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Natrtovani prihodkiza teto 2022so oprcdeljeni na osnovi uskladitev financiranja dolp6gnih
obEin za knjiZni6no dejavnost in podpisanih pogodb v tetu iin. prihodiifkq,ilid;
sradlvo odr ,6ja finan6no stanje dEave in obilln] vendar Ba vseeno pomeniio poriemon
zneske za nabavo gradiva, da se ohran! knjiiniEna zbirle, Sredstvaza naUav6knjianeengg"
eldiva y lety 202fsino n"ertovti ilBrd6ii;F-"#ir,-p"li'irffiil"it" za kurturo za
soJinanciranje nakupa knjiZniEnega gieolva ln p-ooplsnnih prlgfi6 ;befi. F,nrroar.i srJost6,
Minlstrstva za kutturo so na podlagipodpisanihp6iodb. ' v- --

e{noali p.9 na6elu denamega toka so naErlovani na podtagi pogsdb Ministrstva za kuturo
y $u.zozz (prdgrami: hakup knjizniElgoa graoiva,-poie6rib iaiqge osrednp oomocn"
knjiZnie,.podpora razvoiu knjEniEne dgiivnosti na obmejnih obmdiih, program narodne
skupnosti), sofinanciFnia delovanfa plS-K Mqtkq Sobtri po sme*iniir'poSoafah ter na
podlagi pnjav na pozive in razpise za sotinanciranje dejavnostiknjiziice.

FINANENI NAERT
POKRAJINSKE IN STUDIJSKE KNJEN

z? ku
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Ylgty. 2.az2.o-Fniui.re1o, d4.bod-e nrihodki nq osnoyi sponzprste_v prql'eldov in dggidkov v

PrejeE donauije t{ih nevladnih organizacij na6rtujemo v nlzjem ob$ogu kot lani, sej smo v
lanskem letu za projekt kAangizacije judovskih molitveniksv in .obrednih knjig pridobili
sredstva zasebne fundacije v tujini. V letu 2022 na&luiemo donac'rjo za potujob razstavo,
s katero bomo Sirsi slotenskijavnosti predstavili na5o Judovsko zbirto. 

-

FinanEnih sredstev, ki smo jih v letu 2A21 preteli za izplalilo dodatka za delo v epidemiji
COVID-19, v letu 2022 ne nadrtujerno.
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Prihodki iz drugih javnih skladov so nadrtovani v niZjem obsegu realizacije preteklega leta,
saj na6rtuiemo le refundacije bolni5kih staleZev in nege druZinskega 6lana, ne pa tudi izolacij
zaradi COVID-i9.

Prav tako naErtujemo, da bomo na podlagi prijave zaianaianie prqgramov javnih del pridobili
sredstva Zavodaza zaposlovanje in nekaterih ob6in. Programise bodo zakljudiliv letu 2022.
V letu 2021 smo zaposlovali 5 udeleZencev v programih javnih del, v letu 2022 pa
na6rtujemo zaposlitev 7 udeleiencev, vendar bo priEetek iaajania programov kasnej5i
zamdi pritakownega dodatnega Ezpisa Zavoda za zaposlovanje v drugi polovici leta.

Prav tako natrtujemo sredstva Urada Made RS za Slovenoe v zameistv-u in po sletu za
iarajanle knji2ni6nih storitev za Porabske Slovence.

V htu 2022 naErtujemo sofinanciranje delolanja bibliobusa in nakupa knitZni[nega gradiva
za bibliobus za Porabske Slorrence s strani MadZarske, Minbtrstva za 6love6ke vire. Prav
tako na6rtuJerno sofinanciranje potujo6e razstave o na5i Judsvskizbirkiiz sredstev NKA.

Odhodlii po nafulu denarnega toka so naErtovani v vi5ini 1,413.21$ EUR in so glede na
realizacijo preteklega bta vi5ji iz ve6 vzroltov.

Odhodkiza phde in druge izdatke zaposlenim so niijiglede na realizaciio v letu 2021. Vi5ji
so pla&ri razredi nekaterih javnih usluZbencev zaradi napredovanj v plaEnem radu in
nazivu (2 osebi). MSiije tudi znesek regresa, kije na podlagi predpisane vi5ine minimalne
pla0e. V letu 2O?2 boqta prejela jubilejno nagrado 2 jawa uslulbene. V letu 2022se bosta
prodvidoma upo.koiila dva javna usluibenca, zalo moramo zagotoviti odpravnino ob
upokojltvi.

Na podlagi zakona in kolektivnih pqgodb se bosta izpla6ala redna delovna uspe6nost
zaposlenim in dodatek za mentorstuo. Taradi dolgofrajne bolni5ke na6rtujemo izptaeilo
solidamostne pomo6i javnemu usluibencu. Na6,rtuigmo izplaGilo nagrade sindikalnemu
zaupniku.

Na6rtujemo, da bo v programe javnih del vklju0enih 7 oseb: 1 oseba za obdobje 10 meswev
in 6 oseb za obdobje 3 mesecev.

lzdatkiza blago in storitve so na6rtovaniv vi5jem obsegu ghde na realizacijo iz preteklega
leta. Zaradiglobalne energetske krize so se le moEno dvignile in se Se bodo dvigovale eene
elektriE-ne energije, zemeljskega plina in pogonskega goriva. Na6rtujemo delni nal<up RFID
nalepk za opremo knjiZni6nega gradiva v okviru na0rtovanega proiekta Dbitalizacija
knjiZniEnega gradiva s specializiranimi RFID re$itvami. V letu 2022 na6rtujemo zaradi
iryedbe 21. mednarodnega strokovnega posvetovania in festivala potujo0ih knjilnlc vi5je
stro6ke reprezentanw in drugih splo5nih strs5kov storitrev zaradizapore ceste in postavitve
odra, slro$kov glas-benega programa... Za digitalizacijo knjiiniOnega gradiva borno najeli
zunanjega izvajalca. V letu 2021 skorajda ni bilo izplaianih dnevnic in potnih strc3kov, saj
je bila ve6ina sestankov in izobraZevanj on-line. V letu 2022 nabrluiemo izobraievanja in
sestanke izven knjiZnice, kar pomeni na6rtovane vi5je stro$ke dnevnic, potnih stro6kov in
noiitev. Ker nimamo svoje kadrovske in pravne sluibe, v letu 2022na&lujemo visje stro5ke
odvetniskih storitev. Taradi na[rtovanega vef,iega Btevila sej Sveta knjiZnice nalrtujemo v
letu2O22 visie stro6ke sejnin.

Zaradi spremembe v pozivu Ministrstva za kulturo za naloge osrednje obmoEne knjiZnice
bomo imeli shoike storitev zunanjih strokovnjakov za izvedbo kompeten6ne vsebine
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Knjiinidna dejavnost in storitve za pripadnike romske skupnosti v splo5nih knji2nicah in
stro5ke mednarodnega posvela na temo druZbenega polo?aja Romov in dela s pripadniki

1o[ske skupnosti v knjiZnicah. Prav tako bomo zaradi spremembe v pozivu Ministrstva za
!.rllyt9 za naloge osrednje obmo6ne knjiZnice imelistro5i<e koordinacije dejavnostisplo5nih
knjiinic za knjEni6ni sistem in projektov na nacionarni ravni.

Odhodki za nakup osnovnih sredstev vklju6ujejo nakup knji2nicnega gradiva, nakup IKT
9pfT9, nakup olrerye za knji2ni6no dejavnost in nakup druge opreme. Za nakup
knffiiEnega gradiva je knjiZnica pridobila iziave ob0in in se-prijavita na Wziv za
sofinanciranie nakupa knjizniEnega gnadiva Miniitrstva za kulturo.

Svet_fn;iZnie HSX Murska Sobota je na svoji 7. redni seji dne 2522A22 na predlog
direktorice sprejel naslednji sklep: >Svet knjiZnice daie soglasje, da na podlagi 29. 6bn;
odloka o ustanovitvj iavne9a zavoda osreohp sBlo5ire rnllzniri pokraiinska in Studljska

fniizniq |1{uteka Sobota nameni knjiZnica presez6t< prihodliov nad odhoilri iz javne sdtbe
iz leta 202'l v vi$ini 6!1.829 EUR za iarajanje in razvoi El/eie deiamosti. Z uotvarlenim
preseZkorn pokt'iva delstioskovtekoGqa poslovanja za nabavo Uada in storitevter nabavo
osnovnih eredgtev.< Z navedenim sE sggla$ali tudi ustsnovfbliiei.-Mestna 6ilina Murska
Sotota je podala svoje soglasje 31. 610-0d04 Po22-2$20) z dne 4.6.2a22in Ob,frina Bettinci
*1. 612-2f2022-2 z d ne I 6.5. 2022.

v !$u,2022 na6rtuiemo v lzkazu priho{kov in odhodkov po denamem toku poEbo plpgezka
prihodkov nad odhodki iz lota 2O121 zadelno kritie sboS*ov Gko@a postovanla * nabavo
blaga in storiEv.

fnlhodki na podlqgi faldurimne vrednogti so na podlagi odloCb in pogodb Ministstva za
kufturo, gofinancimnj ob6in in realizacije pretek@a lela. Prlhodfi po na&!u demmega toka
so prehEno enaki za proiekte oz. ysakolehe pogodbe sofinancinania deiAvnostl, ki bise naJ
realiiinali do lronca leta, Radikniejo se v nakddfh ob6in na podlagi'pogodb v preteXtitr tetitr.

Odhodki na podlagifialrturinane vr$no$isr na&toyaniglede na realizacijo pretekle,ga teta
in odobrenih proJektov. Zaje.majo zapssliFry 27 tavnlh uslu2bencel. Prav titir so naEfoov.ani
odhodkiza iarajanje p.nrgramoviavnih delze 7 o€eb.

Finan6ni naErt lzl<aza Frihodkov in odhod!rypo fakturinani vrednosti za leto 2022 pfikaary
preseZek prihoclkov nad odhodki v visini 172 EUR. Dodatnega tadolkevanp ne natrtuiemb.

Murska Sobota, 31. 5, 2922

Pripravila:
Sonia Benko Korec

d,$sA,(lr"'%t*.tr*F
4,...*d

Direktorica:
mag. Klaudiia Sek Sratar.aery
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OSNOVNI PODATKI

Polno ime ustanove: Pokrajinska in Studijska knjiinica Murska Sobota

Skraj5ano ime: PlSK Murska Sobota

Naslov: Zvezna ulica 1.0,9000 Murska Sobota

Matidna Stevilka : 567 627 4OOO

DavEna 5tevilka: 1897 4961

T: +386 21530 81 10

F: +386 21530 8130

E: info@ms.sik.si

W: www.ms.sik.si

Organi zavoda:

Svet knjiinice: Marko Polaniiek (MO Murska Sobota, predsednik), Laura Zadravec (Obeina

Beltinci, namestnica predsednika), mag. Brigita Perhavec (MO Murska Sobota), Slavica Megli6

(MO Murska Sobota), Martina Luterimit (MO Murska Sobota), Darko Rudai (MO Murska

Sobota), Joiica Jakob (Obdina Beltinci), Jasna Horvat (PISK Murska Sobota) in Boitjan Zver (PISK

Murska Sobota).

Strokovni svet: v formiranju

Direktorica: mag. Klaudija Sek Skafar
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1 UVOD

Pokrajinska in Studijska knjiZnica Murska Sobota se je v preteklih letih razvila v pornembno

kulturno ustanovo in razvila vrsto storitev, s katerimi se odziva na potrebe lokalnega okolja. Je

eden od osrednjih prostorov izobraievalnega, znanstvenega, kulturnega in druiabnega

dogajanja v mestu in 5ir5e. KnjiZnica je lokalno informacijsko sredi5de, v katerem se uresnidujejo

potrebe posameznikov in skupin po izobraievanju, raziskovanju, informacijah in razvoju

osebnosti, vkljuino s sprostitvijo in razvedrilom. S svojo Siroko ponudbo knjiiniinih storitev,

tudi v virtualnem okolju, in kulturnih vsebin za vse generacije si prizadeva uporabnike privabiti

v knjiinico ter jih s svojo ponudbo in storitvami prepriiati, da se ponovno vrnejo. V tem duhu

je oblikovan program dela knjiZnice za leto 2022. Delovanje knjiinice bo tudiv letu 2022 glede

na epidemiolo5ko situacijo prilagojeno ukrepom Vlade RS za zajezitev Sirjenja koronavirusa,

navodilom NIJZ ter ostalih pristojnih inititucij in organov. Glede na dane pogoje in zmoinostise

bomo 5e naprej trudili aktivnosti, programe, projekte itd. udejaniti v dobrobit vseh deleZnikov

na5e knjiinice. Uresnidevanje programa dela pa bo odvisno tudi od finanene podpore obdin

ustanoviteljic, obdin pogodbenih partneric, Ministrstva za kulturo in uspeSnosti prijav na javnih

razpisih.

Program dela je usmerjen k dvigu kakovosti knjiiniinih storitev, k razvoju znanja in kulture,

spodbujanju uporabe knjiinice in njenih storitev, ki si jih prizadevamo uresnidevati glede na

potrebe lokalne skupnosti. Prizadevali si bomo ohranjati in negovati kulturno identiteto ter s

svojimi storitvami omogodali dostop do raznovrstnih infoimacij, pripravljali zanimive in

kakovostne vsebine, iskali nove poti do uporabnikov, nadgrajevali storitve glede na potrebe

okolja ter razpoloZljive vire, moinosti in zmoinosti.

1.1 Predstavitev knjiinice

Pokrajinska in Studijska knjiinica Murska Sobota je osrednja sploina knjiinica za 12 obdin,

Mestno obdino Murska Sobota in ObEino Beltinci, ki sta ustanoviteljici, ter 10 pogodbenih

partneric (Obtina Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodo5, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci,

Roga5ovci, 5alovci in Ti5ina). Je domoznanska knjiinica za Prekmurje, Prlekijo in Porabje. Razvila
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se je iz ljudske knjiZnice (ustanovljena 1945) in Studijske knjiinice (ustanovljena 1955), ki sta se

leta 1972 zdruZili. Takrat se je poimenovala tako kot se knjiZnica imenuje 5e danes. V zadetku

leta 199 j. je bila radunalni5ko opremljena in vkljuiena v radunalni5ko podprt slovenski knjiinitni

informacijski sistem, leta 2004 pa je pridela delovati v novi sodobni zgradbi v srediStu mesta

Murska Sobota.

Od leta 2003 je ena od desetih obmodnih slovenskih knjiZnic, za obmodje Pomurja (podroije

Upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona). Opravlja 5e posebne

naloge za madZarsko narodnostno skupnost in Slovence v zamejstvu (Porabje), prav tako

zagotavlja knjiZniino dejavnost z bibliobusom v 12 prekmurskih obdinah in pri Slovencih v

zamejstvu.

Knjiinica se je razvila v:

o kulturno srediSde, ki skrbi za ohranjanje kulturne dediSdine, razvija in 5iri bralno kulturo

ter prenaia spoitljiv odnos do nje na vse generacije;

o socialno sredi5de, ki spoStuje pravico vseh do svobodne izbire knjiiniinega gradiva in

storitev; odziva se na potrebe okolja ter s svojimi dejavnostmi bogati kulturno, druZabno

in duhovno iivljenje;

o informacijsko srediSte, kiv koraku z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije,

ponuja Stevilne storitve in iztodnice za informiranje, izobraZevanje in raziskovanje;

o gostoljuben prostor, kiga sooblikujejo strokovno usposobljeni, prijazniin komunikativni

knjiZnidarji;

o z bibliobusom obi5de tudi najmanjSe zaselke;

o si v okviru finandnih, materialnih in kadrovskih zmoZnosti prizadeva uvajati nove

tehnologije in novostiv stroki;

. proaktivno knjiinico, ki deluje glede na ugotovljene potrebe, ravna spodbudno in

odgovorno glede na razpoloZljive vire, moinosti in zmoZnosti.
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1,2 Zakonske in druge pravne podlage, ki dolodajo, pojasnjujejo in opredeljujejo delovno

podrodje Pokrajinske in StudUske knjiinice Murska Sobota

o Zakon o knjiiniiarstvu (Ur. l. RS 87/01 s spremembami in dopolnitvami),

o Zakon o uresniievanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS 77107 s spremembami in

dopolnitvami),

o Pravilnik o nae inu dolodanja skupnih stroikov osrednjih knjiinic, ki zagotavljajo

knjiinidno dejavnost v ved obiinah, in stro5kov krajevnih knjiinic (Ur. l. RS tgl}3),

o Uredba o osnovnih storitvah knjiinic (Ur. L RS 29/0311,

o Uredba o metodologiji za doloEitev osnov za izradun sredstev za izvajanje javne sluibe

na podroiju kulture (Ur. L RS 5t. 100/03 s spremembami in dopolnitvami),

o Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiinidne dejavnosti kot javne sluibe (Ur. l. RS 73/03 s

spremembami in dopolnitvami),

o Odlok o ustanovitvijavnega zavoda osrednje sploSne knjiinice Pokrajinska in Studijska

knjiinica Murska Sobota (Ur. l. RS 83/03 in 118/08),

o Pravilnik o osrednjih obmodnih knjiinicah (Ur. l. RS gg/03]l,

o Pravilnik o razvidu knjiZnic (Ur. l. RS 105/03),

o Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS t27lO4 s spremembami

in dopolnitvami),

o Zakon o lokalnisamoupravi(ur. l. RS72lg3s spremembami in dopolnitvami),

o Zakon o financiranju obdin (Ur. l. RS 80194 s spremembami in dopolnitvami),

o Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. L RS 69/OG s spremembami in dopolnitvami),

o Zakon o Javni agencijiza knjigo (Ur. l. RS 712/07 s spremembami in dopolnitvami),

o Strokovna priporodila in standardiza sploSne knjiinice (2018 -2OZB),

o Nacionalni program za kulturo 2018 - 2025,

o Strate5ki nairt Pokrajinske in Studijske knjiZnice Murska Sobota za obdobje 2O2O - 2025,

. drugi zakonski predpisi in akti.
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1.3 Dejavnosti knjiinice kot sploine knjiinice

Dejavnosti Pokrajinske in Studijske knjiZnice Murska Sobota kot sploSne knjiZnice izhaiajoiz2

in 16. dlena Zakona o knjiiniiarstvu (Ur. l. RS 87/01s spremembami in dopolnitvami).

2. dlen

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjiiniinega gradiva,

- zagotavljanje dostopa do knjiinidnega gradiva in elektronskih publikacij,

- izdelovanje knjiinitnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,

- sodelovanje v medknjiZniini izposoji in posredovanju informacij,

- pridobivanje in izobraZevanje uporabnikov,

- informacijsko opismenjevanje,

- varovanje knjiinidnega gradiva, kije kulturni spomenik,

- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo'

16. dlen:

- sodelujejo v vseiivljenjskem i zobraZevanju,

- zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo,

- zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so sploino dostopna na

elektronskih medijih,

- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene

spodbujanju bralne kulture,

- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

- organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.

1.4 Dejavnosti knjiinice kot osrednje obmoEne knjilnice

Dejavnosti Pokrajinske in Studijske knjiZnice Murska Sobota kot splo5ne knjiinice izhajaio iz 27 .

dlena Zakona o knjiZnitarstvu (Ur. l. RS 87107 s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnika o

osrednjih obmodnih knjiZnicah (Ur. l. RS 88/03):

8
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7. Zagotavljanje povedanega in zahtevnej5ega izbora knjiZnidnega gradiva in informacij.

2. Nudenje strokovne pomodi vsem knjiinicam s svojega obmodja.

3. Koordinacija zbirania, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje obmodje

4. Usmerjanje izlotenega knjiinidnega gradiva s svojega obmodja.

1.5 Dejavnosti knjilnice na nardnostno me5anem obmoEju

Dejavnosti Pokrajinske in studijske knjiinice Murska Sobota kot sploine knjiinice izhajajoiz25.

dlena Zakona o knjiinidarstvu (ur. l. RS 87/07 s spremembami in dopolnitvami):

- zagotavljanje knjiinidne dejavnosti, namenjeno pripadnikom madiarske narodne

skupnosti in romske skupnosti.

1.6 Dejavnostiknjiinice na obmejnem obmoEju

Dejavnosti Pokrajinske in StudUske knjiZnice Murska Sobota kot sploine knjiinice izhajajoiz26.

dlena Zakona o knjiinidarstvu (ur. l. RS 87/ots spremembami in dopolnitvami):

- zagotavljanje dostopa do knjiZnitnega gradiva Slovencem v zamejstvu, tako da je

omogofena izposoja, v sodelovanju z osrednjimi knjiinicami Slovencev v zamejstvu za

njihove potrebe izvajanje nakupa gradiva v Sloveniji ter pomod pri razvoju knjiZnic

slovenske manjiine v sosednjih drZavah.

1.7 Knjilnidna mreia

v knjiZniino mreZo Pokrajinske in 5tudijske knjiinice Murska sobota spadajo:

- osrednja knjiinica v Murski Soboti,

- 4 krajevne knjiinice - izvajanje knjiZnidne dejavnosti na narodnostno me5anem

obmodju, v Prosenjakovcih, Motvarjevcih, Domanj5evcih in Hodo5u, kjer je na voljo za

izposojo tako slovensko kot madiarsko knjiZnidno gradivo,

- potujoda knjiinica (bibliobus) - izvajanje knjiinitne dejavnosti na73 postajalisEih v 12

obEinah. Posebnost sta porabsko (Gornji Senik, Sakalovci, Stevanovci, Mono5ter) in

modiarsko progo leikeeka vas, Motvarjevci, Prosenjakovci, SrediSde, DomanjSevci,

9
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Krplivnik, HodoS), na katerih je za izposojo na voljo tako slovensko kot madiarsko

gradivo.

1.8 Obratovalni Eas knjilnice

V letu 2022boPlSK Murska Sobota za uporabnike odprta v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah

knjiinic in Pravilnikom o spremembah Pravilnika o obratovalnem in delovnem iasu Pokrajinske

in Studijske knjiZnice Murska Sobota.

Osrednja knjiinica v Murski Soboti bo odprta od 1. januarja do 30. junija in od 1. septembra do

31. decembra:

o od ponedeljka do petka od 8.00 do L9.00 ure,

o v soboto od 8.00 do 1,3.00 ure.

Poletni delovni das osrednje knjiinice v Murski Soboti bo od 1. julija do 31. avgusta:

o v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 15'00 ure,

o v torek in ietrtek od 11.00 do 19.00 ure,

r v soboto od 8.00 do 13.00 ure.

24. in 31. decembra 2022 bo veljal praznidni delovni 6as t.j. od 8.00 do 13.00 ure.

Bibliobus bo na progi od L. januarja do 30. junija in od 1. septembra do 31. decembra:

o od ponedeljka do sobote je enak urniku razporeda prog, ki je objavljen na spletni strani

knjiZnice www.ms.sik.si.

o bibliobus praviloma v mesecu juliju in avgustu ne obratuje, razen v primeru posebnih

okoliliin in je v tem primeru urnik razporeda prog objavljen na spletni strani knjiZnice

www.ms.sik.si in/ali bibliobusu.

Krajevne knjiinice so praviloma odprte od 1. januarja do 31. decembra (razen v primeru

posebnih okoli5ein in je v tem primeru obratovalni delovni das krajevnih knjiZnic objavljen v

krajevni knjiinici in/ali spletni strani knjiZnice www.ms.sik.si):

10



POI(RA'II.ISXA N STUDUSXA Kr\Jt=t!rc= uuns<r soeon
ZVEZIIA ULICA l0 TEL.: +386 2/530 81 10

9lrc0 ilURSKA SOBOTA FAX.: .386 2/530 81 30

o KK Prosenjakovci v sredo od 12.00 do 16.00 ure,

. KK Hodo5 v ietrtek od 8.00 do 12.00 ure,

o KK Domanjievciv detrtek od 12.00 do 16.00 ure,

o KK Motvarjevciv petek od 12.00 do 16.00 ure.

V Pokrajinski in Studijski knjiinici Murska Sobota je na dan 7. t. 2022 zaposlenih 26 javnih

usluibencev:

Prllmek in lme

1.9 Zaposleni

Oddelek
mag. Sek Skafar Klaudi direktorica
Horvat Janez oddelek za odrasle

obdelava gradivaAntolin Terezija

titalniS(t'oddelek
BanfiSimona oddelek za odrasle

SonjaBenko raduiiovodstvo
Celec Metka mladinski oddelek

oddelek za odrasle
oddelek za odrasle

Farid Nada

Horvat Jasna

sistemski administrator
za odrasle

tznrcaMeolic avko

Lu zana

PavliE And domoznanstvo

nabava diva

u o-tehnidna sluiba
mla inskioddelek

eza

mladinski oddelekRadovanovi6 Vesna

eta
r ela

Su3ec Ana
kraban Peter

Bernarda
upravno-teh niEna sluiba

no-tehnidna sluiba

nd kis lekodde

u

Voro5 Ju ana

Zrim Milo
Zver an

oddelek za odrasle
oddelek za odrasle
nabava tva

Kadrovski nadrt za leto2022je sestavni del programa dela P|SK Murska Sobota zalelo2022.
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1.9.1 lzobraievanje zaposlenih

Strokovni delavci bodo strokovno izpopolnjevali svoje znanje in se seznanjali z novostmi na

podroeju knjiZnitarske stroke na ustreznih seminarjih, delavnicah, strokovnih posvetih in

konferencah, tefajih in drugih izobraZevanjih v razlidnih ustanovah in knjiZnicah:

o udeleZba na teiajih COBISS;

o udeleZba na seminarjih in delavnicah, ki jih organizirajo NUK, IZUM, ZBDS, ZdruZenje

slovenskih sploinih knjiinic itd.;

o udeleZba na posvetih OOK;

o udeleiba na posvetovanjih ZBDS;

o aktivno sodelovanje v strokovnem bibliotekarskem druitvu;

o aktivno delo v delovnih skupinah Zdruienja slovenskih splo5nih knjiinic itd.;

o pridobivanje znanj iz podrodij, ki so povezane z dejavnostjo in poslovanjem knjiinice.

2 KNJINCNA ZBIRKA IN KNJIZNICNA DEIAVNOST V L{TV 2022

2.1Vrsta in obseg gradiva v knjiinifni zbirki

Knjiinidna zbirka je temelj delovanja vsake knjiZnice in z njo uresnitujemo svoje poslanstvo.

Urejena je po nadelu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), tako da omogoia prost dostop

do veEine (okrog 70 %l gradiva, predvsem pa omogoda prost dostop do veiine aktualnega in

refereninega gradiva (enciklopedije, leksikoni, slovarji idr.). KnjiiniEni katalog je dosegljiv

uporabnikom s pomodjo COBISS+.

Mladinski oddelek domuje v pritlidju knjiinice, kjer je na voljo gradivo za otroke in mladino do

i.5. leta starosti. Leposlovno gradivo je razporejeno glede na starostne stopnje po prostem

pristopu, poudno pa po naielu UDK klasifikacije.

V prvem nadstropju knjiZnice je gradivo za odrasle v prostem dostopu. easopisni oddelek

(knjiinidarji ga imenujemo tudi oddelek za periodiko) je v prostem pristopu postavljen po

abecedi naslovov. V prvem nadstropju je tudi oddelek neknjiZnega gradiva (zemljevidi, karte,
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CD-ji, DVD-ji idr.), ditalnica, kjer so na voljo eitalniska mesta, radunalniSka oprema, kiomogota

dostop do e-informacij, pa tudi tiha iitalnica za ueenje in raziskovanje, studUska soba (t. i.

>Brankova soba( s eez 4.000 enotami knjiZnega in neknjiinega gradiva, kiga je murskosoboiki

knjiZnici podaril pesnik, pisatelj, esejist in pisec filmskih scenarijev Branko 5omen leta 2005;

med tem podarjenim gradivom je veliko literature o prostozidarstvu) in romski oddelek (od

februarja 2015), ki je tudi posebnost naie knjiinice. V vsem slovenskem prostoru smo namrei

edina knjiinica, ki se ponaia s tovrstnim oddelkom. Ta je rezultat projekta Romono Kher -

Romska hiio v sodelovanju z romskim druStvom Phuro Kher - Staro hiia ter Pokrajinsko in

Studijsko knjiZnica Murska Sobota.

V slovenski bibliografski katalog je vkljudena tudi KuEanova zbirka (okrog 1.OOO enot gradiva, ki

ga je knjiZnici podaril prvi predsednik RS Milan Kuian), katere del se nahaja na mladinskem

oddelku kot stalna razstava, drugi del pa je v nadstropju ditalni5kega obmodja. lzposoja tega

gradiva, med katerim je tudi zbirka lconotheca Valvasoriana, je ditalniSka, na dom pa le pogojno.

V namenski omari z Davidovo zvezdo hranimo Judovsko zbirko, ki vkljuiuje judovske

molitvenike in obredne knjige iz predvojnega dasa, ki so bile last prekmurske judovske

skupnosti.

SkladiSdni prostori so v dtugem nadstropju knjiinice, kjer je gradivo prav tako postavljeno po

naielu UDK klasifikacije. Poseben del skladiSinega prostora je odmerjen domoznanskemu

gradivu, nekaterim zakljuEenim zbirkam in vezanim serijskim publikacijam. Tudi za hranjenje

tega gradiva skrbimo v skladu z nadeli lFLA.

Za knjiZnidno gradivo vodimo inventarne knjige, lodeno za monografske publikacije, serijske

publikacije, neknjiZno gradivo, krajevne knjiinice in potujodo knjiinico.

2.2 E-knjilnica

V Pokrajinski in 5tudijski knjiinici Murska Sobota si Zelimo, da je uporabnikom knjiinice

dostopno tako gradivo v fizidni obliki, ki je v okviru njihovega zanimanja in potreb, kot tudi
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gradivo v e-obliki, zato si prizadevamo omogoaati prost dostop do sodobnih knjiZnidnih storitev

oz. do obseZne virtualne zbirke gradiv z razlitnih znanstvenih in strokovnih podrodij.

V letu 2022 bomo nudili dostop do naslednjih podatkov zbirk in elektronskih virov:

o dostop do podatkovnih zbirk (Tax-Fin-Lex, Pressreader, EbscoHost),

o dostop do e-knjig (Biblos)- nadrtujemo nakup 400 licenc e-knjig, kar zajema ie kupljene

naslove e-knjig iz osnovnega paketa kot dodatno kupljene,

o dostop do drugih e-virov (dlib, Kamra, Album Slovenije (Murske Sobote), Obrazi

slovenskih pokrajin, Dobreknjige.si, e-u prava...).

elanom knjiZnice bomo nudili izposojo avdio knjig v slovenskem jeziku z uporabo pametnih

telefonov in tablidnih radunalnikov v mobilni aplikacijiAudibook. Nadrtujemo nakup 200 licenc.

Avdio knjige so namenjene vsem starostnim skupinam.

2.3 Nabava gradiva in strokovna obdelava

Pokrajinska in Studijska knjiZnica Murska Sobota pridobiva knjiZnidnogradivo na ved naiinov, z

nakupom, darovi, zamenjavami, lastnimi izdajamiin obveznim izvodom, kiga knjiinica prejema

kot osrednja obmodna knjiinica za pomursko obmodje. Najpomembnejii nadin pridobivanja

knjiZnidnega gradiva pri izgradnji knjiine zbirke je nedvomno nakup. Kot doslej, bomo 5e naprej

pri letnem dopolnjevanju zbirke upoitevali informacijske, izobraZevalne, raziskovalne in

kulturne potrebe lokalne skupnosti. Z nakupom knjiZnidnega gradiva v letu 2022 si bomo

prizadevali za oblikovanje kakovostne in raznovrstne knjiZnidne zbirke, kajti ravno zbirka

knjiZnitnega gradiva je temelj delovanja vsake knjiinice ter odraia kulturo lokalne skupnosti in

druibe. Nabava gradiva bo potekala v skladu z zakonodajnimi dolodili in strokovnimi priporotili,

ki urejajo pogoje za izvajanje knjiinidne dejavnosti kot javne sluibe, Naertom nakupa

knjiinidnega gradiva v Pokrajinski in 5tudijski knjiZnici Murska Sobota za leto 2022ter Pogodbo

o sofinanciranju in izvedbi nakupa knjiZnienega gradiva v splo5nih knjiinicah v letu 2022,

sklenjeno z Ministrstvom za kulturo.
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Knjiinidno zbirko bomo dopolnjevali s knjiinim in neknjiinim gradivom. Za otroke in mladino

nadrtujemo 30 % naslovov v letnem nakupu. Prav tako bomo z ustreznim 5tevilom in izborom

dopolnili referendno gradivo v obsegu najved 10 % celotne knjiZniine zbirke. Domoznansko

gradivo bomo 5e naprej pridobivali tudi na druge nadine, predvsem z darovi, pa tudi s ponudbo

antikvariatov.

Glede na Stevilo prebivalcev (54.892) naErtujemo nakup 10.978 enot knjiiniinega gradiva po

povprefni ceni 24 €. Sredstva za nakup gradiva bi morale zagotavljati obiine in Ministrstvo za

kulturo, ki pa po dosedanjih izkuinjah Zal tega niso izpolnjevale v celoti, zato bomo gradivo

nabavljali v obsegu, kot nam bodo to omogoiala namenska finandna sredstva.

Z nairtovanim nakupom gradiva bomo prispevali h kakovostni in uravnoteieni knjiiniinizbirki,

razvijanju bralne in informacijske pismenosti ter si prizadevali vsem prebivalcem na obmodju,

ki ga knjiZnica s svojo dejavnostjo pokriva, zagotoviti enako dostopnost knjiZnidnega gradiva.

Vso pridobljeno gradivo bo strokovno obdelano in v dim kraj5em iasu na voljo dlanom knjiZnice.

Prav tako bomo nadaljevali z obdelavo tlankov in sestavnih delov ter obdelavo raziskovalnih in

diplomskih nalog, magistrskih del in doktorskih disertacij.

Pri letnem dopolnjevanju zbirke bomo upoitevali informacijske, izobraievalne, raziskovalne in

kulturne potrebe lokalnega okolja.

za zadovoljevanje informacijskih potreb obdanov bo knjiinica nabavljala:

o splo5no informativno periodiko v slovenskem in madZarskem jeziku,

o gradivo z informacijamijavnega znaiaja,

o gradivo z informac'rjami, ki ljudem pomagajo pri organizaciji njihovega vsakdanjega

iivljenja in podpirajo njihovo participacijo v demokratidnih procesih.

Za zadovoljevanje izobraievalnih potreb bo knjiinica zagotavljala:

o gradivo razlidnih strok in znanstvenih disciplin na razliEnih stopnjah zahtevnosti, od zelo

poljudnih do stopenj akademske zahtevnosti, ter na razliinih medijih - knjige, periodika,
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neknji2no gradivo; zbirko bo dopolnjevala s strokovnimi in znanstvenimi deli v tujih

jezikih, posebej takrat, ko ni mogode pridobiti ustreznih del na slovenskem knjiinem

trgu,

o poudno-vzgojno gradivo, namenjeno mladim uporabnikom, od tistega, ki najmlaj5im

omogofa spoznavanje predmetov in osvajanje pojmov, do takega, ki spodbuja

vedoieljnost, 5irjenje obzorja, oblikovanje osebnih interesov, gradi otrokovo in

najstnikovo osebnost, in tistega, ki podpira Solske in obSolske obveznosti na osnovni in

srednji stopnji izobraieva nja,

o poljudno-znanstveno, strokovno in znanstveno gradivo, namenjeno 5tudentom oziroma

vsem Stud irajotim populacija m,

o gradivo, namenjeno permanentnemu izobraZevanju in osvajanju novih tehnologij in

medijev,

o gradivo, namenjeno izobraZevanju v okviru hobijev, prostotasnih aktivnosti in osebnih

interesov,

o gradivo, namenjeno za pomod pri osebnostni rasti in razre5evanju osebnih teiav otrok

ter mladih in starej5ih uporabnikov knjiZnice.

Pri zadovoljevanju raziskovalnih potreb bo knjiinica posebno pozornost posvedala:

. spoznavanju, proudevanju in raziskovanju zgodovine, kulturnih korenin in sedanjosti

lokalnega okolja, kar bo podpirala s skrbnim zbiranjem vseh vrst domoznanskega

gradiva in z izgradnjo domoznanskih podatkovnih zbirk,

o tesno sodelovala z organizatorji in izvajalci mladinskega raziskovalnega dela na

osnovnoSolski in srednjeSolski ravni, tako da bo zagotavljala potrebne vire za procese

raziskovanja, pa tudi zbirala in hranila raziskovalne naloge, ki nastajajo kot rezultat tega

dela,

o podpirala bo raziskovalno delo v okviru raziskovalnih, seminarskih in diplomskih nalog

visoko5olskega Studija z zagotavljanjem ustreznega izbora strokovnega gradiva na

razliinih nosilcih ter zbirala in hranila to vrsto gradiva,

o nadaljevala z dopolnjevanjem zbirke disertacij pomurskih doktorjev znanosti.
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Kulturne potrebe okolja bo zadovoljevala:

o z izgradnjo kakovostnih zbirk leposlovnega gradiva za razliine starosti, okuse in

zahtevnostne stopnje,

o z nabavo kvalitetnih glasbenih ter govornih posnetkov in igranih filmov,

o z izborom kvalitetne strokovne in znanstvene literature s podroija umetnosti,

o z dopolnjevanjem likovne zbirke z estetsko vrednimi likovnimi eksponati avtorjev in del

iz pomurskega in porabskega zemljepisnega prostora,

o s strokovno periodiko s podroija kulture in umetnosti.

2.3.1 Nakup gradiva za potrebe madlarske narodne skupnosti in romske skupnosti

V skladu s 25. dlenom Zakona o knjiiniEarstvu sploine knjiinice na narodnostno meianih

obmodjih zagotavljajo tudi knjiiniEno dejavnost, namenjeno pripadnikom italijanske in

madiarske narodne skupnosti ter romske skupnosti. Tako Ze vrsto let posebno pozornost

posvedamo nakupu gradiva za potrebe madiarske narodne skupnosti in s tem posledidno za

izgradnjo kakovostne knjiZnitne zbirke v madZarskem jeziku tako v osrednji knjiinici kot v

krajevnih knjiinicah na narodno meianih obmodjih.

Z rednim in dodatnim nakupom gradiva v madiarskem jeziku si bo P|SK Murska Sobota

prizadevala za:

- oblikovanje kakovostne knjiiniine zbirke, informacijskih virov in knjiZnidnih storitev, ki bodo

zadovoljeva la naj razlidnejie pot rebe pri pad n i kov narod ne sku pnosti,

- zagotavljanju dostopnosti kakovostnih knjiZniEnih storitev,

- razvoju in 5irjenju bralne kulture, bralne in informacijske pismenosti,

- ohranjanje jezika manj5ine,

- podporo kulturno-umetniSkemu izraZanju v jeziku manjiine.

Na obmodju, ki ga knjiZnica pokriva, Zivijo tudi predstavniki romske skupnosti, v bliiinije nekaj

romskih naselij. V letu 2022 bo knjiinica zbirko gradiva v romskem jeziku ustrezno dopolnila z

ustreznim izborom gradiva (knjige, AV gradivo in nekaj naslovov tekodega periodiEnega tiska).
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5 tem bomo prispevali k obogatitvi knjiZnitne zbirke, kije od leta 20L5 oblikovana na romskem

oddelku

2.3.2 Nakup gradiva za potrebe Slovencev v zamejsWu

V skladu z 26. dlenom Zakona o knjiZnidarstvu sploSne knjiZnice, ki pokrivajo obmejna obmofja,

zagotavljajo dostop do knjiinidnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogodajo

izposojo, v sodelovanju z osrednjimi knjiinicami Slovencev v zamejstvu za njihove potrebe

izvajajo nakup gradiv v Slovenijiter pomagajo pri razvoju knjiinic slovenske manj5ine v sosednjih

driavah.

Pokrajinska in 5tudijska knjiinica Murska Sobota tako tudi v letu 2022 naErtuje nakup gradiva,

namenjeno Slovencem v Porabju. Nekaj zamejskih Slovencev sicer obiskuje knjiinico v Murski

Soboti, vedina jih pa do gradiva dostopa preko bibliobusa. Prav zato bomo poskrbeli, da bo

gradivo za njihove potrebe dostopno na bibliobusu.

2.3.3 Nakup gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami

Knjiinica si 5e posebej prizadeva za laZje vkljudevanje v druZbo uporabnikom s posebnimi

potrebami z zagotavljanjem ustreznega knjiinidnega gradiva. V ta namen je od leta 2O77 na

mladinskem oddelku vzpostavljena polica Lahko branje, ki je posebej oznadena in lahko

dostopna. V letu 2022 jo bomo dopolnjevali z ustreznim izborom knjiZniinega gradiva.

2.4lzposoja

Za poveeanje izposoje gradiva, ki je vezana na tlanstvo, si bomo prizadevali z oblikovanjem

kakovostne in aktualne knji2nidne zbirke ter promocijo gradiva, bodisi v obliki literarnih vederov,

tematskih razstav gradiva, predstavljanjem na spletni strani knjiinice ipd. Zagotavljali bomo tudi

dostop do elektronskih virov (npr. e-knjige - Biblos idr.) in do podatkovnih zbirk (Tax-Fin-Lex,

PressReader, EBSCOhost), do katerih bodo lahko ilani knjiinice dostopalitudi od doma oz. izven

knjiinice.
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elanom knjiinice, ki sodijo v ranljive skupine (nosednicam, invalidom, starej5im od 65 let,

bolnikom s kronidnimi nenalezljivimi boleznimi) bomo nudili dostavo knjiinidnega gradiva na

dom.

2.4.1 MedknjilniCna izposoja

MedknjiZni6na izposoja je storitev, ki zagotavlja dostopnost knjiiniinega gradiva (predvsem

strokovnega, Studijskega), ki ga v P|SK Murska Sobota nimamo ali pa je izposojeno. Prav tako

gradivo iz na5ih knjiZnic posredujemo drugim slovenskim knjiZnicam. V okviru posebnih nalog

OOK (na podlagi konzorcijske pogodbe med OOK in Po5to Slovenije)je za uporabnike splo5nih

knjiinic Pomurskega obmodja medknjiiniina izposoja brezpladna, medtem ko je sicer plailjiva

storitev, kise zaraiunava po veljavnem ceniku P|SK Murska Sobota.

2.5 Mentorstvo

Kot v preteklih letih, bomo tudi v letu 2022 po potrebi nudili strokovno mentorstvo:

o dijakom srednjih 5ol in 5tudentom bibliotekarstva, katerim bomo omogofili tudi

opravlja nje obvezne Solske prakse,

o pri strokovnem usposabljanju za bibliotekarski izpit,

o osebam, ki bodo v na5i ustanovi opravljali delo v programu javnih del in delo v splo5no

korist.

2.6 Dejavnosti in prirediWe za spodbujanje branja, raarijanje bralne kuhure za otroke,

knj iln iEne vzgoje i n i nformac'rjskega opismenjevanja

o pravljidne ure in ustvarjalne delavnice (od 4. leta dalje),

o pravljidne ure v vrtcih in osnovnih Solah v MO Murska Sobota,

o pravljiine ure v vrtcih v Ob6ini Beltinci,

o pravljice in delavnice za otroke, starie in stare star5e (medgeneracijsko povezovanje),

o Babice in dedki pripovedujejo (medgeneracijsko sodelovanje),

o Kak je inda fajn bilou,
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o Grajski pravljiiniveder,

o pravljitne poditniSke ure z ustvarjalnimi delavnicami,

o pravljiene ure na Trgu zmage ob Pravljidni deieli v mesecu decembru,

o pravljidne ure in ustvarjalne delavnice v mestnem parku v sklopu lgrivega parka,

o obisk vrtcev v ostalih obiinah,

o bralna znadka Jazpa berem,

o bralni nahrbtnik,

o dejavnosti ob slovenskih dnevih kulture in knjige, kot npr. Slovenski kulturni praznik

(februar), Mednarodni dan knjig za otroke in Slovenski dnevi knjige (april), Teden

vseiivljenjskega uienja (maj), Dnevi kulturne dediSiine (DEKD in TKD, september-

oktober), Dan slovenskih sploSnih knjiZnic (november), Ta veseli dan kulture

(december),

o razlidne prireditve za otroke ob posebnih priloinostih...

2.7 Dejavnosti in prirediWe za spodbujanje branja in razvijanje bralne kulture za osnovnosolce

in srednjeSolce

o bibliopedagoSke ure (sodelovanje z vsemi pomurskimi 5olami),

o Rastem s knjigo za 05 in 55,

o Nod v objemu ljudskega izrodila,

o Nod z Andersenom,

o Bralni klub za mlade,

o #Sportajmoinberimo: nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med

mladimi Sportniki in Sportnicami,

o Bralnice pod slamnikom,

o predstavitevrazstav,

o priprava priloinostnih razstav...
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2.8 Dejavnosti in prireditve za spodbujanje branja, razvijanje bralne kulture, knjiinitne vzgoje

in informacijskega opismenjevanja za uporabnike s posebnimi potrebami

o bralna znaika lahkega branja (Karolinina bralna znadka),

o bralne ure v VDC,

o mesedna sredanja in pogovoriter razmiSljanja o prebrani knjigi,

o literarna sreianja v Domu starej5ih v Rakiianu in Centru za starej5e v MurskiSoboti...

2.9 Dejavnosti in prireditve za spodbujanje branja, rawijanje bralne kuhure, knjilniEne vzgoje

in informacijskega opismenjevanja za odrasle

Skozi celotno leto si bomo prizadevali za sprotno izobraievanje odraslih za delo s sistemom

COBISS-OPAC, ki nudi kakovostno in natanEno iskanje gradiva. Pripravili pa bomo tudi Sirok in

zanimiv nabor prireditev in razstav, kiso pomemben del knjiZnidne dejavnosti:

o zanimiva predavanja, ki bodo vsebinsko zelo raznolika; od humanistiinih, druiboslovnih,

do naravoslovnih in tehniinih podroiij,

o potopisnapredavanja,

o literarne veeere s predstavitvijo knjig razlidnih ianrov,

o Bralni klub Tanje Pir5,

. Bralna znaika za odrasle,

o Nod knjige,

o priloZnostne razstave (kot npr.: okrogle/pomembne obletnice rojstev in smrti

slovenskih (prekrnurskih) literatov; razstave ob podelitvi pomembnih literarnih nagrad

ter druge sprotne razstave - predvsem ob dogodkih, povezanih s knjiievnostjo,

vsakoletne slovenske knjiievne nagrade Fabula, Kresnik, Veronika, Vilenica, nagrade ob

Slovenskem knjiinem sejmu...),

o Pravljiini veeer za odrasle,

o Teden vseiivljenjskega ueenja,

o Teden slovenskih splo5nih knjiZnic,

o Ta veseli dan kulture,

o dejavnosti ob Evropskih dnevih judovske kulture,
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literarno-glasbeni vederi: Knjiinica pod zvezdami v Beltincih (junij), KnjiZnica pod

zvezdami na Skritem dvori5tu v MurskiSoboti (julij, avgust),

pregledni razstavi, vezani na obletnice (1. razstava ob 100. obletnici rojstva pisateljice

Ele Peroci, 2. razstava ob 70. obletnici najstarejSe knjiZne zbirke za mladino pri nas Sinji

galeb) in druge razstave pesnikov in pisateljev.

2.10 Dejavnosti potujoEe knjiinice

Bibliobus se ustavlja v 12 obdinah na 73 postajaliStih, na Zeljo uporabnikov in samo obiskanost

bomo postajaliSda po potrebi dopolnjevali oz. spreminjali. Na bibliobusu bomo skrbeli za

aktualnost in kakovost knjiZniEne zbirke.

V okviru oddelka potujode knjiZnice bomo izvajalitudi dejavnosti in storitve:

o obiski pred5olskih otrok, osnovnoSolcev in odraslih,

o vodeniogledibibliobusa,

o nudenje strokovne pomodi uporabnikom,

o bibliopedagoike urice s pravljico na bibliobusu,

o literarne ure na Radiu Monoiter,

o sodelovanje z ostalimi oddelki knjiZnice,

. promocijski obisk vrtcev v drugih obdinah, v katerih bibliobus nima postajaliSe,

o sodelovanje z osnovnimi 5olami, vrtci in krajevnimi skupnostmi, kjer ima bibliobus svoja

postajaliSda,

o Slovenska bralna znadka potujoie knjiinice v Porabju,

o Poletno literarno potovanje....

2.ll Dejavnosti in prirediWe za predstavljanje domoznanske dejavnostiin domoznanskih zbirk

Domoznansko dejavnost bomo v letu 2022 posku5ali pribliZati dim Siriemu krogu ljudi tudi z

razlifnimivsebinami in storitvami, kot npr.:

o poletna domoznanska bralna znaika Zakladnice,

o domoznanskiveieri,

22

o

a



POI(RA'INSI(A IN STUDIJSI(A }< T.J JI 
= 

r{ IE T= MURSI(A SOBOTA

ZVEZNA UIICA 10 TEL.: +386 2/530 8, 10

9000MURSXASOBOTA FAX.: +3E6 2/530El 30

o Akademskivederi,

o nadaljevanje izdajanja strokovno-poljudne revije za zgodovino

Prekmuriana,

o predstavitve knjig z domoznansko vsebino (literarnivederi, pogovori),

o bibliopedago5ke ure,

. znanstveno-raziskovalnodelo,

o publicistidno delo.

in literaturo

2.LL.I Nadrt digitalizacije domoznanskega gradiva

NaErtujemo nadaljevanje Ze priEetih aktivnosti v preteklih letih, dodali pa bomo nekatere nove.

Kot specifiko naSega prostora vkljuEujemo tudi raritete iz na5e domoznanske zbirke. Vse

vsebine, ki jih nairtujemo, so kot poseben del pisne kulturne dedi5dine pomembne za 5ir5e

obmodje. Prav zato si prizadevamo za dostopnost domoznanskega gradiva v digitalni obliki in

hkrati posvedamo skrb digitalnemu arhiviranju naSe pisne kulturne dedi5dine. Projekte

digitalizacije nadrtujemo v skladu s potrebami uporabnikov, ki zelo pogosto posegajo po tiskanih

izdajah, v katerih i5dejo razliine informacije. Dostop na daljavo v digitalni obliki jim bo delo

modno olajial, knjiinitni izvodi pa bodo bolj zaiditeni in manj izpostavljeni morebitnim

nenamernim poikodbam. Nadrtujemo, da bomo digitalizirali:

o dasnik Vestnik

Pod imenom Vestnik izhaja od leta 1966 do danes. V obdobju, za katerega ga Zelimo

digitalizirati, je izhajal v driavi Jugoslaviji vse do nove driave Republike Slovenije. Je duh dasa

takratnega obdobja in dogajanja v Pomurju. Kot tak je tudi kot publicistidni zgodovinski vir

zanimiv za udence in dijake raziskovalce, ki pripravljajo raziskovalne naloge za regijska in

drZavna tekmovanja za Sredanja mladih raziskovalcev v organizaciji Zveze za tehnidno kulturo

Slovenije.

o prekmurske ditanke iz 19. st. iz zbirke prekmuriana

Zajema obdobje od LTLS do konca prve svetovne vojne. Uibeniki oz. Eitanke za posamezne

5olske starostne stopnje, ki so jih uporabljali v va5kih Solah (tudi verskih), so bili vedinoma
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prevzeti oz. tudi prevedeniv prekmursko naredje po madiarskih izvirnikih, kar so poteli domati

ueitelji ali duhovniki. lzdajali so jih v najved v BudimpeSti, bodisije bilo to ministrstvo za Solstvo

ali tudi verska dru5tva. Raziskovanje jezika v teh tekstih kaie tudi na stopnjo madZarizacije v

5olah, ki v 70-ih letih 5e ni bila tako stroga, kot to postane v Prekmurju v 90-ih letih 19. stoletja.

o Zgodovinski listi - v sodelovanju s Splo5no knjiZnico Ljutomer

easopis Zgodovinski listije do leta 2OO7 izdajalo Zgodovinsko druStvo v Ljutomeru, od tega leta

naprej pa ga izdaja Sploina knjiinica Ljutomer. Vsebinsko prevladujejo prispevki s podrodja

zgodovine in so plod raziskovalnega dela vedinoma domadih entuziastidnih avtorjev. lzdajajo

tudi tematske Stevilke kot npr. ljutomerske razglednice ali 5tevilke z literarnimi prispevki.

lzdajanje takega glasila s podrodja domoznanstva Siri vedenje o tem obmoEju na severovzhodu

Slovenije, easopis je ie digitaliziran za leta od 1992 do leta 2009. Digitalizacija trenutno zadnjih

10-ih letnikov bo pomenila objavo celotnega korpusa na portalu Digitalne knjiZnice Slovenije.

o literarna dela Petra Skuhale in Radoslava Razlaga

Oba avtorja izhajata iz Prlekije in sta delovala v 19. st. Duhovnik Peter Skuhala je kot pesnik in

pripovednik pisal v >murskopoljskem< naretju, politik in pravnik Radoslav Razlag pa je v svojem

politidnem delovanju nastopal na taborih v Ljutomeru ,lalcu in drugih. V Studentskih letih se je

skuSal uveljaviti na literarnem podrodju. Z digitalizacijo in objavo Skuhalovih del bo slovenski

jezik obogaten z >murskopoljskim< naredjem, kar nudi jezikoslovcem in literarnim

zgodovinarjem moZnost raziskovalnega dela. Digitalizacija Razlagovih literarnih del in njih

raziskovanje pa ob njegovem pravniSkem in politiinem delovanju pomenicelovitejSi pogled na

njegovo osebnost.

o revija Stopinje

Serijska letna publikacija oz. koledar Stopinje izhaja od leta 1972 in je edini tovrstni koledar v

Pomurju. Je relativno obseina publikacija, ki prina5a prispevke z razlitnih podroiij npr. teoloike,

kulturnozgodovinske, literarne idr., ki so dostikrat obogateni s fotografijami. V Prekmurju v

verskem pogledu danes prevladujeta katoli5ka in evangeliianska veroizpoved. Na portalu

dlib.si je Ze objavljen Evangelidanski koledar za obdobje med obema vojnama, Stopinje pa

pomenijo nadaljevanje digitalizacije verskega tiska in s tem vedjo dostopnost javnosti.
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o dasopis Bruc

Bruc je bil Studentsko glasilo Kluba Studentov Prekmurja oz. v prvih dveh letnikih Kluba

prekmurskih akademikov, ki so ga izdajali ob letnih akademskih plesih oz. brucovanjih. Zaielje

izhajati leta 1960 in je izhajal z nekaj presledki do leta 1996. Prvi uredniki so bili pesnik JoZe Olaj

ter pisatelja Rudi Ringbauer in Branko Somen. Glasilo nudi vpogled v takratno socialno Zivljenje

prekmurskih Studentov, spoznavanje Ljubljane, odnos do domaie pokrajine in tudi prve

konflikte z oblastjo zaradi njej nevSednih dlankov. Avtorji so objavljali humoreske, pesmi in

druge literarne prispevke ne le v sloveniEini ampak tudi v prekmurskem naredju.

3 SODELOVANJE, PROMOCUA IN PROJEKfl

3.l Sodelovanje

S povezovanjem in sodelovanjem z razlidnimi partnerji si bomo prizadevali naie vsebine,

storitve in projekte obogatiti, saj so tovrstna sodelovanja pomembna pridobitev tako za

posameznika kot lokalno skupnost in druibo:

o sodelovanje z ustanoviteljicama in obdinami pogodbenimi partnericami,

o sodelovanje z Nacionalno in univerzitetno knjiinico in IZUM-om,

o sodelovanje z osrednjimi obmodnimi knjiZnicami pri izvajanju nalog obmodnosti ter

projektih, v delovnih skupinah ipd.,

o sodelovanje s sploinimi knjiZnicami na obmodju,

o sodelovanje z izobraievalnimi organizacijami,

o sodelovanje z Ministrstvom za kulturo, Uradom RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,

Javno agencijo za knjige (JAK) idr.,

o sodelovanje z Zvezo Slovencev na Madiarskem in Generalnim konzulatom RS v

Monoitru,

o sodelovanje z Bralno znadko Slovenije,

o sodelovanje s sorodnimi kulturnimi ustanovami, razlidnimi druitvi, zavodi, ustanovami,

podjetji in skupnostmiv lokalnem okolju (vrtci, 05, 55, Pomurski muzej Murska Sobota,

Pokrajinski arhiv Maribor, Galerija Murska Sobota, Ljudska univerza Murska Sobota,

Zavod za kulturo, turizem in Sport Murska Sobota, Zavod za turizem, kulturo in 5port
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Beltinci, Pomurska akademsko znanstvena unija, Argo, Pomurska izobraievalna

fundacija, Univerza za tretje Zivljenjsko obdobje, Ustanova dr. Siftarjeva fundacija, Klub

prekmurskih Studentov, DruStvo bibliotekarjev Pomurja , Zveza bibliotekarskih druitev

Slovenije, DruStvo prijateljev mladine Murska Sobota, Prekmursko druitvo general

Maister Murska Sobota, MIKK idr.),

o sodelovanje z organizacijami, ki na obmodju zdruZujejo razlidne skupine uporabnikov s

posebnimi potrebami, kot npr. z nacionalnim zdruZenjem za kakovost Zivljenja Ozara,

dru5tvom za socialno vkljudenost Mozaik, Pribinovina, OS lV Murska Sobota (Sola za

vzgojo in izobraievanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami), Varstveno

delovnim centrom Murska Sobota terZvezo prijateljev mladine Slovenije,

o sodelovanje z zaloibami in knjigarnami,

o sodelovanje z lokalnimi mediji,

o sodelovanje s posamezniki, ki podpirajo knjiiniEno dejavnost...

Za predstavljanje knjiZnice in pribliZanje njenih dejavnosti ter storitev si bomo zlasti prizadevali

o objavami na multimedijskem stojalu, spletni strani knjiZnice in druibenih omreZjih, v

lokalnih medijih, z oglaSevanjem, promocijskim gradivom,

o meseiniminapovednikiprireditev,

o poiiljanjem sporoiilza medije medijskim hiiam,

o e-obveiianjem,

o mesednimi predstavitvamidel mladinske in odrasle literature na Murskem valu,

o bralnimipriporotilniseznami,

o obvestili za uporabnike, vabili, plakati,

. promocijskim materialom (letaki, zgibanke),

o dogodki in prireditvami ob Tednu splo5nih knjiZnic, na Ta veseli dan kulture, Not knjige

in vseh drugih prireditvah, kjer sta v ospredju knjiga in knjiZnica,

r s sodelovanjem pri razliinih projektih (Dobreknjige.si, Obrazi slovenskih pokrajin,

Kamra, dLib.si, Knjiinice.si...),
26

3.2 Promocija

z:



POKRA'INSI(AN STUDUSI(A KI\JI= NJIEF| MURST(A SOBOTA
ZVEZNA ULICA 10 TEL.: +386 21530 81 10

9000 MURSI(A SOBOTA FAX.: +3EG 2/530 Ei 30

o bralnimipriporodilnimiseznami,

o letnim porodilom,

o izborom in pripravo odpisanih knjig za knjiZno stojnico z brezpladno ponudbo knjig ob

razlidnih priloinostih...

3.3 Projekti

lzvajali in razvijali bomo lastne projekte kot tudi sodelovali pri drugih projektih in vsebinah

nacionalnega pomena.

Lastni projekti:

Bralna znaika za otroke Jaz pa berem (4.-10. leta),

Lahko branje - Karolinina bralna znadka,

Babice in dedki pripovedujejo - medgeneracijsko sodelovanje,

Kak je inda fajn bilou,

Grajski pravljidni veder,

Bralna znaEka za odrasle,

Slovenska bralna znatka potujoie knjiZnice v porabju,

Bralni klub Tanje Pir5,

Bralni klub za mlade,

Knjiina dediSdina predvojne prekmurske neoloSke judovske skupnosti - molitveniki in

obredne knjige,

Raziskovalno delo - murskosoboSki tiskar Markusz Gr0nbaum,

Raziskovalno delo ob 150 obletnici rojstva murskosobo5kega duhovnika Jano5a Slepca,

Raziskovalno delo - biografija porabskega tiskarja 86re weilischa,

Kompetendna vsebina Knjiinitna dejavnost in storitve za pripadnike romske skupnosti

v sploinih knjiinicah,

Poletna domoznanska bralna znaika Zakladnice,

Prekmuriana - strokovno-poljudna revija za zgodovino in literaturo,

Domoznanski veEeri,

a

a

a

a

o

o

o

o

a

o

o

a

a

o

o

o

O
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o Akademskivederi,

o KnjiZnica pod zvezdami,

o Obujamo dedi5dino - pravljidni veieri za odrasle v Porabju,

o Nod z Andersenom,

o Nod v objemu ljudskega izrodila,

o Bralni nahrbtnik...

Drugi projekti, pri katerih bomo sodelovali:

o Rastem s knjigo,

o Slovenski knjiino-muzejski MEGA kviz,

o Kamra (regijsko uredniStvo in vnos vsebin),

o Dobreknjige.si (regijsko uredni5tvo in vnos vsebin),

. Obrazislovenskih pokrajin (regijsko uredniStvo, pregled, urejanje in vnos novih vsebin),

o Knjiinice.si - portal slovenskih splo5nih knjiinic (regijsko uredniitvo),

o Pravljiinivederi za odrasle,

o #Sportajmoinberimo: nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med

mladimi Sportniki in Sportnicami,

o Bralnice pod slamnikom,

o dLib.si (dodajanje digitaliziranega gradiva).

V sodelovanju zZvezo bibliotekarskih druitev Slovenije in njeno Sekcijo za potujode knjiZnice

bomo organizirali 21. mednarodno strokovno posvetovanje in festival potujodih knjiinic, ki bo

1.3. maja v Murski Soboti in 14. maja v Beltincih. Konvoj bibliobusov in bibliokombijev se bo

peljal od Expanoja po ulicah Murske Sobote do Slovenske ulice, kjer bodo na ogled. Na Slovenski

ulici bo potekalo celotno festivalsko dogajanje - otvoritvena slovesnost, pripovedovanje

pravljic, podarjanje odpisanih knjig, izdelovanje kadjih pastirjev, plesanje s plesno Solo Zeko in

spretnostna voZnja s skiroji. V prostorih knjiZnice bo potekal mednarodni strokovni posvet z

naslovom Delo z razlitnimi skupinami uporabnikov t.j. v vrtcih, iolah, domovih starej5ih,

zaporih, komunah, zavodiza gluhe in nagluSne in podobno. Svojo dobro prakso in izkuinje bodo

predstavili predavatelji iz Slovenije, Finske, HrvaSke, Srbije in MadZarske. Drugi dan bomo
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festivalsko dogajanje preselili na grajsko dvoriSde v Beltince in se s potujodniki poslovilina Otoku

ljubezni.

4 OBMOCNOST. B/AJANJE POSEBNIH NALOG OSREDNJE OBMOCNE KNJENICE

Sestavni del letnega programa dela in finaninega nadrta knjiinice za leto 2022 jetudi Program

dela in finandni nadrt za izvajanje posebnih nalog osrednje obmodne sploine knjiinice za leto

2022, ki ga je potrdil svet knjiinice na 4. korespondenEni seji dne 14. 4.2022.

4.t Zagotavljanje povedanega in zahtevnej5ega izbora knjilnilnega gradiva in informacij

Povedan in zahtevnejSi izbor knjiZnidnega gradiva bomo v letu 2022 zagotavljali z obveznim

izvodom, kar bo strokovno bibliografsko obdelano in opremljeno ter dostopno javnosti. O

pridobljenem gradivu bomo obveSdalitudi knjiZnice na obmoEju.

PodaljSali bomo narodnini na dosedanji podatkovni zbirkiTax-Fin-Lex in PressReader. Pravtako

bo zagotovljen dostop na daljavo do podatkovne zbirke EBSCOhost. Dostopne bodo vsem

dlanom knjiZnic na obmoiju OOK. Podatkovne zbirke bomo promoviraliv obliki promocijskega

materiala (letakov, roll-up stojala), preko spletne strani knjiinice, druibenih omreiij in po

drugih medijskih poteh (npr. javno obve5danje). Za vse ilane knjiinic na obmoiju bo

zagotovljena brezpladna medknjiZnidna izposoja.

4.2 Strokovna pomod knjilnicam obmotja

KnjiZnicam na obmodju bomo nudili strokovno pomoi pri knjiZniiarskih izzivih, pri re5evanju

problemov, svetovali glede bibliografske obdelave domoznanskega gradiva, informacijske

tehnolog'rje, jim prena5ali primere dobrih praks, krepili sodelovanje s skupnimi projekti

(domoznanska bralna znadka Zakladnice, Karolinina bralna znaika, Babice in dedki

pripovedujejo), nudili pomod pri vkljudevanju v projekte oOK in drugih strokovnih vsebin, s

dimer si bomo prizadevali za zmanj5evanje razlik v razvoju knjiinidne dejavnosti. Prav tako bomo

sodelovali z nacionalno knjiinico in z drugimi slovenskimi obmoinimi knjiinicami pri skupnih
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projektih in storitvah, se udele2evali sestankov in delavnic koordinacije obmodnosti, sodelovali

v delovnih skupinah, aktivu direktorjev OOK.... Koordinacijo pri projektih in pri skupnem razvoju

bibliopedagoSkih dejavnosti bomo nudilitudi 5olskim knjiinicam ter posvedali skrb knjiinidnim

storitvam za ranljive skupine uporabnikov na obmoiju OOK. Nadaljevali bomo z drugimi ie

utedenimi lastnimi projekti, poleg tega pa posku5ali razvijati nove.

4.3 Koordinac'rja zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

Prizadevali si bomo za usklajeno koordinacijo zbiranja, obdelavo in hranjenje domoznanskega

gradiva na obmoiju (svetovanja, strokovna sredanja, razliine komunikacijske poti). Zavezance

za obvezni izvod bomo ustrezno informirali, informacije o zavezancih posredovali nacionalni

knjiZnici, izvajali normativno kontrolo. Uporabnike bomo seznanjali z domoznanskimi zbirkami

v sorodnih kulturnih ustanovah in s tem hkrati promovirali lastno dejavnost, storitve in

knjiinidno zbirko (domoznanski vederi, razstave...). Nadaljevali bomo z izdajanjem strokovno-

poljudne revije za zgodovino in literaturo - Prekmuriana.

Prav tako bomo nadaljevali z digitalizacijo gradiva, pri demer nadrtujemo nadaljevanje ie

pridetih aktivnosti, nekatere pa tudi na novo. lzborvsebin, kijih nadrtujemo, so kot poseben del

pisne kulturne dedi5dine pomembne za 5irie obmodje. Digitalizirano gradivo bo dostopno na

spletnih portalih dLib.si in Kamra.

4.4 Usmerjanje izlodenega knjiiniEnega gradiva s svojega obmofja OOK

lzlodeno knjiiniino gradivo s svojega obmodja OOK bomo usmerjali v skladu z zakonskimi

doloiili in strokovnimi priporodili, kar bo pripomoglo k aktualni in kakovostni izgradnji

kakovostne knjiiniine zbirke za celotno obmodje OOK.

4.5 Kompetendne vsebine

Kompetendne vsebine so projekti oziroma dejavnosti, ki omogodajo razvoj in optimizacijo

delovanja doloienega podrotja ali storitve v mreii splo5nih knjiinic na nacionalni ravni. odloiili
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smo se, da se bomo lotili projekta KnjiZnidna dejavnost in storitve za pripadnike romske

skupnosti v sploinih knji2nicah. Partnerja projekta sta KnjiZnica - Kulturni center Lendava in

Ljudska univerza Lendava. Cilj leto5njih aktivnostije, da na osnovianalize obstojetega stanja ter

dobrih praks v regiji in Sirie pripravimo priporo6ila in smernice za delo s pripadniki romskih

skupnosti v splo5nih knjiinicah. V mesecu novembru 2022 nairtujemo ie mednarodni posvet

na temo druibenega poloZaja Romov in dela s pripadniki romske skupnostiv knjiZnicah.

5 OBMEJNOST, NARODNA IN ROMSKA SKUPNOST

5.1 Dejavnosti splo3ne knjilnice na obmejnem obmoCju - Slovensko Porabje

Sestavni del letnega programa dela in finaninega naIrta knjiZnice za leto 2022 je tudi Program

dejavnosti sploine knjiinice na obmejnih obmoijih za leto 2022,ki ga je potrdil SvetknjiZnice

na 4. korespondentni seji dne L4.4.2022.

Za osrednjo knjiinico Slovencev v zamejstvu se upoSteva Zveza Slovencev na Madiarskem

(ustanovljena leta 1990) s sedeZem v Monoitru, saj sicer osrednje knjiinice Slovencev na

Madiarskem ni. V letu 2O22 si bomo prizadevali za:

o zagotavljanje dostopnosti knjiZniinega gradiva, informacij in storitev pripadnikom slovenske

narodne skupnosti na obmejnem obmodju (bibliobus, e-knjige, zvoine knjige, podatkovne

zbirke),

o bralna kultura in informacijsko opismenjevanje za Slovence v zamejstvu - z bralnimi projekti

spodbujati branje v slovenskem jeziku, 5irjenje, dvig in razvoj bralne kulture in bralne

pismenosti v slovenskem jeziku, skrb za ohranjanje slovenskega jezika (Pravljiine ure za

najmlajSe, Slovenska bralna znadka potujoie knjiZnice PlSK MS),

o spodbujanje k branju v slovenskem jeziku, medsebojnemu izmenjavanju knjig in

priza devanj e za razv oj temelj n i h b ra I n ih zmoinosti (Slovenska pol ica),

o storitve za pribliievanje, oiivljanje in ohranjanje kulturne dediSdine (Obujamo dediSiino s

pravljitni mi veEeri za odrasle),

o aktivno strokovno sodelovanje za dejavnost knjiinice na obmejnih obmoijih - promocija

branja e-knjig v slovenskem jeziku in dostop do podatkovnih zbirk, krepitev sodelovanja in
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izmenjava dobrih praks z obmejnimi in zamejskimi knjiinicami ter usklajevanje dela z

obmejnimi knjiinicami (sestanek, koordinacija) in Zvezo Slovencev na MadZarskem.

5.2 Dejavnostiza pripadnike madlarske narodne skupnosti

Sestavnidel letnega programa dela in finandnega nadrta knjiZnice za leto 2022 je tudi Program

dejavnostisplo5ne knjiZnice za pripadnike narodne skupnosti za leto 2022,ki ga je potrdil Svet

knjiZnice na 4. korespondendni seji dne L4.4.2022.

Poleg dodatnega nakupa knjiZniinega gradiva in informacijskih virov, strokovne obdelave

gradiva za potrebe madiarske narodne skupnosti, izposoje gradiva v krajevnih knjiZnicah ter

zagotavljanja komuniciranja v jeziku narodne skupnosti, nadrtujemo v letu 2022 tudidejavnosti

za razvoj in 5irjenje bralne kulture in informacijsko opismenjevanje uporabnikov pripadnikov

narodne skupnosti, tako npr.:

o izposojo gradiva v krajevnih knjiinica Hodo5, Domanjievci, Prosenjakovci in Motvarjevci,

o obisk pripadnikov madZarske narodne skupnosti z bibliobusom po t. i. >narodnostni

progi< na dva tedna,

e Bralna znaika >J6zsefa Varge< za odrasle. Za bralce osrednje knjiinice, potujoie in

krajevnih knjiZnic bomo pripravili bralni seznam (druiabne romane, pesniSke zbirke,

sploSno izobraievalne in potopisne knjige...). Bralce bomo povabili, da preberejo 3

knjige in na kratko napi5ejo svoje mnenje, bralne vtise na priloZenem listku. Zakljutek

nadrtujemo v krajevni knjiinici v Motvarjevcih.

o Od Murske Sobote do Himalaje - moje fotografske in planinske izkuinje - Lado Klar,

razstava Sportnih knjig v sloven5dini in madiaridini. - predvidoma v Kulturnem domu v

Motvarjevcih.

o Literarni veier - predavanje, razstava in branje odlomkov iz knjig. Predstavitev

najnovej5ih knjig Zavoda za kulturo madiarske narodnosti iz Lendave. - predvidoma v

Kulturnem domu Hodo5.

o Pravljidne in knjiZniine ure v WZ v HodoSu, Prosenjakovcih in Domanjievcih v odvisnosti

od epidemioloikih razmer skozi celo leto.
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Druge dejavnosti za pripadnike madiarske narodne skupnosti:

. mednarodna zamenjava gradiva s knjiinicami iz Szombathelya in Budimpe5te,

o strokovno in kulturno sodelovanje z madZarskimi sorodnimi kulturnimi ustanovami

(knjiZnice, arhiv, m uzeji),

o strokovno izpopolnjevanje in usposabljanja za delo s pripadniki narodne skupnosti,

. strokovna obdelava knjiZniinega gradiva v jeziku narodne skupnosti,

o urejanje madiarskega fonda in skrb za kakovostno zbirko,

o pomof Solskim knjiZnicam pridelu s knjiiniinim informacijskim sistemom COBISS,

o promocija knjiZnidnih storitev v obliki drobnega tiska (dvojeziini letaki, zgibanke) idr.

5.3 Dejavnosti za pripadnike romske skupnosti

Za pripadnike romske skupnosti v letu 2022 nairtujemo:

o pravljiine ure,

o knjiiniino vzgojo in bibliopedagoSke ure,

o KnjiZnico igraE vsako soboto med 10. in 12. uro v okviru projekta TOY for lnclusion,

o literarne vedere romskih avtorjev.

o projekt KnjiZnidne dejavnosti in storitve za pripadnike romske skupnosti v sploSnih

knjiZnicah.

6INVESNCUE

V letu 2022 nairlujemo nakup:

o knjiZnitnegagradiva,

o IKT opreme,

. opreme za knjiZniino dejavnost in

o druge opreme.
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7 SKLEP

Program dela se bomo trudili udejaniti v dobrobit vseh deleinikov na5e knjiZnice. Prizadevali si

bomo, da bomo z zastavljenim programom dela, ki ga bomo uresniEevali s strokovnimi in

inovativnimi pristopi, prispevali h gradnji kakovostne knjiiniine zbirke in ponudbi kakovostnih

knjiinidnih storitev, predvsem pa bo naia prioriteta usmerjena v zadovoljitev razliinih potreb

lokalne skupnosti, vseh na5ih Elanov in uporabnikov, tako po izobraZevanju, raziskovanju,

kulturi, razvedrilu, pridobivanju informacij in razvijanju razlidnih vrst pismenosti. S storitvami in

ponudbo bomo hkrati prispevali k razvoju in rasti knjiinice ter prepoznavnosti le-te tako v

lokalnem kot Siriem okolju.

mag. Klaudija Sek Skafar

direktorica

,il rF*

34



PIil( IrlURlSt(A soBoTA, zveaia ullca 1Q Murcka Sobota

Izkaz pnhodkol, h odhodorrpo rhrcmem blo.t

p:al' s

-il.



2!.2L s
a22l
2021 s

-tM
-Eil-!?rI
I
-iE

i,3.



f,Fa!*

B&lF bw.-

tllrtk.SOfr,31-6.&

PriFtiib
SdidEcr*Dtqr #* S*6rery

DfGXrD.ta
,n g. lgi{ts

,e*



PISK MURSXA SOBOTA, Zvezna ulica 1Q Murcka Sobota

FinanEni naErt Pokrajinske in Studiiske knjiinice llurcka Sobota za leto 2O22
Izkaz prihodkov in odhodkov po faltturirani wednixti

ff:',!I

E]I;r._'iIt

-Erfil
Ef'U'-fl1

-fifif,nl

)ffi



Opmbf,

r6YdtdAlc d*
.hdDt Ehtr2@l

gm Oalot, o

u oaiovo
Obah8

Mursta Sobota, 31. $. 2022

Pripravilal
SonJa Beako tGrec

$fttst^,(il'%

i@F
\+oo. .s*"

Dirckbdca:
mag. Khrld{a Set Sfuffir

BQl-b b^e,- ,irnry



zaia.Sa 
-loatatla.odrlrfrgrffi

Edr a0otld{h {oa t. do
rq't!!!.)

25 ze

?*!aH+-a.A.fi. -
oo elgrirlrt irrh
q|9.l-$iodi,aoro,
Faf.,

I t

l.Drlrd|iqaa. z5 u
,.ftt *mofatt 245 r{F

t@54. o 0

+&afit&rr|rb.
Irad.tdhr{5rL
al!"!+'-Fnfr 0 0

., rc&*roliio{qt
r.ia,tF{.fii.ttr o 0

o

4e. o 0

SEtrlhaffi|.
iild o ,
Fi4qiro.i.Ertrio&
lar**rriqrlfrrrilr4.Id.
rb.rdd.
Sart'l.
ratgir -

blrr$m5r

0

o

l, v

t ,r

27 2'

lbEfrtfcar-I||
rErGtir{t+rrt crrs 0 ?

IUEJAWEOA
ZAVODA' SIqIOA'
AGEIICUE:

ilASLOV:

l(a(llsvsldr*tz!hE
r'FlldborEa

oaatzatsWFnh Javrlhdd,

llun{(. soDorr 91. 5,2022

Pfirarfr:
SonlaBcrlo xsltq iirg. toaqa S6kSd$

POKRA'INSI(A IN STUOUSXE XNTENICA MURSI(A SOBOTI
ZVEZNA 10, MURSKA SOBOTA

h&ro
h2@9hfrrrfillr,

2ehrut
Po

d.buri,
(l.b1rEr

drt,gh

l(gbt 7

llorr&Erac.sE odlonBt zd6hzard EoLErt posoa,b€ 9rl{hlu. &rh stoeEtn d&rimhom Id. .fl dn4c ot arr urpJoca ooornoo ; -0"d" n-rlj'rrI;;;;ffiJiil8"'"'abttbnCr

$** \
Et@doq 3
rfiEg. XhUAF

TBr{Z kql'e<- ire
"'$d'

lrlrliil.ts*rrb
Fdit*d,!ficDn
lomcr.I, fiV:

o

!*i
IFel||lcui
tort*ldr,*it
!tsd

[ir{e{n{i.r!.!i}
tctal.itr.{!.ha



poKRA",tNslG tN Sruousxe xt't.lEntce MURsxA soBorA
ZVEZNA ULICA IO, MURSKA SOBOTA

ue0Rr NABAvE osNovNtH sREDsrEv 20zz

inves{dja Druga opngma 800
lasha srcdstva 800

Murska Sobota, 31. 5. 2022

-\n,,}&^a
Pripravih:
Sonja Benko Kerec .f-*rr\ffi Dirpktortca:

mag. Klaud[a Sef $mfar

,A$" rfr*,

tlir Glsnovno sredstvo
2022

hyesticija KnjEnlGno gradivo 207.439
Mlnisbstvo za kul&ro 80.947

44.693
19.363

gstah ob6ine -E3.m0

8.836

investlciiar IKT Oprcma 20.000
ObCina Rogq$ovOi

9b0ina Kurrtn

Q$ina Pucond 2,000
hshas.redstva 14,U9

investiciia
Oprrina za

knlEn[Gno dajaynoot 8.000
n sredstya 8.000
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