna srečanja, predstavitve knjig in drugo
V minulem letu je bilo realizirano sedem (7) takih prireditev. Bile so naslednje (navedene so
po kronološkem zaporedju in ne po vrsti prireditve):
1. Literani večer Založbe Rehar in predstavitev njenih izdaj - sodelovala sta oba Reharjeva
–lastnika založbe, prevajalka Gabriella Gaál in PiŠK Murska Sobota. Večnamenska dvorana
PiŠK Murska Sobota, 31. marec 2009.
2. Predstavitev zbornika “Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah”, SAZU Ljubljana in
Inštitut za narodnosti Ljubljana, Ljubljana 2008. Večnamenska dvorana PiŠK Murska Sobota,
20. maj 2009.
3. Predstavitev knjige Franjo Malgaj: Vojni spomini 1914-1919, PiŠK Murska Sobota in
Založba Ars longa. Večnamenska dvorana PiŠK Murska Sobota, 13. oktober 2009.
4. Predstavitev knjige “Ko duša nima kam”avtorice dr. Vlaste Meden-Klavora, PiŠK
Murska Sobota, večnamenska dvorana PiŠK, 12. november 2009.
5. Lutkovna predstava za otroke Theatra Ona –On –damjan šebjan in Lada Ištvanova –z
naslovom Kokoš in petelin –igralnica PiŠK Murska Sobota, PiŠK Murska Sobota ob dnevu
splošnih knjižnic –20. november 2009,
6. Gledališka predstava za odrasle –monodrama dr. Matjaža Kmecla Slovo Andreja Smoleta
od veselih ur v interpretaciji gledališkega igralca Anatola Šterna, večnamenska dvorana PiŠK
Murska Sobota; ena od prireditev knjižnice ob 3. decembru, Prešernovem rojstnem dnevu,
oziroma ob t.i. Tem veselem dnevu kulture 2009; PiŠK Murska Sobota, 25. november 2009,
7. Gledališka predstava za otroke Gledališča Ku-kuc Lendava z naslovom Dedkove zimske
počitnice, igralnica PiŠK Murska Sobota, PiŠK Murska Sobota, 17. december 2009.
Vse prireditve so dokaj dobro uspele, škoda le, da je na nekaterih izmed njih bilo sorazmerno
malo obiskovalcev (predvsem na tistih dveh pod podtč. 3. in 4.). Kljub temu se je vseh sedmih
naših prireditev udeležilo približno 270 obiskovalcev (v povprečju 38,5 na vsako, s čimer smo
lahko zadovoljni, saj jih je knjižnica po nekaj letih zatišja začela ponovno uvajati) .
Razen teh sedmih literarnih srečanj in gledaliških predstav so bili v prostorih PiŠK še štiri
taka, ki so jih organizirali drugi. V Hotelu Diana pa je bila postavljena razstava slovenske
mladinske literature ob lanskem srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede, ki jo
je pripravila PiŠK (avtorica: Vesna Radovanovič). Teh petih razstav se je udeležilo približno
530 obiskovalcev, obojih skupaj torej okrog 800 (270 + 530).
IV. Objave
Objav v zbornikih, strokovnih revijah in drugih publikacijah je bilo v letu 2009 sedem (7);
zabeleženo jih je devet, vendar je Vugrinčev uvodni tekst v zbornik Košičevi dnevi XXI
dvakrat objavljen tudi v prevodu –v nemščino in angleščino. Bile so naslednje:
1. Jože Vugrinec: Pomen sodelovanja Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota s
knjižnicami na Madžarskem (poročilo za čas od 1996 do 2006). Panonski prostor in ljudje ob
dveh tromejah. Zbornik referatov na znanstvenem posvetu v Murski Soboti 9. - 11. november

2007 (Živeti z mejo. Narodne manjšine, 6), Ljubljana, 2008, str. 309-331.
2. Jože Vugrinec: Zborniku na pot. Košičevi dnevi XXI, Bogojina 2009 /platnice/.
3. Jože Vugrinec: The Košič anthology on its way. Košičevi dnevi XXI, Bogojina 2009, str.
195-198.
4. Jože Vugrinec: Den Sammelband auf den Weg. Košičevi dnevi XXI, Bogojina 2009, str.
199-202.
5. Jože Vugrinec: In memoriam Janez Ošlaj (1924-2009). Košičevi dnevi XXI, Bogojina
2009, str. 193.
6. Jože Vugrinec: In memoriam Pavel Pucko (1926-2009). Košičevi dnevi XXI, Bogojina
2009, str. 194.
7. Andrej Pavlič: Biografski poadtki nekaterih osebnosti okraja Murska Sobota iz obdobja
avstro-ogrske monarhije (1867-1918). Zbornik soboškega muzeja 13-14, Murska Sobota
2009, str. 131-145 .
8. Andrej Pavlič: recenzija monografije Občina Črenšovci = The municipality of Črenšovci.
Kronika, 2009, št. 3, str. 567-568.
9. Jože Vugrinec: Dr. Vilko Novak in katoliški koledar Stopinje. Stopinje 2010, Murska
Sobota 2009, str. 108- 112.
V. Predavanja, referati, nagovori, nastopi, izjave
Po številu je bilo takih oblika dela PiŠK v letu 2009 natanko dvajset (20). Naj jih naštejemo:
a) predavanja, referati
1) Jože Vugrinec: Prekmurska hiša skozi prizmo stoletnih sten. Posvet “Perspektive
socialnega vključevanja invalidov na področju kulturne dediščine”v organizaciji PiŠK in
Društva Mozaik (večnamenska dvorana PiŠK Murska Sobota, 10. marec 2010).
2) Andrej Pavlič: Spomisnki zvezek o delovanju, razvoju, boleznih in gospodarjenju okrajne
bolnišnice v Murski Soboti, 1905. Predavanje o tej knjigi, pisani v madžarskem jeziku, na
srečanju Elixsir v Knjižnici Srečka Vilharja v Kopru (Koper, 16. in 17. april 2009).
3) Jože Vugrinec: Domoznanska in druge zbirke v Pokrajinski in študijski knjižnici v
Murski Soboti. Predavanje skupini za 3. življenjsko obdobje (predavalnica Ljudske univerze
Murska Sobota, 12. maj 2009).
4) Jože Vugrinec: Vilko Novak in katoliški koledar Stopinje. Referat na posvetu ob 100letnici rojstva prof. dr. Vilka Novaka v organizaciji društva za spodbujanje mladinskih,
raziskovalnih in ustvarjalnih dejavnosti Jarica (Beltinci, kulturna dvorana, 13. avgust 2009).
5) Jožko Papp: Praktične izkušnje medknjižnične izposoje digitaliziranega gradiva v
zamejskih knjižnicah in uporaba programa Ariel. Referat na mednarodni konferenci ODR
na Madžarskem (Tatabanya, 12. oktober 2009).
Predavanj, ki jih je PiŠK gostila v svoji večnamenski dvorani, pa je bilo v vsem letu šestdeset
(60), udeležilo pa se jih je 1442 ljudi.
Drugih prireditev, posvetov in sestankov (Hospic, Baráti kör, Društvo prijateljev Sobote,
Filatelistično društvo Murska Sobota idr.) je bilo v različnih prostorih knjižnice (večnamenska
dvorana, igralnica, Šömnova soba) po šetvilu dvaindevetdeset (92), udeležba na njih pa je
znašala 1135 ljudi.

b) nagovori, pozdravi
1) - ob otvoritvi likovne razstave slikarja naivca Geze Gibičarja, večnamenska dvorana PiŠK
Murska Sobota, 21. maj 2009 (J. Vugrinec),
2) - ob otvoritvi razstave Srečanje ob meji ( 27. 5. 1994
-J. Vugrinec ),
3) - ob otvoritvi razstave Dragoceni listi in rokopisi iz zbirke Dušana Reška v soboški
knjižnici ( 29. 6. 1994
-J Vugrinec ),
4) - ob otvoritvi razstave Življenje in delo dr. Vilka Novaka 28. B. 1994 - J. Vugrinec ).
c) izjave, nastopi, intervjuji
1) Na Radiu “Murski val”o praznovanju slovenskega tedna knjige in svetovnega dneva
knjige –podrarjanje knjig (skupaj z MIKK Murska Sobota) in o donaciji Milana Kučana –
podarjeni zbirki Iconotheca Valvasoriana soboški knjižnici v vrednosti 31.000,00 EUR, 21.
april 2009 - Jože Vugrinec,
2) za TV Slovenija o razstavi Po Küzmičevih stopinjah za oddajo Obzorja duha –20.
oktober 2009, izjava bila predvajana v nedeljo, 25. oktobra - Jože Vugrinec,
3) za TV Idea Murska Sobota podan kratek intervju o zaračunavanju članarin, zamudnin,
opominov idr. V PiŠK Murska Sobota, 1. december 2009 –Jože Vugrinec.
4) - za Radio M. Sobota izjava o smislu priznavanja slovenskega kulturnega praznika, 7. 2.
1994 - J. Vugrinec,
č) knjižne donacije
Med knjižnimi darovi, ki jih je v lanskem letu prejela PiŠK, je potrebno omeniti vsaj tri, in
sicer naslednje:
1) Prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan je na predvečer setovnega dneva knjige
–22. aprila 2009 –na kratki kulturni slovesnosti podaril soboški knjkižnici 18 zvezkov
faksimil Valvasorjevih grafik in risb znanih slikarjev iz 15., 16. in 17. stoletja –iz t. i.
zbirke Iconotheca Valvasoriana. Zbirka je vredna približno 31.000,00 EURov.
2) PiŠK je prejela tudi 25 disertacij pomurskih doktorjev znanosti od PAZU (Pomurske
akademske znanstvene unije), ki nam jih je izročil njen predsednik dr. Mitja Slavinec 27.
novembra 2009.
3) Predsenik SNS Zmago Jelinčič je knjižnica podaril devet knjig (7 svojih in 2 drugih
avtorjev), ki nam jih je izročil poslanec SNS Miran Györek 23. decembra 2009.
d) drugo
1) direktor PIŠK J. Vugrinec tvorno sodeloval na dveh sejah Zveze splošnih knjižnic
Slovenije; na volilni skupščini istega organa je bil izvoljen za člana častnega razsodišča
(Grosuplje, 18. junij 2009),
2) J. Vugrinec moderiral prireditev ob predstavitvi zbornika Panonski prostor in ljudje ob
dveh tromejah, PiŠK Murska Sobota, 20. maj 2009 (gl. tč. 11, podtč. 2 v tem pogl.),
3) direktor PiŠK J. Vugrinec je 27. junija 2009 sprejel podžupana mesta Turin na Češkem
Aleša Hozdeckyja in mu razkazal knjižnico (mesto Turin je pobrateno z mestom Murska
Sobota),
4) PiŠK prepeljala del gradiva za pomursko mladino v počitniški dom v Baški –julij, avgust

2009,
5) PiŠK je sodelovala v akciji Žabnjek z Društvom Izvir s knjižnica na prostem –soboški
park, avgust 2009,
6) J. Vugrinec bil član organizacijskega odbora XXI. Košičevih dnevov v Bogojini (16.
avgust –19. september 2009),
7) isti lektoriral vse tekste za Košičevo edicijo in jo tudi uredil - edicija "XXI. Košičevi
dnevi”, Bogojina, 16. 8. - 19. 9. 2009, KUD “Jožef Košič”Bogojina, 2009,
8) PiŠK Murska Sobota bila donator XXI. Košičevih dnevov kulture v Občini Moravske
Toplice (človeški viri),
9) direktor PiŠK Murska Sobota J. Vugrinec sprejel skupino učiteljev slovenskega jezika z
avstrijske Koroške in jim predstavil ter razkazal soboško knjižnico –16. oktober 2009,
10) PiŠK Murska Sobota in PIP Murska Sobota (v imenu Zavoda PIP Maribor) sta za obdobje
štirih (4) let podpisala Sporazum o partnerskem sodelovanju za EJP v Murski soboti oziroma
za EU-ED (Informacijske točke Europe Direct) –2. December 2009 (sporazum velja do 2.
decembra 2013).
Vse zgoraj naštete oblike našega dela se nanašajo predvsem na 3 stvari:
na domoznanstvo in njega preučevanje,
na problematiko knjižnice ali knjižničarstva nasploh in
na predstavljanje soboške knjižnice v javnosti.
Razveseljivo je, da se takega dela loteva (ali pa je v njem udeleženo ) vedno več strokovnih
delavcev PiŠK.
VI. Knjižna in knjižnična vzgoja
Knjižnica je predvsem v mladinskem oddelku izvajala knjižno in knjižnično vzgojo. Razen
razstav, literarnih srečanj, predstavitev knjig in drugega so bile to še naslednje oblike vzgoje:
informativni obiski in ogledi knjižnice, ure pravljic, bralni krožki v Domu strejših v Rakičanu,
projekta Rastem s knjigo ter Moja najljubša knjiga in drugo. Zadnjih dveh projektov se je
udeležilo 28 skupin s 621 obiskovalci (565 otrok in 56 odraslih), ogledov knjižnice 11 skupin
(44 otrok oz. mladine in 212 odraslih), ur pravljic kar 254 skupin s skupaj 5.234 obiskovalci.
Najrazličnejših dogodkov za mlade in odrasle (knjižnica bila organizator, soorganizator ali
samo lastnik uporabljenega prostora) je bilo skupaj v PiŠK v letu 2009 kar 212 s 4716
obiskovalci. Izredno lepi uspehi s šetvilno udeležbo.
VII. Končne ugotovitve
Iz vsega prikazanega v prejšnjih poglavjih je moč razbrati, da je bil program dela
murskosoboške knjižnice za leto 2009 (v celoti gledano) realiziran, še več, na tistih področjih
njenega dela, ki niso neposredno vezana na finančna sredstva, celo presežen. Potrebno pa je
opozoriti vsaj na pomanjkanje delavcev (redno zaposlenih, ne tistih iz javnih del!), na premalo
denarja za nakup gradiva (tako iz naslova Ministrstva za kulturo RS kot občin!) in na potrebo
po tehnološkem opremljanju ter ponovni vzpostavitvi dela v krajevnih knjižnicah na
narodnostno mešanem ozemlju.
Po veljavnih normativih in standardih za knjižnično dejavnost bi namreč nova murskosoboška
knjižnica morala imeti 35 redno zaposlenih delavcev (manjka ji torej 7, saj jih ima v tem
trenutku 28, če ne upoštevamo zaposlenega iz naslova dolgotrajno bezposelnih oseb), kar je
bilo potrjeno tudi od MK RS v času, ko se je pristopilo h gradnji nove knjižnice.

Knjižnica pa tudi ni do konca zgrajena in opremljena, ne v tehnološkem ne v klasičnem
pogledu (sejna soba, prostori uprave, knjigomat, naprava ob vhodu proti kraji gradiva,
bukvarna oz. časopisna čitalnica idr.). Škoda, saj si večjih naložb v teh težkih časih sama ne
more privoščiti. Manjše, npr. tehnološke narave, rešuje s prijavami na razpise (kjer je bila v
letu 2009 dokaj uspešna!), kar bo skušala delati tudi v prihodnje.
In končno: Ni moč razumeti ne naših lokalnih skupnosti ne Ministrstva za kulturo RS, ki ne
dajejo dovolj denarja (ali pa ne redno!) za nakup knjižničnega gradiva, “osnovnega sredstva”,
ki ga vsaka knjižnica nujno potrebuje za zadovoljevanje uporabnikov, naj bo tistih, ki se
izobražujejo, ali onih, ki z branjem “rešujejo”le svoje socialne ali pa duhovne potrebe.

Poročilo pripravil direktor PIŠK
Jože Vugrinec

V Murski Soboti, 26. marca 2010

