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1. IZVEDBA OSNOVNEGA PROGRAMA 
 

Naloge, ki jih knjižnica uvršča v t. i. osnovni program, so bile v letu 2014 dobro 

opravljene. Letno poročilo jih prikazuje v več točkah: 

 

1.1 Prirast knjižnega gradiva 

Letni prirast knjižnega gradiva v letu 2014 znaša 10.792 enot. Načinov dotoka gradiva 

je bilo pet: nakup, obvezni izvod, dar, stari fond in lastna izdaja. 

 

VRSTA GRADIVA NAČIN NABAVE IZVODI 

knjige nakup 5.884 

 dar 2.606 

 obvezni izvod 1.819 

 stari fond 271 

 lastna izdaja 1 

naloge nakup 21 

 dar 166 

 obvezni izvod 24 

 stari fond 0 

SKUPAJ  10.792 

 

 

 

Primerjava prirasta knjižnega gradiva z letom prej: 

2013 2014 RAZLIKA 

13.198 10.792 - 2.406 

 

 

1.2 Prirast periodičnega tiska 

Serijskih publikacij (časnikov in revij) je knjižnica v letu 2014 pridobila 1.304 enot (z 

obveznim izvodom, darom, zamenjavo ali nakupom). 
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vrsta gradiva način nabave izvodi 

serijske publikacije nakup 162 

 dar 416 

 obvezni izvod 679 

 stari fond 47 

SKUPAJ  1.304 

 

 

Primerjava prirasta periodičnega tiska z letom prej: 

2013 2014 razlika 

1.252 1.304 + 52 

 

1.3 Prirast neknjižnega gradiva 

Prirast neknjižnega gradiva je v letu 2014 znašal 1.081 enot (obvezni izvod, nakup, dar 

in stari fond).  

 

vrsta gradiva način nabave izvodi 

neknjižno gradivo nakup 677 

 dar 153 

 obvezni izvod 219 

 stari fond 32 

SKUPAJ  1.081 

 

 

Primerjava prirasta neknjižnega gradiva z letom prej: 

 

2013 2014 razlika 

1.348 1.081 - 267 

 

 

1.4 Stanje prirasta in odpisa v letu 2014 

V letu 2014 je prirast znašal 13.184 enot, odpisanih (izgubljeno, poškodovano, preveč 

zastarelo gradivo, ukradeno, nevrnjeno) je bilo 1.997 enot. Pokrajinska in študijska 

knjižnica je imela  ob koncu leta 2014 400.187 enot gradiva. 
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Prirast: 

način nabave izvodi 

nakup 6.749 

dar 3.343 

obvezni izvod 2.741 

stari fond 348 

lastna izdaja 3 

SKUPAJ 13.184 

 

Odpis: 

VRSTA ODPISANEGA 

GRADIVA 

IZVODI 

monografske publikacije 2.275 

serijske publikacije 519 

neknjižno gradivo 156 

SKUPAJ 2.950 

 

Primerjava prirasta in odpisa knjižničnega gradiva z letom prej: 

 2013 2014 razlika 

prirast 15.807 13.184 - 2.623 

odpis 1.997 2.950 + 953 

 

1.5 Nabava gradiva 

V letu 2014 smo v nabavni službi izstavili 552 naročil za monografske publikacije in 109 

naročil za serijske publikacije. Ob tem smo prejeli in zaključili 505 računov za 

monografske publikacije in 146 računov za serijske publikacije. Knjižnično gradivo smo 

kupovali v takem obsegu, kot so nam omogočala finančna sredstva, pri tem smo skušali 

slediti strokovnim priporočilom Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 

kot javne službe in Letnega načrta nakupa za leto 2014. 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 

467 seznamov darov. Prevzeli smo skupaj 52 pošiljk obveznega izvoda, od tega 26 za 

serijske publikacije in 26 za monografske publikacije.  

V letu 2014 smo članom naše knjižnice omogočili tudi izposojo e-knjig preko ponudnika 

Biblos. Kupili smo 224 licenc e-knjig, naši člani pa so v letu 2014 opravili 74 izposoj. 
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1.6 Strokovna obdelava gradiva 

Gradivo, ki ga je PiŠK M. Sobota v letu 2014 z nakupom, obveznim izvodom, zamenjavo 

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

tako da ga je bilo moč uporabnikom sorazmerno hitro dobiti in uporabljati.  Strokovno 

obdelana je tudi periodika, ki jo knjižnica hrani dalj časa.  

 

1.7 Aktivni  člani  

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 2014 vpisanih 

13.842 aktivnih članov oz. uporabnikov knjižnice.  

 

 

 

Aktivno članstvo po občinah: 

 

  OBČINA ČLANI KNJIŽNICE ČLANI BIBLIOBUSA SKUPAJ 

MO Murska Sobota 4.130 346 4.476 

Beltinci 1.106 205 1.281 

Kuzma 130 104 234 

Moravske Toplice 854 300 1.154 

Gornji Petrovci 234 115 349 

Tišina 595 177 772 

Puconci 722 175 897 

Rogašovci 303 139 442 

Cankova 203 35 238 

Grad 195 94 289 

Hodoš 30 27 57 

Šalovci 144 59 203 

Občine izven UE MS 3.090 360 3.450 

  SKUPAJ 11.706 2.136 13.842 

 

Primerjava aktivnih članov z letom prej: 

2013 2014 razlika 

14.146 13.842 - 304 

 

 

V evidenci uporabnikov vodimo  le aktivne člane, zato se število spreminja in bo 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.  
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Podatke o aktivnih članih vodimo v skladu z zakoni, ki predpisujejo varovanje osebnih 

podatkov.  

 

1.8 Obisk 

Murskosoboško knjižnico  je v letu 2014 obiskalo 176.029 uporabnikov, bibliobus pa 

14.235 uporabnikov. Skupaj je PiŠK M. Sobota v letu 2014 obiskalo 190.264 

uporabnikov. 

 

1.9 Oddelek za odrasle 

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

letu 2014 izposojenih 520.685 enot knjižničnega gradiva. 

V oddelku za odrasle je bilo v letu 2014 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 5.500 

različnih obiskovalcev. Opravljenih je bilo 12.515 fotokopij iz knjižničnega gradiva.  

Že četrto leto smo organizirali bralno značko za odrasle, h kateri smo v letu 2014 uspeli 

pritegniti 112 bralk in bralcev, od tega jih je 64 tudi uspešno zaključilo. V mesecu juniju 

smo  pripravili zaključno prireditev, na kateri je glasbenik in pesnik Vlado Kreslin 

pripravil zelo odmeven glasbeno – literarni performans. 

V letu 2014 smo dobili nove delavce iz programa javnih del. Nekaj izmed njih je bilo 

razporejenih na oddelek za odrasle in mladinski oddelek. Posvetili smo jim kar precej 

časa in jih uvedli v dela in opravila, ki so jih kasneje samostojno opravljali. 

 

V letu 2014 smo v sodelovanju z RRA Mura uredili nov oddelek, poimenovan Romski 

oddelek – Romano kher. Za ta oddelek smo kupili 143 enot novega gradiva, v dar smo 

dobili 154 enot, ostalo gradivo pa je stari fond knjižnice. Trenutno je tako na Romskem 

oddelku 508 enot gradiva. Ta številka ni dokončna, saj nameravamo oddelek sproti 

dopolnjevati. 

 

1.10 Mladinski oddelek 

Na mladinskem oddelku smo v letu 2014 poleg rednega dela izvedli ali sodelovali pri 

izvedbi naslednjih prireditev in dogodkov: 
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PROJEKTI ŠT. SKUPIN ŠT. OBISKOVALCEV 

Rastem s knjigo (vsakemu sedmošolcu 

in srednješolcu knjigo) 

42 799 

 22 543 

 

Priložnostne razstave na mladinskem 

oddelku 

2 razstavi otroških ilustracij iz vrtca 

Miške in 11 tematskih razstav 

ŠT. SKUPIN ŠT. OBISKOVALCEV 

35 650 

Osnovne šole-informativni obiski 16 635 

Ostali (Papilot, Lums, VDC) 8 111 

  

PRAVLJIČNE URE ŠT. SKUPIN ŠT. OBISKOVALCEV 

Vrtci  56 1606 

Osnovne šole  8 295 

Pravljice-popoldan   36 543 

Pravljica v angleškem jeziku, angleščina                                      42 221 

Svetopisemske zgodbe                                                                   12 78 

Igralne urice in ustvarjalne delavnice-

počitnice 

10 58 

                    

Pravljične ure smo izvajali v soboških vrtcih Rakičan, Cankova, Brezovci, Bogojina, 

Puconci, Bakovci 

PRAVLJIČNE URE V PORABJU  

(VRTCI IN OSNOVNE ŠOLE) 

ŠT. SKUPIN ŠT. OBISKOVALCEV 

Osnovne šole (Števanovci, Sakalovci, …)               22 556 
Vrtci 5 66 

 

DOGODKI                                                           ŠTEVILO DOGODKOV ŠT. OBISKOVALCEV 

Razstave 32 2637(otvoritev), cca. 

4255 obisk. 
Literarni večer, dramske igre                                    17 996 

Predavanja                                                                   95 2743 

Sestanki: Barati Kor, Prijatelji Sobote..                                  75 743 

Predstavitve na radiu                                                    10  

Bralni klub                                                                       11 112 

Dialekta sodelovanje  

Bralne ure v Domu starejših Rakičan 10 skupin 139 

Oko besede sodelovanje 50 

Pikina bralna značka 1 90 

Lutkovna predstava Gusar Berto 1 165 

Predstava VDC M. Sobota 1 145 

Pravljični večer za odrasle (2) 2 160 
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RAZLAGA  O DEJAVNOSTIH K POROČILU 2014 

 

IBBY KONGRES 

Od 10.-13. oktobra je v Mexicu City potekal 34. Congres IBBY, mednarodne zveze za 

mladinsko književnost. Udeležila se ga je naša delavka višja knjižničarka in pravljičarka 

Vesna Radovanovič, ki je z referatom Oko besede – srečanje slovenskih mladinskih 

avtorjev predstavila sodelovanje knjižnice s Podjetjem za promocijo kulture Franc-

Franc pri srečanju Oko besede in pri festivalu Dialekta. Predstavitev je bila dobro 

sprejeta in predvsem na del o Dialekti je bilo kar veliko razprav in vprašanj. 

Dialekta je tridnevni festival, ki pri nas (lani 5. srečanje) gosti avtorje, ki ustvarjajo v 

svojem dialektu. Knjižnica pripravi razstavo in udeležence razporedi po šolah, kjer se 

srečujejo z učenci, jih nagovarjajo k ustvarjanju v dialektu, se jim predstavijo ter tako 

širijo obzorje o jezikovnih področjih v Sloveniji. 

Srečanje slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede, na katerem se podeljuje 

nagrada za najboljše mladinsko delo preteklega leta -  večernica, je bilo letos že 19. 

Tudi na tem srečanju knjižnica aktivno sodeluje z razstavo vseh del, ki se potegujejo za 

nagrado, z razstavo del nominirancev,  z razporejanjem avtorjev po šolah. Na srečanju, 

katerega del se je odvijal tudi v prostorih knjižnice, je višja knjižničarka Vesna 

Radovanovič predstavila tudi svoj prispevek s kongresa IBBY. 

 

PRAVLJIČNI VEČERI ZA ODRASLE 

Mariborska knjižnica, ki že vrsto let organizira pravljične večere za odrasle,  je povabila 

k sodelovanju tudi našo pravljičarko. Tako že štiri leta sodelujemo pri tem projektu. 13. 

novembra  2014 se je tak pravljični večer odvijal v naši knjižnici. Udeležilo se ga je več 

kot sto odraslih poslušalcev. Pravljičarka Vesna Radovanovič, ki že vsa ta leta 

pripoveduje pravljice v prekmurščini, s pravljičarji iz Maribora, Slovenske Bistrice, 

Ptuja, Lenarta, nastopa v knjižnicah po celi Slovenije tako da poslušalci lahko doživijo 

spevnost in mehkobo prekmurščine, katere največji pomen za Prekmurce v preteklosti 

obeležujemo v letu 2015.  

 

ŠVEDSKI PRIPOVEDOVALEC 

18. novembra smo v knjižnici gostili mednarodno priznanega pravljičarja, gledališkega 

in filmskega igralca, scenarista Jerkerja  Fahlströma. Gosta iz Švedske je v Slovenijo 

povabila Mariborska knjižnica, ki je organizirala šolo pripovedovanja. Dvodnevne šole 

pripovedovanja z Jerkerjem  Fahlströmom v Mariboru se je udeležila bibliotekarka Ana 

Sušec. 
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URE PRAVLJIC IN OBISKI ŠOL 

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. 

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. 

Potujoča knjižnica ima svoja postajališča tudi v Porabju. Naše knjižničarke, pravljičarke 

so v preteklem letu obiskovale OŠ ter vrtce, ki jih bibliobus obiskuje, in pripovedovale 

pravljice. Namen teh obiskov je širjenje in ohranjanje slovenskega jezika med 

porabskimi Slovenci. 

 

PIKINA BRALNA ZNAČKA 

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

Projekt, ki ga je pri nas prevzela bibliotekarka Ana Sušec,  je zastavila Knjižnica Velenje, 

saj se v jesenskem času v Velenju odvija tudi Pikin festival. Prvo leto je vsak udeleženec 

dobil Pikino beležko, v katero je zapisal ali narisal prebrano zgodbo. Žal se je zaradi 

finančnih sredstev ta del ukinil, prav tako ni bilo možno organizirati izleta na Pikin 

festival. Zato smo se odločili, da ob zaključku Pikine bralne značke povabimo Stena 

Vilerja s predstavo Gusar Berto. 

Ker je zanimanje za tovrstno branje med starši in otroki veliko, smo se odločili, da 

bomo v letu 2015 začeli s svojo bralno značko. 

 

RASTEM S KNJIGO 

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

vseslovenski projekt, v katerem 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 dobijo Odpravo 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 
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le-te, s prikazanim filmom spoznajo avtorja knjige, ki jo prejmejo v dar. V šolskem letu 

2014/2015 dobijo knjigo Suzane Tratnik Damjan. 

                    

RADIO MURSKI VAL 

Sodelovanje z radijem Murski val poteka že vrsto let. V oddaji Radijski knjižni sejem 

Vesna Radovanovič 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 V RAKIČANU 

Že od leta 2009 potekajo obiski  našega knjižničarja v domu starostnikov v Rakičanu. 

Višja knjižničarka  Gabrijela Sečkar enkrat mesečno obišče starostnike. 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 

ponavadi šteje od 10 do 20 udeležencev. 

 

1.11 Medbibliotečna izposoja 

Po medbibliotečni poti je bilo iz PiŠK v letu 2014 izposojenih 424 enot knjižničnega 

gradiva v druge knjižnice v Sloveniji. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota 

pa si je v letu 2014 od drugih knjižnic sposodila 348 enot knjižničnega gradiva. V letu 

2014 smo tako medknjižnično izposodili našim in tujim uporabnikom skupaj 772 enot 

knjižničnega gradiva. 

 

1.12 Delo pri domoznanski zbirki in z njo 

Delo v domoznanski zbirki in z njo je bilo dobro opravljeno, vsebovalo pa  je naslednje 

naloge in opravila: 

 

 Dopolnjevanje arhivskih izvodov knjižnega in neknjižnega gradiva. 

 Dopolnjevanje fotokopij: Fo 188. 

 Dopolnjevanje zapuščine družine Godina iz Dolnje Bistrice. 

 Prevod Bakoševega življenjepisa iz latinščine v slovenščino (FO 80); 

 Pregled in zapis kratke vsebine štirih latinskih dokumentov iz Fasc. 104; 
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 Priprava vsebine za prijavo na projekt Prekmurski jezik v besedi in knjigi na 

Ministrstvo za kulturo (rok 1. 12. 2014). 

 Pregled, sortiranje in popis drobnega tiska (A-L) - 152 zapisov (9 strani). 

 

Katalogizacija gradiva v COBISS: 

 kreiranih 24 monografij, 36 člankov, 29 serijskih publikacij in 13 enot 

neknjižnega gradiva 

 kopiranih 8 serijskih publikacij, 1 monografija . 

 

Izposoja gradiva: 25 fasciklov v čitalnico. 

Sestanki domoznancev iz OOK: 17. 6. 2014, NUK, Ljubljana. 

 

Izdelava in objava bibliografije: 

Objava bibliografije serijskih publikacij z naslovom Pomursko območje z zamejstvom v 

zborniku Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 

1991 do 2013. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014. - Str. 268-283.  

Bibliografijo je bila pripravljana od decembra 2013 do maja 2014. 

 

Digitalizacija za dLib.si: 

Februarja 2014 je bila na portalu objavljena monografija: Ivanocy, Franc, 1857-1913: 

Podatki k zgodovini tišinske župnije : (kronika). - Tišina : Župnijski urad, 2007. 

Posnet je bil časnik NOVINE (1913-1941). Objava na dLibu bo v letu 2015. 

 

V letu 2014 smo realizirali digitalizacijo fotografij iz zbirke fotografskih albumov prvega 

predsednika RS Milana Kučana na pobudo predsednikovega kabineta. 

V prvi fazi je bilo izbranih cca. 300 fotografij iz različnih albumov, ki so nastale v 

obdobju od leta 1991 do 2002.  

Fotografije smo skrbno digitalizirali in jih tudi opremili po kronološkem zaporedju. 

Kamra -  objavljene zbirke 

Proza za odrasle - literarna dela iz Prekmurja 2009-2013, na osnovi razstave v 

Monoštru decembra 2013. Avtorica razstave in spremnega teksta je bila Julijana Vöröš. 

Na videz enostavna zadeva je zaradi pridobivanja avtorskih pravic in samega vnosa 

postala dolgotrajna. Za zakonit vnos smo morali pridobiti dovoljenja 22 založb in 

samozaložnikov za objavo 44 skeniranih naslovnic. Zatem smo morali pridobiti še 

dovoljenja 23 pomurskih avtorjev za objavo njihovih fotografij za omenjeno zbirko. - 

(vnos A. Pavlič, 27. 5. 2014).  
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Poročni motivi iz Prekmurskih vasi -  (vnos A. Pavlič, 17. 9. 2014). 

Arhitektura severnega roba Goričkega prve polovice 20. stoletja - (vnos A. Pavlič, 18. 

11. 2014). 

Prva kronika Evangeličanske cerkvene občine Bodonci (1792) - (vnos K. Sedar, redakcija 

A. Pavlič, 5. 11. 2014). 

Bogojinska ustanovna cehovska listina iz leta 1779 -  (vnos K. Sedar, redakcija A. Pavlič, 

17. 11. 2014). 

Prekmurski digitalizirani časopisi in koledarji - (vnos K. Sedar, redakcija A. Pavlič, 4. 12. 

2014). 

Pomurje in Porabje na starih razglednicah - (vnos B. Režonja, 15. 11. 2012 , redakcija 

avtorskih pravic A. Pavlič). 

Kamra – objavljene novice 

4 objavljene novice 

Kamra – sestanki 

2. sestanek urednikov (Celje, 17. 10. 2014) 

Priprava biografij za spletni portal pomurci.si (31 biografij). 

 

Bibliopedagoška vzgoja (predstavitev knjižnice in domoznanstva): 

- društvo Mozaik (7 članov), 12. 2. 2014. 

- OŠ Turnišče (30 učencev), 12.5. 2014. 

- Ljudska univerza M. Sobota (9 obiskovalcev), 28. 7. 2014, (8 obiskovalcev), 1. 9. 2014. 

- OŠ Križevci pri Ljutomeru (8. in 9 razred), 7. 10. 2014. 

- OŠ Cankova (6, 7, 8 in 9. razred), 7. 10. 2014. 

- OŠ I. Murska Sobota (9. razred), 3. 11. 2014. 

 

1.13 Potujoča knjižnica (bibliobus) 

Za delo mobilne knjižnice PiŠK Murska Sobota, torej za bibliobusno izposojo, lahko s 

polno mero odgovornosti zapišemo, da uspešno in dobro opravlja svoje naloge na 

podeželju.  

Dvakrat mesečno  bibliobus obišče celo zamejske Slovence na Madžarskem, kjer ima 

pet izposojevališč v Porabju, in sicer v krajih: Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci,  

Števanovci in Monošter. 
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Z rezultati bibliobusa  smo zadovoljni, saj smo v letu 2014 v mobilni knjižnici izposodili 

40.335 enot knjižničnega gradiva. Obiskalo nas je 24.174 ljudi, aktivnih članov imamo 

2.136, na novo smo vpisali 212 uporabnikov. Opravili smo tudi 110.513 transakcij. 

V mesecu juniju 2014 smo pripravili knjige in video gradivo za Baško na Hrvaškem, in 

sicer 693 enot knjižničnega gradiva. To gradivo se je 16. junija 2014 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 od 17. junija do 31. avgusta 2014. 

V letu 2014 smo prenovili bibliobus. Obnova se je zavlekla v mesec september, 

ponovno smo začeli voziti meseca oktobra. Odraz tega so vsi negativni trendi pri obisku 

in izposoji.  

Najbolj pa je zaskrbljujoč podatek o nabavi gradiva. Več zadnjih let nakup gradiva za 

bibliobus upada. Ta trend bo potrebno nujno zaustaviti, ker se bodo drugače vsi ostali 

trendi obrnili v negativno smer. Težava niso negativne številke – težava bodo postali 

nezadovoljni uporabniki in zadovoljstvo uporabnikov nam mora biti na prvem mestu. 

Obnova bibliobusa v letu 2014 

Želja po novem bibliobusu je bila v knjižnici že nekaj časa prisotna. Obstoječi bibliobus 

je bil kupljen leta 2000 in ga je že začel »najedati« čas. Izdelan je na avtobusnem 

podvozju Mercedes-Benz, nadgradnjo pa so opravili pri podjetju AS Domžale.   

Po temeljitem pregledu in glede na to, da je kljub starosti 14 let še vedno dobro 

ohranjen, smo se odločili samo za obnovo bibliobusa. S tem smo mu zagotovili še 

najmanj 10 let vožnje. Nakup novega bibliobusa smo zaenkrat  prestavili na boljše čase 

in boljšo ekonomsko situacijo. 

Knjižnica je v lanskem letu uspela na razpisu Ministrstva za kulturo in pridobila 

potrebna sredstva za obnovo bibliobusa. Razliko je  zagotovilo 11 občin (Beltinci, 

Moravske Toplice, Puconci, Tišina, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, 

Šalovci, Hodoš.), MO M. Sobota je pa financirala poslikavo biliobusa. 

Za izvajalca je bil na javnem razpisu izbran Peter Božič s.p. iz Novega Mesta. 

Obnova vozila je obsegala:  

 zamenjavo stranskih pločevin pod spodnjo okrasno letvijo in zadnjega odbijača; 

izdelavo cevne in podpodne antikorozijske zaščite; barvanje vseh zamenjanih 

delov vozila, ličenje, poliranje, voskanje; predelavo strehe; izvedbo instalacij; 

zamenjavo elektro agregata; montažo samodejne gasilne ampule, 

 predelavo notranjosti vozila (zamenjava klimatskih naprav; izdelava in montaža 

dodatnih polic za knjižno in neknjižno gradivo, odstranitev straniščne kabine), 

 IKT opremo za izvajanje izposoje gradiva in drugih storitev. 
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Zunanjo podobo bibliobusa je ustvaril “street art” umetnik Gregor Purgaj. Navdušeni 

smo bili nad poslikavo transformatorja, ki se nahaja med knjižnico in galerijo in ker je 

bibliobus parkiran zraven knjižnice, je Gregor razširil zgodbo še na naš bibliobus. 

Bibliobus je opremljen s sodobno računalniško opremo, med prvimi v Sloveniji pa tudi z 

brezžično povezavo. 

Obnova bibliobusa je stala 44.566 evrov. MK je prispevalo 27.976 evrov, razliko 16.590 

evrov pa 12 občin.  

1.14 Program posebnih nalog za pripadnike madžarske narodnostne 
skupnosti      

V letu 2014 smo za pripadnike madžarske narodne skupnosti kreirali 346 enot novih 

zapisov, kopirali in ažurirali 256 enot, zamenjali 950 starih nalepk in odpisali 2012 enot 

madžarskega knjižnega gradiva. Nabavili smo 152 enot novega knjižničnega gradiva, v 

dar prejeli 25 enot. V mednarodnem sodelovanjem s Porabjem smo nabavili 82 izvodov 

knjig. PiŠK M. Sobota je dobila v dar od knjižnice iz Szombathelya skupno 154 enot 

knjižničnega gradiva. 

Hungarist je mesečno dvakrat (v letu 2014 skupaj 17x) nudil informacije in pomagal pri 

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

obdelano 88 enot in odpisano 161 enot knjižničnega gradiva v madžarskem jeziku. 

Nadaljevali smo z urejanjem knjižničnih zbirk v štirih krajevnih knjižnicah, ki ležijo na 

narodnostno mešanem območju:  

 Krajevna knjižnica Hodoš: obdelava 332 enot in odpis 418 enot knjižničnega 

gradiva. 

 Krajevna knjižnica Domanjševci: knjižnica je bila v letu 2014 odprta od marca do 

decembra vsak teden 8 ur. Obdelava 226 enot in odpis 480 enot knjižničnega 

gradiva. 

 Krajevna knjižnica Motvarjevci: knjižnica je bila v letu 2014 odprta od marca do 

decembre vsak teden 8 ur. Obdelava 46 enot in odpis 6 enot knjižničnega 

gradiva. 

 Krajevna knjižnica Prosenjakovci: obdelava 41 enot in odpis 889 enot 

knjižničnega gradiva. 
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2. RAZSTAVE 
 

Knjižnica je v  letu 2014 pripravila sama ali s pomočjo drugih ustanov naslednje 

razstave: 

 

19 razstav v avli 

 

1. 24.12.2013 – 12.01.2014  

Razstava fotografskega natečaja Goričko in ljudje 

 

2. 13.01.2014 – 03.02.2014  

Razstava Janeza Repnika 

 

3. 27.02.2014 – 20.03.2014  

Razstava iz Szombathelyske knjižnice 

 

4. 03.03.2014 - 24.03.2014  

Razstava Kočevarske gostilne 

 

5. 24.03.2014 - 07.04.2014  

Razstava vrtca (Waldorfski vrtec Murska Sobota) 

 

6. 08.04.2014 - 22.04.2014  

Razstava slik učencev OŠ, Društvo za zaščito živali 

 

7. 23.04.2014 - 21.05.2014  

Razstava plastenk, Saubermacher M.S. 

 

8. 02.06.2014 - 30.06.2014  

Razstava Milene Reščič 

 

9. 01.07.2014 - 29.07.2014  

Fotografska razstava Fotoklub Murska Sobota 

 

10. 08.08.2014 - 12.09.2014  

Razstava policijske uprave Murska Sobota 

 

11. 15.09.2014 - 30.09.2014  

Razstava evropskega tedna mobilnosti v letu 2013 

 

12. 25.09.2014 - 30.09.2014  

Prireditev Srečanje invalidskih organizacij in društev 
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13. 06.10.2014 - 17.10.2014  

Razstava Boruta Gombača, Tabuji v slovenski mladinski poeziji 

 

14. 06.10.2014 - 27.10.2014  

Fotografska razstava Fotoklub Murska Sobota 

 

15. 28.10.2014 - 18.11.2014  

Uri Soča M.S., razstava del uporabnikov 

 

16. 28.10.2014 - 18.11.2014  

Društvo Primož Trubar 

 

17. 19.11.2014 - 27.11.2014  

Mladina in kreativnost v družbi 

 

18. 27.11.2014 - 13.12.2014  

Razstava o Pavlu Kunavru 

 

19. 15.12.2014 –  

Fotografska razstava Fotokluba Murska Sobota 

 

 

12 razstav v dvorani 

 

1. 13.01.2014 - 03.02.2014  

Razstava Antona Repnika 

 

2. 03.03.2014 - 21.03.2014  

Razstava Lojzeta Veberiča 

 

3. 24.03.2014 - 05.04.2014 

Art vizija, Barbara 

 

4. 08.04.2014 - 28.04.2014  

Razstava likovnih del Petra Obala 

 

5. 30/04/2014  

Razstava Umetniki za Karitas 

 

6. 02.06.2014 - 30.06.2014  

Razstava Milene Reščič 
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7. 01.07.2014 - 10.08.2014  

Spominske knjige 

 

8. 01.09.2014 - 22.09.2014  

Razstava likovnih del Mozaik, Marof 

 

9. 23.09.2014 - 10.10.2014  

Razstava Informacije devete vrste 

 

10. 12.10.2014 - 05.11.2014  

Razstava Primož Trubar 

 

11. 06.11.2014 - 27.11.2014  

Razstava Arven Šakti Kralj Somi 

 

12. 01.12.2014 - 22.12.2014  

Razstava Kobra II 

 

 PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE: 

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

mladinskem oddelku. 

Skupaj smo v letu 2014 pripravili 14 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 90. rojstnem dnevu Alojza Rebule in smrti Kajetana Koviča). 

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

Frankfurt po Frankfurtu. 

 

 

3. PREDSTAVITVE KNJIG, LITERARNA  

SREČANJA, PREDAVANJA idr. 
 

V letu 2014 je bilo v knjižnici veliko prireditev različnih organizatorjev (poleg seveda 
največjega, to je PiŠK Murska Sobota) in različnih vsebin, tako npr. predstavitev knjig 
proze, pesniških zbirk, gledališke predstave za otroke in odrasle, literarna srečanja 
oziroma literarni večeri itd. Dogodki so prikazani kronološko: 
 



Poročilo o delu za leto 2014 | PiŠK Murska Sobota 

 

18 
 

09/01/2014 Predavanje U3 
13/01/2014 Društvo Kroške tikvi 
15/01/2014 Šiftarjeva fundacija 
16/01/2014 Društvo za opazovanje ptic Slovenije 
17/01/2014 Ana Margareta Bole, predavanje Ženska, da te kap 
20/01/2014 KUD Barati Kör 
21/01/2014 Center za socialno delo Murska Sobota, regijski sestanek 
23/01/2014 Predstavitev knjige Jezik in identitea 
24/01/2014 Predstavitev knjige Izštekani najstniki (Albert Mrgole) 
28/01/2014 Potopisno predavanje Okrog sveta 
30/01/2014 Združenje ekoloških kmetij , srečanje s potrošniki 
03/02/2014 KUD Barati Kör 
04/02/2014 Predavanje U3 
13/02/2014 Predstavitev knjige Kako je EFT spremenil moje življenje 
14/02/2014 Okrogla miza: Izboljšanje položaja Romov 
14/02/2014 Maja Kosmačin 
15/02/2014 Predstavitev Evropske pravne fakultete 
20/02/2014 Društvo za opazovanje ptic Slovenije, predavanje 
21/02/2014 Vrtec Puconci - predavanje s starši 
25/02/2014 CSDMS Regijska koordinacija 
25/02/2014 Okrogla miza: JSKD 
26/02/2014 Pravljice za odrasle, Andreja Časar 
27/02/2014 Otvoritev razstave iz Szombathelyske knjižnice 
03/03/2014 Tiskovna konferenca - Eko sklad 
03/03/2014 KUD Barati Kör 
04/03/2014 Beremo z Manco Košir 
05/03/2014 Predstavitev brošur - Vestnik 
07/03/2014 Predavanje U3, Uravnovešena prehrana 
10/03/2014 Društvo prijateljev Sobote, otroški parlament 
11/03/2014 Predavanje - Eko točka 
12/03/2014 Literarna prireditev Nuše Ilovar 
13/03/2014 Občni zbor Društva prijateljev Sobote 
14/03/2014 LUMS - teden možganov 
17/03/2014 KUD Barati Kör 
18/03/2014 Predstavitev knjige - Leljak 
19/03/2014 Predstavitev knjige prof. Kristana (Ustavnopravni ...) 
20/03/2014 Društvo upokojencev, Nekoga moraš imeti rad 
21/03/2014 Tiskovna Zavod PEC 
24/03/2014 Otvoritev ob razstavi spominskih knjig 
25/03/2014 Predavanje:  Waldorfska pedagogika 
26/03/2014 Vodstvo razstave spominske knjige 
27/03/2014 LUMS 
27/03/2014 Vesna pravljica 
28/03/2014 LUMS 
28/03/2014 Seniorji, predavanje dr. Vratuše 
28/03/2014 Rudi Čačinovič, Občina Murska Sobota 
01/04/2014 Predavanje U3 
02/04/2014 Upravni odbor Društva prijateljev Sobote 
02/04/2014 Vodstvo spominske knjige 
03/04/2014 Waldorfska pedagogika 
04/04/2014 Waldorfska pedagogika 
07/04/2014 KUD Barati Kör 
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08/04/2014 Otvoritev razstave: Obal Peter 
09/04/2014 Predavanje in tiskovna konferenca, Krajinski park Goričko 
11/04/2014 Predavanje o energetski samopomoči 
12/04/2014 Predavanje Društva za zaščito živali 
15/04/2014 Delavnica Slepi in slabovidni 
16/04/2014 Rastem s knjigo SŠ 
16/04/2014 Predavanje Branka Šomna 
17/04/2014 Predavanje Transmisijska meditacija 
23/04/2014 Dan knjige 
24/04/2014 Delavnica Slepi in slabovidni 
28/04/2014 Waldorfska pedagogika 
05/05/2014 KUD Barati Kör 
06/05/2014 Predavanje U3 
07/05/2014 Predstavitev knjige Sence ostanejo za nami 
07/05/2014 Otvoritev razstave Karitas 
08/05/2014 Tadevž Ropert: Koga naj volim? 
12/05/2014 Oš II: ogled filma 
12/05/2014 OŠ Turnišče:Predstavitev raritet 
13/05/2014 Obrazna refleksoterapija 
17/05/2014 Čiščenje jeter, Darja Kološa 
19/05/2014 KUD Barati Kör 
20/05/2014 Predavanje Marka Ogrisa 
21/05/2014 Trs - Romeo Varga 
22/05/2014 Arhiv 
22/05/2014 Rastem s knjigo SŠ 
23/05/2014 PAZU 
28/05/2014 Rastem s knjigo 
28/05/2014 Predstavitev knjige Psi 
30/05/2014 Postavitev razstave Milene Reščič 
02/06/2014 Otvoritev razstave Marije Reščič 
03/06/2014 Rastem s knjigo SŠ 
03/06/2014 Prireditev Bralna značka, Vlado Kreslin 
04/06/2014 Izobraževanje Maja Kosmačin 
06/06/2014 Predavanje U3 
12/06/2014 Interno predavanje CSD Murska Sobota 
12/06/2014 Predstavitev knjige: Za mizo s prekmurskimi Židi 
18/06/2014 Vanekovi dnevi 
20/06/2014 Delavnica Mozaik 
30/06/2014 Tiskovna konferenca Mojca Breščak (City cooperation) 
30/06/2014 Predavanje Maja Kosmačin ( Simona Šarotar) 
04/07/2014 DPM 
08/07/2014 Predavanje Bojan Radej 
21/07/2014 Sestanek DPM za letovanje 
24/07/2014 Društvo seniorjev in prijateljev Sobote 
04/08/2014 DPM 
21/08/2014 Triatlon 
04/09/2014 Trs Romeo Varga 
18/09/2014 Uroš Lipušček: O usodi Prekmurja po 1. svetovni vojni in sodobni Kitajski 
23/09/2014 Prireditev Po poti mojega srca (Milena Matko) 
02/10/2014 Predavanje: Problematika nasilja nad ženskami in otroki 
07/10/2014 Potopisno predavanje Zoran Furman 
08/10/2014 Vlado, Slovenija in jaz, Dupre 
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09/10/2014 Branje udeležencev Oko besede 
10/10/2014 Predavanje ajurvedskega zdravilca 
14/10/2014 Otvoritev in tiskovna konferenca, Primož Trubar 
15/10/2014 Sten Vilar: predstava za otroke: Gusar Berto 
15/10/2014 Alzheimer caffe, Predavanje o demenci 
16/10/2014 Interno predavanje CSD Murska Sobota 
17/10/2014 Humana: Duševno zdravje 
21/10/2014 Predavanje Andrej Pešec: Naše razvade (odvisnosti) 
23/10/2014 Barbara Pregl in Juan Kruz Igerabide 
25/10/2014 Maja Kosmačin - delavnica 
29/10/2014 Predavanje Andrej Pešec: Naše razvade (odvisnosti) 
04/11/2014 Predavanje U3 
05/11/2014 Cerkvena ordnunga (predstavitev knjige) 
13/11/2014 Soča Uri, okrogla miza 
13/11/2014 Pravljični večer za odrasle 
14/11/2014 Soča Uri, okrogla miza 
19/11/2014 Literarni večer z Milanom Vincetičem 
20/11/2014 Društvo za opazovanje ptic 
21/11/2014 Nuhijev Galičič Vera: Sence ostanejo za nami 
24/11/2014 Društvo Orenda: društvo za ozaveščen način življenja: Reklame 
25/11/2014 Promocija knjig založbe Banatski kulturni centar 
27/11/2014 Pravljični večer (švedski pripovedovalec) 
28/11/2014 Okrogla miza o Pavlu Kunaverju 
02/12/2014 Predavanje U3 
05/12/2014 Gongi 
08/12/2014 Lierarni večer (Miran Potrč): Klic k razumu 
09/12/2014 Potopisno predavanje (Andrej Morelj) 
10/12/2014 Fermevc Ban Veronika: Zakaj si zame prepovedana 
15/12/2014 Predavanje o waldorfski pedagogiki - predstavitev knjige S srcem v šoli 
16/12/2014 Društvo Modrorečje (MODRORE (J)ČJE) Naslov: Psihologija in prekmurska 
iža 
18/12/2014 Društvo Mozaik, okrogla miza 
18/12/2014 Prijatelji Sobote 
  

 

  

4. KONČNE UGOTOVITVE 
 

Iz vsega prikazanega v prejšnjih poglavjih je moč razbrati, da je bil program dela  

murskosoboške knjižnice v letu 2014 na tistih področjih, ki niso direktno vezana na finančna 

sredstva,  realiziran in ponekod celo presežen.  

 

 

 

                                                                                                            Jasna Horvat 
                                                                                                                       direktorica 

 


