Splošna knjižnica Ljutomer

POROČILO O DELU
za leto
2013

1.UVOD
Letno poročilo Splošne knjižnice Ljutomer za leto 2013 daje vpogled v delo zavod av preteklem
letu. Pojasnjuje prizadevanje knjižnice za uspešno opravljanje njene primarne dejavnosti in
njeno vlogo pri popularizaciji, vzpodbujanju in širjenju bralne kulture.
Pojasnjuje vpetost knjižnice v lokalno okolje in proces vseživljenjskega učenja.
Poročilo vsebuje pregled v ostalih notranjih organizacijskih enotah.
Pojasnjuje finančne kazalnike in uspešnost načrtovanih ciljev.
Pripravljeno je na podlagi podatkov, ki so jih pripravili strokovni delavci in računovodska
služba, ter iz izpisov v programski opremi COBISS.

1.1Predstavitev
Javni zavod Splošna knjižnica Ljutomer je bil ustanovljen 7. 5. 2004 z Odlokom o ustanovitvi
(Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 5/2004).
Splošna knjižnica Ljutomer opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za območje
občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej.
Knjižnična dejavnost je namenjena 17.995 prebivalcem, ki so dne 31. decembra 2013 imeli
stalno bivališče na območju vseh štirih občin. Člani in uporabniki knjižnice prihajajo tudi iz
drugih okoliških občin, preko vstopanja s svetovnega spleta na domačo stran knjižnice in
modula COBISS/OPAC v lokalno bazo, pa tudi mnogo širše, saj navedene aplikacije ponujajo
informacije o zalogi knjižnice vsej zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu.
Po Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah je knjižnica kategorizirana za osrednjo
knjižnico. Na podlagi razvida, ki ga je pripravila strokovna služba Narodne in univerzitetne
knjižnice (NUK-a), je po odločbi Ministrstva za kulturo (MK) glede na izpolnjevanje pogojev
za izvajanje knjižnične dejavnosti uvrščena med srednje razvite knjižnice (Odločba
Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/28, z dne 28. 4. 2011).
Znotraj Splošne knjižnice Ljutomer delujejo organizacijske enote:
- Muzej
- Galerija
- Kino
Vsaka organizacijska enota ima vodjo, javni zavod Splošna knjižnica Ljutomer pa zastopa in
predstavlja direktor.
Organi Splošne knjižnice Ljutomer so:
- direktor,
- svet zavoda.

Osnovni podatki
Naziv: SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER
Sedež: Glavni trg 2, 9240 Ljutomer
Matična št.: 5052432
Davčna št.: 14865483
Tel.: (02) 584 12 36 Tel./Faks: (02)581 17 58
Bibliofon: 031 90 90 23
OE Muzej
Tel.: 02) 581 12 95
OE Galerija
Tel.: (02) 581 17 58
OE Kino
Sedež: Prešernova 20
Tel.: (02) 581 12 94
E-pošta: knjiznicaljt@lju.sik.si
Spletni naslov: www.knjiznica-ljutomer.si
Zaposleni v Splošni knjižnici Ljutomer na dan 31. 12. 2012:
- strokovni delavci: Edita Šerc, Jasna Branka Staman, Srečko Pavličič, Aleksandra Šömen,
Sonja Rožman, Anton Ratiznojnik, Jožef Pečnik,
- vršilka dolžnosti direktorice: Vesna Laissani;
- računovodkinja: Božidara Veselko;
- čistilka: Marija Brunčič.

2 POSLOVNO POROČILO
Organizacijske enote Splošne knjižnice Ljutomer
2.1 Dejavnost knjižnice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zbira, obdeluje, hrani in poseduje knjižnično gradivo,
zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
pridobiva in izobražuje uporabnike,
informacijsko opismenjuje,
varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
zbira, obdeluje, varuje in poseduje domoznansko gradivo,
zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na
ktronskih medijih,

ele-

•
•
•

•
•

organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene
spodbujanju bralne kulture,
organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, prodaja kulturnoumetniška dela, izdaja kataloge, programe, brošure, plakate, almanahe, umetniške monografije in druge kulturno-izobraževalne ponudbe,
prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, strokovna predavanja za interesna
področja občanov,
pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki.

Enota Muzej
•
•
•
•

opravlja muzejsko dejavnost in izvaja programe po mreži dejavnosti za muzeje,
organizira in pripravlja stalne in občasne razstave s področja muzejske dejavnosti,
sistematično zbira, ureja, dokumentira in proučuje muzejsko gradivo,
izvaja publicistično in pedagoško dejavnost.

Enota Galerija
•
•
•
•

opravlja galerijsko dejavnost in izvaja programe galerijske mreže,
skrbi za Trstenjakovo zapuščino in stalno zbirko galerije,
skrbi za druga likovno umetniška dela,
oblikuje letni koledar kulturnih prireditev v občini.

Enota Kino
opravlja naloge kinematografske dejavnosti po programu in v skladu s statusom kina Ljutomer, kot dela mreže dejavnosti, kakor to določa akt o ustanovitvi.

Pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti
Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti Splošne knjižnice Ljutomer
Delovanje Splošne knjižnice Ljutomer za leto 2009 izhaja iz naslednjih predpisov:
•

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02),

•

Zakon o zavodih (Uradni list RS 12/91, 45/94, 8/96, 36/00, 126/06),

•

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 96/2002,
56/2008 UPB1),

•

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003),

•

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS,
št. 73/2003) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje
dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 70/2008),

•

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS št. 88/2003),

•

Pravilnik o načinu določanja stroškov osrednjih območnih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št.
19/03),

•

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015),

•

Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, 87/01, 96/02 in 105/2003),

•

Pravilnik za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS 127
5342/2004, 107/2008),

•

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/2004),

•

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (ZBDS, 1995),

•

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS
45/1994 s spr. in dop.),

•

Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08),

•

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99),

•

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 in sprem.),

•

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS 59/99),

•

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list
RS 41-1685/94),

•

Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št. 35/2005),

•

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list. RS 56/02 s sprem.),

•

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih
javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/2009),

•

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki
se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih in agencijah na
področju kulture ter na Radio-televiziji Slovenija (Uradni list RS, št. 7/2009),

•

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/2004),

•

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/04),

•

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), (Uradni list RS, št. 16/2008),

•

Manifest o splošnih knjižnicah, 1995,

•

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer (Uradno glasilo Občine
Ljutomer št. 5/2004),

•

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Splošne knjižnice Ljutomer,
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Splošne knjižnice Ljutomer, OE Muzej,
Pravilnik o organizaciji in izvedbi dejavnosti OE Galerija,
Strateški načrt Splošne knjižnice Ljutomer za obdobje 2009–2013,
ter drugih zakonskih aktov in predpisov, dokumentov zavoda.

•
•
•
•

oseb

Splošna knjižnica Ljutomer sodeluje z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami ter
društvi v občini(ah) in širše.

Strokovno knjižnica sodeluje z osrednjo območno knjižnico – Pokrajinsko in študijsko knjižnico
Murska Sobota – kamor kot osrednja knjižnica tudi spada.
OE Muzej in OE Galerija se povezujeta z muzeji in galerijami v drugih občinah (Murska Sobota, Lendava …).
Poslanstvo Splošne knjižnice Ljutomer je omogočiti vsem prebivalcem Občin Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje ter po potrebi tudi drugim uporabnikom ter zainteresiranim dostop do
knjižničnega gradiva in informacij ter informacijskih in kulturnih storitev, kot je to določeno v
zakonih in drugih predpisih in opredeljeno v aktih Splošne knjižnice Ljutomer.
V Letnem načrtu nakupa knjižničnega gradiva za leto 2013 smo opredeliti, kako bomo dopolnjevali in razvijali našo knjižnično zbirko, da bo izbor knjižničnega gradiva v zbirki usklajen z
našim poslanstvom.
1.2 Organi zavoda:
Svet zavoda
je bil konstituiran 8. septembra 2009.
Člani sveta zavoda so:
- Anton Ratiznojnik, predstavnik delavcev zavoda, predsednik;
- Nada Tomanič, predstavnica ustanovitelja, namestnica predsednika;
- Nada Jager, predstavnica ustanovitelja;
- Pavla Hajnal, predstavnica ustanovitelja;
- Silvo Knuplež, predstavnik ustanovitelja;
- Marko Jerebič, predstavnik uporabnikov;
- Jasna Branka Staman, predstavnica delavcev zavoda.
1.3 Kadri
Program v letu 2013 je bil 100% realiziran v okviru javne službe in drugih predpisanih aktov.
V Splošni knjižnici Ljutomer so v letu 2013 delali 4 višji knjižničarji in ena bibliotekarka. Po
sistemizaciji delovnih mest imamo prosto delovno mesto knjižničarja s V. stopnjo izobrazbe,
V muzeju dela 1 muzejski delavec, galerijsko dejavnost pa pokrivamo z obstoječim kadrom.
Delovno mesto strokovni delavec v galeriji je nezasedeno. Strokovni sodelavec iz OE kino je že
dalj časa na bolniškem staležu.
Strokovni sodelavci so bili razporejeni na delovna mesta, ki so v skladu s pogodbami o delu.
1.4 Prostorski pogoji
Knjižnica
Knjižnica razpolaga z okrog 680 m2, v dveh nivojih mestne hiše.
V prvem nadstropju so naslednji prostori: nabava, čitalnica z 20 do 25 sedeži, oddelek za
odrasle z izposojo, prostor za obdelavo in domoznanska zbirka, skladišče, računalniški kotiček.
Tu imata delovni prostor tudi računovodsko-tajniška služba in direktor.

V drugem nadstropju so: oddelek za otroke in mladino z izposojo, skladišče, arhiv, prostor za
pravljične ure, računalniški kotiček.
Omenjeni prostori so namenjeni nabavi, obdelavi, izposoji, postavitvi gradiv, izobraževanju
uporabnikov, aktivnostim za mlade in odrasle uporabnike ter informacijski dejavnosti.
Knjižnično gradivo je locirano v knjižnici, skladišču in premični zbirki. Knjižnično gradivo je
dostopno na lokacijah v Splošni knjižnici Ljutomer ter na izposojevališčih na Razkrižju in v
Domu starejših občanov Ljutomer.
2.5.Izgradnja knjižnične zbirke:
V letu 2013 je knjižnica imela 82.587 enot knjižničnega gradiva in je bila odprta za uporabnike
vsak delavnik od torka do petka od 8. do l6. ure, ob ponedeljkih od 8. do 18. ure,
ob sobotah od 8. do 13. ure. Odprtost knjižnice za uporabnike je bila predpisanih 47 ur tedensko.
V knjižnico je bilo v letu 2013 včlanjenih skupno 2831 aktivnih članov.
V letu 2013 smo s sredstvi Ministrstva za kulturo in sredstvi občin kupili 2959 enot
knjižničnega gradiva. V skladu z določili pogodb o sofinanciranju tega gradiva, smo nakupe
realizirali predvsem z iskanjem najugodnejšega ponudnika oziroma s kupovanjem knjižničnega
gradiva na sejmih in ob akcijah različnih založniških hiš.
Pri nakupu knjižničnega gradiva so se upoštevali standardi za splošne knjižnice ter priporočila
Ministrstva za kulturo. Razmerje naslovov med gradivom za odrasle in otroke oz. mladino je v
obsegu 70:30 (standard 70:30), razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim
gradivom pa 56:44 (standard 60:40).
Od skupnega obsega nakupa predstavljajo 328 enot publikacije, katerih izdajo je finančno
podprlo Ministrstvo za kulturo v okviru založniških programov in projektov. Delež nakupa
leposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih del je 571 enot.
Obrat izposoje je za leto 2013 znašal 159.616 enot gradiva, od tega 5179 enot
subvencioniranega gradiva. Na novo vpisanih članov v letu 2013 je bilo 288, od tega 153 na
oddelku za mladino in 134 na oddelku za odrasle.
V čitalnici imamo na voljo 100 naslovov serijskih publikacij.
Za potrebe uporabnikov si je knjižnica gradivo, ki ga ni imela v svoji zbirki, medknjižnično
izposojala v drugih slovenskih knjižnicah. Prav tako je medknjižnično izposojala gradivo iz
svojega fonda. Medknjižnična izposoja je potekala v programski opremi COBISS3/Medknjižnična izposoja.
Medknjižnična izposoja iz naše knjižnice je bila realizirana 100% (48 enot).
Nabava in obdelava knjižničnega gradiva je potekala v programskih opremah
COBISS2/Katalogizacija in COBISS3, v segmentih Nabave, Zaloge in Serijskih publikacij.
Prijavili smo se na razpis Ministrstva za kulturo za nabavo knjižničnega gradiva in prejeli
sredstva po razpisanih kriterijih.

Od lani imamo na voljo novo ponudbo, to so e-knjige v okviru ponudbe BIBLOS. V lanskem
leti si je preko te aplikacije izposodilo 36 knjig.
Predvidevamo, da se bo s tečaji in širjenjem računalniške pismenosti tudi pri odrasli in starejši
populaciji interes za e-knjigo dvignil.
2.6 Mladinski oddelek:
Leto 2013 je bilo na mladinskem oddelku tako kot vselej prežeto z dinamiko, ustvarjalnostjo in
zvedavim otroškim vrvežem.
Pestro delo je prepleteno s »trendi« ter starimi, že utečenimi, in novimi projekti, ki se oblikujejo
pri nas ali v širšem slovenskem mladinskem knjižničarstvu. Knjižnica kot prostor vsako leto
pridobi kaj novega, predvsem z lastno kreativnostjo, iznajdljivostjo in domiselnostjo.
Knjižnica je za svoje obiskovalce pripravila vrsto dejavnosti:
1. PRAVLJIČNE URE
Pravljične ure izvajata izmenično s sodelavki na mladinskem oddelku, vsak drugi teden od
meseca oktobra (začetek v tednu otroka) do aprila (zaključek ob koncu meseca
aprila) naslednjega leta.
- od 1. oktobra (Teden otroka) do konca aprila (Svetovni dan knjige),
- letošnja novost: angleške pravljične ure z zunanjo sodelavko,
- pravljične in biblio-pedagoške ure z vrtci in šolami (tako pri nas kot v ustanovah) ,
- najbolj odmeven je mini festival PRAVLJICE POD HRASTI v Parku I. Slovenskega tabora,
ki je od 19. do 23. avgusta že šesto leto množično privabil tako otroke kot odrasle. Pri izvajanju
že od samega začetka sodelujemo z Domom starejših občanov iz Ljutomera, s katerim bomo
tudi v bodoče krojili simbiozo generacij. Podporo nam izrekajo tako starši, vrtci, kot drugi
podobni festivali po Sloveniji. Odziv na kreativni delavnico ustvarjanja iz koruznega ličja v
izvedbi Zavoda Marianum.
Veržej je bil množičen in po generacijah raznolik. Festival smo zaključili s enciklopedično
glasbeno predstavo ljudskih instrumentov Tomaža Raucha.
2. RADIJSKI KNJIŽNI SEJEM
Enkrat mesečno sodelujemo v radijski oddaji »Radijski knjižni sejem«, na Murskem
valu, v sodelovanju z novinarko Nevenko Emri. Predstavimo najaktualnejše knjige
na oddelku za odrasle ter na oddelku za mladino, nato napovem še dogodke, ki se
odvijajo v Splošni knjižnici Ljutomer.
3. OBISKI OTROK IZ VRTCA TER ŠOL
Pogosto nas obišče skupina otrok, ki obiskujejo vrtec ali nižje razrede OŠ. Pripravimo
jim pravljično uro ter ogled knjižnice.
4. OBISKI VRTCEV TER ŠOL V OKOLICI
V veselem decembru ter ob drugih praznikih nas večkrat povabijo v katerega od
bližnjih vrtcev ali osnovno šolo, da otrokom pripravimo pravljično uro.
5. SNEMANJE DOKUMENTARNEGA FILMA O PRLEKIJI S Künštnimi
Prleki je sodelovala sodelavka iz mladinskega oddelka (predstavitev življenja in krajev v
Prlekiji).

6. SIMBIOZA
Že tretje leto zapored je koordinatorka za Ljutomer sodelavka, letos regionalna koordinatorka
za Pomurje. Pri projektu Simbioza gre za e-opismenjevanje odraslih. Mladi učijo
starejše osnov računalništva. Poleg knjižnice se je projekt v Ljutomeru izvajal še v gimnaziji ter
OŠ.
7. BIBLIOPEDAGOŠKO DELO
Le-to poteka vsakodnevno, spontano pri izposoji ter iskanji gradiva, pomoči uporabnikom,
včasih pa tudi načrtno, ko nas obišče skupina ljudi mladih ali starejših,
ki želijo kaj več izvedeti o sistemu COBISS/OPAC.
8. LIKOVNE IN RAZISKOVALNE RAZSTAVE:
pripravimo jih sami ali z zunanjimi sodelavci iz osnovnih šol, vrtcev ali bralci: Valentino,
razstavo pomladi, Moja najljubša knjiga, Slovenska izvirna slikanica 2010, Hans Christian
Andersen (ob dnevu knjig za otroke), Gremo v šolo, Nominiranci Večernice in drugih literarnih
nagrad, Od čuka do Berta, Koledniki prihajajo, spominske razstave ob jubilejih slovenskih
literatov itd.
9. PROJEKT RASTEM S KNJIGO
izvaja naša knjižnica že sedmo leto skupaj z Javno agencijo za knjige, Ministrstvom za kulturo,
Ministrstvom za šolstvo in šport ter Zvezo splošnih knjižnic z namenom širiti bralno kulturo.
Skozi literarno bralno popotovanje se sedmošolci in dijaki 1. letnikov srednjih šol srečujejo z
dobro slovensko in svetovno literaturo, k nadaljnjemu odkrivanju vrhunskih del domačih
mladinskih avtorjev pa jih vsako leto nagovarja knjižno darilo. To šolsko leto so bili
osnovnošolci obdarjeni z duhovitim romanom o tegobah odraščanja Vinka Möderndorferja Kot
v filmu, srednješolci pa z izjemnim Goranom Vojnovićem, ki je po Čefurjih raus več kot
presenetil z generacijskim romanom Jugoslavija, moja dežela.
Ob srečanju posegamo po široki paleti informacij, ki bodo mladim tekom šolanja dobrodošle za
dvig njihove bralne pismenosti, razgledanosti ter v permanentno pomoč (sistem Cobiss, ipd.)
Posegamo po tako klasičnih kot internetnih informacijah.
10. LITERARNA, USTVARJALNA in DRUGA SREČANJA:
- Pravljični večer za odrasle v prepolni poročni dvorani (februar 2013) z odličnimi slovenskimi
pravljičarji in glasbeni spremljavi Barbare Gabrielle in Gašperja Šantla.
- Teden otroka : predstava Morski pes Anton (Glavni trg) Luka Vasleta.
11. V naši knjižnici in širom Slovenije otroci na internetnih straneh spoznavajo in rešujejo
knjižnično-muzejskim MEGA KVIZOM (od okt. do maja). Letošnji že 8. cikel je posvečen
Rimljanom na naših tleh in 2000 let Emone. Klub precejšnjemu informiranju in angažiranju
moramo žal povedati, da so odzivi z naših OŠ ter končni rezultati pičli. Letošnja tema bi se
lahko dobro vklopila v učni proces. Na sestankih z organizacijskim teamom ugotavljamo, da bi
jo morali vključiti v redni nacionalni učni načrt.
MEGA kviz je biblio-pedagoški naslednik Svetovnega knjižnega kviza, ki se je pričel že l. 1991,
h kateremu je takoj pristopila tudi naša knjižnica, beležila pa je visoko število rešitev.
12. Šolski čas je zmeraj prežet z množico referatov, obveznim in priporočilnim branjem,
bralnimi značkami, eko bralnimi značkami itd.

13. IZOBRAŽEVANJE KNJIŽNIČARJEV IN NADGRAJEVANJE ZNANJA s seminarji,
ki jih organizira in izvaja Izum Maribor, ali seminarji in srečanji iz biblio-pedagoškega področja
(Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana, Mariborska knjižnica itd.).
- Gruntwig delavnica v Luxemburgu – Evropa brez meja (4. - 10. Marec 2013) – izobraževanje
izven knjižnice kot izbrana članica Društva gluhih in naglušnih Pomurja. Pridobila sem izjemne
izkušnje z ljudmi s posebnimi potrebami, kakor tudi tistimi, ki se z njihovo problematiko
ukvarjajo profesionalno.
- Simpozij o poeziji v Pionirski knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani Pesem, boginja, zapoj!
(april 2013).
- Večernica, tradicionalni srečanje slovenskih literatov za mladino, obiski po šolah. Simpozij
Tematizirane revščine v slovenski mladinski književnosti in strokovna ekskurzija (20. -22. 9.
2013).
14. Obisk strokovnih sred v Pionirski knjižnici Otona Župančiča, ki jih Center za mladinsko
književnost pripravlja že desetletja vsako drugo sredo v mesecu.
- Obisk Knjižnega sejma (nov. 2013).
15. V knjižnici smo vse leto tekoče odpisovali gradivo. Za NUK je bilo po zakonu izločeno
odpisano dragoceno in za slovenski prostor pomembno gradivo, preostalo smo usmerili v
knjižnično bukvarno, ki jo bralci vselej izpraznijo.
V letu 2013 je bilo na Mladinskem oddelku izvedenih 132 prireditev na sedežu Splošne
knjižnice Ljutomer in izven sedeža, s skupno 20.221 obiskovalci.
2.7 ODDELEK ZA ODRASLE:
Tradicionalne čajanke so potekale skozi leto 2013 po naslednjem vrstnem redu:
-

-

14. 2. 2013-pesnica Monika Čuš je predstavila svoje knjige Bučanje valov, Sinjina in
Sledi vetra,
14. 3. 2013-Pogovor s karikaturistko Aljana Primožič in razstava njenih del v čitalnici,
11. 4. 2013-Pogovor z Nano Petrovič o ekoloških naseljih in trajnostni kulturi bivanja,
9. 5. 2013-skupina udeleženk čajank je obiskala ak. slikarja Vladimirja Potočnika ob
njegovem jubileju in si ogledala razstavo slik v njegovem ateljeju, poklepetala o
ustvarjanju, delu in življenju,
17. 10. 2013-Edita Šerc je predstavila potovanje po Maroku, načinu življenja, prehrano,
običaje,
14. 11. 2013- Edita Šerc je imela še eno predavanje o Maroku. Pokazali smo tudi dva
filma o Ljutomeru: Prva samopostrežna trgovina in Konjske dirke v Ljutomeru,
12. 12. 2013-Glasbeno-literrani dogodek z Andrejem Kokotom-» Misli o O«,

Na čajankah je bilo v letu 2013 180 obiskovalcev.
Pri domoznanskem delu je bilo v preteklem letu urejenih kar nekaj področij po zaključenih
mapah (npr.: kraji in ljudje, obrti, ljutomerski kasač, osebnosti…), kakor to največkrat iščejo
uporabniki. Več kot šestdesetkrat je bila nudena strokovna pomoč pri seminarskih, diplomskih
oz. magistrskih nalogah, kar je bilo kot končni izdelek knjižnici podarjeno v uporabo na
področju zgodovine, domoznanstva in drugih ved. Področje domoznanstva je bilo angažirano pri
pripravi vsakoletnega knjižničnega zbornika Zgodovinski listi.

Poleg navedenega je knjižnica realizirala še naslednje aktivnosti:
- ureditev in nadgradnja spletne strani www.knjiznica-ljutomer.si;
- zimske pravljične ure za predšolske otroke; NOVOST: mesečne pravljice v angleškem jeziku,
- tedenske predstavitve knjižnih novosti;
- razstavna in prireditvena dejavnost;
- razvijanje bralne kulture;
- izobraževanje uporabnikov (predšolski in šolski otroci, srednješolci);
- projekti: »pravljice pod hrasti«, Rastem s knjigo, Moja naj knjiga, Mega kviz;
- sodelovanje pri izvajanju projekta Bralna značka;
- izvedba biblio-pedagoških ur v sodelovanju s šolami in z vrtci;
- različne delavnice;
- potopisno predavanje;
- druženje »s knjigo ob čaju«;
- vključevanje v aktivnosti v smislu oživitve mestnega jedra;
- obeleženje različnih pomembnih obletnic oz. dni (Prešernov dan, dan slovenskih splošnih
knjižnic, 3. december …)
- dnevi odprtih vrat;
- srečanja z avtorji in predstavitve njihovih knjig;
- sodelovanje v oddaji Murskega vala Radijski knjižni sejem,
- sodelovanje v projektu opismenjevanja starejših pri delu z računalniki,
- lokalno vodenje in izvedba projekta Simbioza.
Knjižnica je v letu 2013 sodelovala z drugimi zavodi v občini, in sicer:
- z Domom starejših občanov Ljutomer, kjer je mesečno nudila pomoč pri vodenju
knjižnice, organiziranju bralnih ur, predstavitvi knjig in pogovorih o knjigah; v domu je
upravljala tudi s premično zbirko knjižničnih gradiv, ki je v poprečju obsegala 357 izvodov;
- z Lokalno turistično organizacijo, ki je vključevala aktivnosti knjižnice v svoje programe;
- z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa ter
nadaljevalnih aktivnosti pri ureditvi Golarjeve spominske sobe;
- sodelovala je pri celotnem postopku urejanja in prepoznavanja arhivskega gradiva z Župnijo
Ljutomer;
- sodelovala je tudi z vsemi osnovnimi šolami občin Ljutomer, Veržej, Razkrižje in Križevci
ter občasno tudi z drugimi; poleg biblio-pedagoških ur, ki jih je pripravljala za osnovnošolske
skupine, je učence preko sodelovanja v projektih spodbujala k branju
kvalitetnejšega leposlovja;
- za predšolske skupine otrok v vrtcih je v obliki biblio-pedagoške vzgoje predstavljala
knjižnico in njeno dejavnost na sedežih vrtcev ali knjižnice;
- organizirala je pravljične in ustvarjalne delavnice.
Knjižnica je svoje poslovanje in prisotnost popularizirala prek različnih medijev, predvsem na
radiu, preko spletne strani, ob različnih prireditvah, projektih, predavanjih in pravljičnih urah
je pripravila zloženke in drugo spremno gradivo.
Ob dnevu splošnih knjižnic, 20. novembru, ob slovenskem kulturnem prazniku, ob rojstnem
dnevu Franceta Prešerna, 3. decembru, je knjižnica na široko odprla svoja vrata.
Uporabnikom je nudila določene ugodnosti: podarili smo letno članarino na novo vpisanim
članom, brisanje zamudnin in podobno. Poskušali smo čim bolj pritegniti uporabnike in jih tudi
navdušiti za članstvo.

2.8 Domoznanska zbirka
Pri domoznanskem delu je bilo v preteklem letu urejenih kar nekaj področij po zaključenih
mapah (npr.: kraji in ljudje, obrti, ljutomerski kasač, osebnosti…), kakor to največkrat iščejo
uporabniki. Več kot šestdesetkrat je bila nudena strokovna pomoč pri seminarskih, diplomskih
oz. magistrskih nalogah, kar je bilo kot končni izdelek knjižnici podarjeno v uporabo na
področju zgodovine, domoznanstva in drugih ved. Področje domoznanstva je bilo angažirano pri
pripravi vsakoletnega knjižničnega zbornika Zgodovinski listi.
Aktivnosti v letu 2013:
1. Pregledna razstava o Francu Miklošiču (obletnica)
2. Pregledna razstava o župnijskem arhivu
3. Zapis za Zgodovinske liste
4. Zapis za Stopinje
5. Zapis za spletne strani Občine Ljutomer
6. Zapis za vlogo za obnovo Miklošičevega trga
7. Priprava razstave za obletnico športa
8. Priprava gasilskega zbornika ob obletnici
9. Fotografiranje kmečke hiše Krapje
10. Priprava pri izdaji monografije o Mursi
11. Priprava gradiva za Kunaverjevo
Domoznanstvo ob petkih: 38 uporabnikov (diplome, seminarske, članki, raziskovanja,
posredovanja DZ gradiva in drugo
3. OE Muzej
Muzej hrani naslednje muzejske zbirke:
Taborsko gibanje na Slovenskem,
Splošno muzejsko zbirko Ljutomera,
Zbirko fotografij in filmov dr. Karola Grossmanna.
Muzej se je v okviru svojega osnovnega programa dejavnosti (zbiranje, evidentiranje in
varovanje muzejskih predmetov, pedagoške in raziskovalne dejavnosti), vključeval tudi v
lokalne interesne in v druge oblike dejavnosti in prireditev, (razstave, simpozije, predavanja,
izobraževanje...).
V mesecu februarju 2013 je bila v stalni muzejski zbirki fotografij in filmov dr. Karola
Grossmanna predstavljena jubilejna, 20. številka zbornika Zgodovinski listi, 2012, pri kateri je
sodelovalo deset avtorjev. Muzejski delavec je kot urednik zbornika tudi sodeloval s prispevkom
Volitve in politične razmere v srezu Ljutomer 1929 – 1935.
Muzej je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije - Slovenskim filmskim arhivom, v
mesecih januar - marec predstavil dokumentarne filme v okviru projekta »Muzejski filmski
večeri«, ki jih je občinstvo lepo sprejelo. Na treh filmskih večerih so se predvajali filmi: Ormož,
jugoslovanski Galspach - 1935, Prekmurje - 1950, Srečanje s Pomurjem - 1964, Prvi metri
slovenskega filma - 1968, Radenci - 1937, Jesen med trtami - 1949, Bregovi Mure - 1959,
Podoba neke mladosti - 1966.

V mesecu januarju 2013 je strokovni delavec sodeloval s Pokrajinskim arhivom iz Maribora pri
organizaciji in predstavitvi dokumentarne razstave arhivskih dokumentov Mesta in trgi ob
slovensko - hrvaški meji, ki je bila na ogled v Galeriji Anteja Trstenjaka v Ljutomeru. Za Radio
Slovenija je bila izvedena dokumentarna pogovorna oddaja ob 145 – letnici 1. slovenskega
tabora v Ljutomeru. Ob Miklošičevem letu - 200 letnici rojstva ljutomerskega rojaka dr. Franca
Miklošiča je strokovni delavec muzeja tudi sodeloval pri nastanku dokumentarnega filma predstavitev trga Ljutomera v času Miklošičeve mladosti v prvi polovici 19. stoletja.
V okviru prireditev Miklošičevi kulturni dnevi je muzej za dijake prvih letnikov Gimnazije
Frana Miklošiča v Ljutomeru organiziral učno uro o vlogi in pomenu muzejev pri ohranjanju
premične kulturne dediščine, spoznavanje muzejskih virov (predmeti, slikovno, fotografsko in
pisno gradivo v stalnih zbirkah in v depojih.
Muzej je V tednu otroka, od 3. do 9. oktobra 2013 pripravil za učence osnovnih šol predavanje
o življenju in delu ljutomerskega rojaka, dr. Karola Grossmanna, s poudarkom na fotografski in
filmski dediščini, predvajal se je tudi dokumentarni film o prvi slovenski samopostrežni
trgovini, nastali v Ljutomeru, leta 1958.
Strokovni delavec je nudil strokovno pomoč dijakom in študentom ter drugim interesentom z
informacijami in nasveti in pri izposoji muzejskega, knjižničnega in drugega gradiva za
seminarske in diplomske naloge, razstave, simpozije in druge prireditve.
Za novo brošuro Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah, se je v okviru Skupnosti
muzejev Slovenije pripravila krajša vsebina muzejskih zbirk in dejavnosti v muzeju.
Strokovni delavec se je udeležil Muzeoforuma - strokovnega izobraževanja muzealcev v okviru
Društva muzealcev Slovenije, ki je potekal v Narodnem muzeju, dne 2. decembra 2013. Teme
predavanj so bile: muzejski predmeti - zbiranje in njihova selekcija, razstavna dejavnost,
zbiranje avtobiografskega gradiva.
Muzejski delavec se je udeležil strokovnih predavanj, simpozijev in razstav, ki so potekali v
Pomurju in Podravju, povezani z aktualnimi dogodki iz zgodovine pokrajine (Ormož, Murska
Sobota, Lendava, Maribor).
Razen strokovnega vodenja po stalnih zbirkah, so v dogovoru z mentorji za učence osnovnih šol
in za dijake gimnazije v Ljutomeru potekale tudi učne ure iz določenih tem iz vsebine muzejskih
zbirk (narodni programi, življenje in ustvarjalna dejavnost dr. Karola Grossmana, izbrane teme
iz vsebine stalne razstave splošne muzejske zbirke.
Muzejski delavec je raziskoval in zbiral kopije arhivskega in publicističnega gradiva (PAM in
UK Maribor) ter obdelal publicistično gradivo (časopisje) iz 40. let 20. stoletja na temo
političnih gospodarskih in kulturnih dogodkov Ljutomera in okolice (Slovenski narod, Slovenec,
Slovenski Gospodar, Jutro, Domovina, Kmetski list…) za prispevek v glasilu Zgodovinski listi
in za arhiv muzeja.
V letu 2013 je muzej pridobil v inventar nekaj fotografskega in publicističnega gradiva (Sokol,
TVD Partizan, kopije rokopisnih kronik Ljutomera, avtorja Božidara Kryla, dokumente NOB).
Na podlagi odbranega fotografskega gradiva se je gradivo popisalo in inventariziralo iz dela na
terenu strokovnega delavca in nekdanjih javnih delavcev v zavodu Splošna knjižnica Ljutomer,
enota muzej. Popis in inventarizacija se nadaljuje, ker gre za velike količine fotografskega
gradiva.

Muzejski sodelavec je bil tudi eden od so-mentorjev diplomske naloge o prvi slovenski zadružni
posojilnici, nastali v Ljutomeru, leta 1872, katere avtor je bil diplomant Filozofske fakultete v
Ljubljani, oddelek za zgodovino. Prav tako je muzejski delavec za časopisni članek sodeloval
pri zbiranju in posredovanju informacij pisnih virov in slikovnega gradiva o ljutomerskemu
politiku in gospodarstveniku Viktorju Kukovcu. V okviru projekta Občine Veržej, je strokovni
delavec sodeloval pri pripravi edicije in bil avtor prispevka zgodovinskega dela edicije.
Sodeloval je pri pripravi fotografskega gradiva in predmetov ob 110-letnici TVD Partizan
Ljutomer za dokumentarno razstavo.
V mesecu decembru 2013 smo ponovno pričeli z muzejskimi filmskimi večeri. V načrtu je
predvajanje 3 arhivskih filmov v zimskih mesecih iz Slovenskega filmskega arhiva v letu 2013 2014. V pripravi je prvi filmski večer – film Strici so mi povedali, po literarni predlogi
prekmurskega pisatelja Miška Kranjca, v režiji Franceta Štiglica.
Strokovni delavec muzeja zaključuje pripravo za tisk 21. številke zbornika Zgodovinski listi, za
katerega je prispevke napisalo 9 avtorjev, strokovnih delavcev Splošne knjižnice Ljutomer in
zunanjih sodelavcev. Strokovni delavec muzeja je pripravil prispevek Usnjarstvo v Ljutomeru v
prvih 60-letih 20. stoletja in prispevek Politične stranke in volitve v sodnem okraju Ljutomer
med leti 1935 – 1938.
V letu 2013 so se v muzeju nabavili: barvni laserski tiskalnik, skener in električno pomično
filmsko platno v stalni zbirki K. Grossmanna. V pripravi je tisk promocijskega gradiva muzeja:
razglednica Ljutomera – grafika po Fisherju iz leta 1681 in razglednica ljutomerskega župana
Gregorja Varašiča v boju s kruci, leta 1713, posneta po sliki iz zbirke muzeja.
V letu 2013 je za krajši čas v muzeju delal tudi prostovoljec, študent zgodovine, ki je za muzej
pregledoval stare časopisne izvode Pomurskega vestnika, z članki o Ljutomeru. Napisal je
članek za zbornik Zgodovinski listi in popisal in inventariziral slikovno in arhivsko gradivo
razstave ob 120-letnici Kasaškega društva v Ljutomeru.
V letu 2013 so se očistili in konzervirali nekateri leseni muzejski predmeti in orožje iz stalne
razstave v splošni muzejski zbirki Ljutomera. Dopolnila se je knjižnica muzeja starejših knjig
in periodičnega zgodovinskega tiska ter pridobilo nekaj novih knjig.
V letu 2013 si je muzejske zbirke OE Muzej pod strokovnim vodstvom ogledalo 831
obiskovalcev (redni ogledi in ogledi po tematskih področjih), prilagojeni v dogovoru z mentorji
po učno-vzgojnem programu. Odraslih oseb je bilo - 371, učencev in dijakov, študentov- 460
(ocena). Razen ogledov zbirk in dveh vodstvenih ogledov mesta Ljutomera, so v muzeju
potekali muzejski filmski večeri, na katerih je bilo 77 obiskovalcev in predstavitev muzejskega
zbornika – 27 obiskovalcev. V letu 2013 je muzej z PA Maribor organiziral dokumentarno
razstavo Mesta in trgi ob hrvaško-slovenski meji, katero si je v Galeriji Anteja Trstenjaka
ogledalo okoli 200 obiskovalcev (ocena) med katerimi je bilo 160 dijakov Gimnazije Frana
Miklošiča iz Ljutomera. Muzejsko arhivsko dokumentacijo si je izposodilo 5 raziskovalcev
(dijaki, študentje, odrasli).
Skupno je bilo v okviru prireditev muzeja zabeleženo 1130 obiskovalcev.
Načrti za leto 2014:
V letu 2014 se bo muzej razen osnovnega programa varovanja, promocije, zbiranja,
evidentiranja in proučevanja muzejskega gradiva, vključeval tudi v pedagoško in razstavno
dejavnost v okviru šolskih programov in programov muzeja, strokovnih vodenj posameznikov,

šolskih, turističnih in drugih interesnih skupin v stalnih muzejskih zbirkah in se vključeval v
predstavitev kulturne znamenitosti mesta Ljutomera, v interesne dejavnosti lokalne in širše
skupnosti. Med programskimi nalogami muzeja oziroma prireditvami je planirana ena muzejska
razstava v galeriji Anteja Trstenjaka po dogovoru z muzeji, lokalna razstava dokumentov v
čitalnici Splošne knjižnice Ljutomer o prvi zadružni okrajni posojilnici in mestni hranilnici v
Ljutomeru 1871 - 1872, dve predavanji na temo iz lokalne zgodovine, dopolnitev stalne razstave
splošne muzejske zbirke Ljutomera z krajšo vsebinsko zasnovo.
Muzejski delavec bo sodeloval na simpoziju, posvečenem slovenskemu politiku in pisatelju dr.
Josipu Vošnjaku. Prispevek k simpoziju v Slovenski Bistrici bo zajemal vlogo dr. Vošnjaka na
1. slovenskem taboru v Ljutomeru in njegov pomen pri nastanku prve slovenske zadružne
posojilnice in hranilnice v Ljutomeru. Muzej hrani bogato zbirko razglednic Ljutomera od
začetka 20. stoletja do danes. V kolikor bodo finančna sredstva, se načrtuje knjižna izdaja
razgledniških motivov s spremnim besedilom. Priprava vsakoletne - 22. številke zbornika
Zgodovinski listi. Terensko delo pri zbiranju gradiva.
Ob 150-letnici rojstva ljutomerskega rojaka, prvega slovenskega filmskega ustvarjalca, dr.
Karola Grossmanna, se v dogovoru z občino Ljutomer načrtuje spominska plošča na njegovi
hiši. Na osnovi predloga o izboru pomembnih osebnosti Ljutomera, ki ga je pred leti
posredovala občini Ljutomer komisija v okviru muzeja, je predviden tudi doprsni kip K.
Grossmana na Glavnem trgu v Ljutomeru. V letu 2014 je v načrtu muzeja tudi predvajanje
filmov iz cikla ruske kinematografije v okviru Slovanske knjižnice in Rusko-slovanskega
društva RUSLO v Ljubljani.
Strokovno izobraževanje je planirano v okviru strokovnih srečanj Muzeoforum, delavnic,
zborovanja slovenskih muzejskih delavcev v okviru Slovenskega muzejskega društva, strokovna
ekskurzija, druga srečanja, simpoziji in prireditve.
Načrtuje se ponatis muzejskega vodnika Taborsko gibanje na Slovenskem, nakup novega
diaprojektorja in DVD predvajalnika.
4. OE Galerija Ante Trstenjaka Ljutomer
Program razstavne dejavnosti likovnih umetniških stvaritev in likovnega umetniškega
poustvarjanja v razstavni galeriji Ante Trstenjak, ki je locirana v sklopu Doma kulture Ljutomer,
je na osnovi javnega razpisa OE Galerija za navedeno leto in na ta način prispelih vlog
zainteresiranih razstavljalcev bil osnovan po sklepu pristojnega strokovnega organa OE Galerija
in v skladu z veljavnim internim aktom, ki določa to področje dela Splošne knjižnice Ljutomer.
Ob razpoložljivi finančni konstrukciji po FN knjižnice za tekoče leto in po uskladitvah glede
možnosti in pričakovanj, želja in zahtev razstavljalcev, je bil sprejet in potrjen letni program
razstavne dejavnosti ter kot takšen tudi v celoti realiziran.
Razstavna dejavnost v galeriji A. Trstenjak se je pričela z mesecem januarjem 2013, druga
potrebna tehnična dela so se izvajala skozi vse leto, nabava, menjava in popravila infrastrukture
pa, kakor je to zapisano v nadaljevanju poročila.

Januar 2013
Razstavljalec: Pokrajinski arhiv Maribor
Namen: Mesta in trgi Vojne krajine
Oblika in vsebina: zgodovinska razstava po projektu, gostovanje, nadaljevanje

Aktivnosti: strokovna postavitev, otvoritev, oprema z galerijsko infrastrukturo, vabila,
posredovanje spremnega gradiva, odprtost za javnost, dežurstvo in vodenje
Število obiskovalcev (ocena): odprtje: 50, ogledi: 150
Februar 2013
Razstavljalec: Gimnazija F. Miklošič Ljutomer
Namen: Kulturni praznik in informativni dnevi slovenskih šol
Oblika in vsebina: razstava slik in skulptur lastne produkcije
Aktivnosti: strokovna postavitev, oprema z galerijsko infrastrukturo, posredovanje spremnega
gradiva, vodenje, odprtost za javnost
Število obiskovalcev (ocena): 450
Marec 2013
Razstavljalec: Marija Milena Reščič
Namen: razstava je bila realizirana v navezi in ostalimi aktivnostmi ljutomerske Karitas in
materinskega dneva
Oblika in vsebina: samostojna razstava slik in kipov
Aktivnosti: priprava galerijske infrastrukture, strokovna postavitev, vabila, otvoritev, odprtost
za javnost, posredovanje spremnega gradiva, vabila, odprtje, zapis, dežurstvo in vodenje
Število obiskovalcev (ocena): odprtje: 280, ogledi: 80
April 2013
Razstavljalec: Sladka Istra
Namen: gostovanje in izmenjava umetniške razstave za javnost
Oblika in vsebina: pregledna skupinska razstava skupine in projekta ustvarjalcev in obalnih
galerij Sladka Istra
Aktivnosti: delni izbor, strokovna postavitev, oprema z galerijsko infrastrukturo, vabila, zapis,
otvoritev, odprtost za javnost, posredovanje spremnega gradiva, vodenje; spremni kulturni
program
Število obiskovalcev (ocena): odprtje: 70, ogledi: 200
Maj, junij 2013
Razstavljalec: Vladimir Potočnik st., obletnica
Namen: slikarjeva 70- letnica
Oblika in vsebina: pregledna retrospektivna razstava in predstavitev monografije
Aktivnosti: vabila, postavitev, otvoritev, medijske objave, fotografiranje; spremni kulturni
program, organizacija in izvedba delavnice, deponiranje, vodenje, odprtost za javnost, delavnica
na domu, priprava gradiva za monografijo, posredovanje javnosti
Število obiskovalcev: odprtje: 100, ogledi: 250
Julij 2013
Razstavljalec: KTD Festival Ljutomer
Namen: tradicionalno srečanje
Oblika in vsebina: 9. festival fantastičnega filma in vina
Aktivnosti: priprava prostora in infrastrukture, postavitev razstave, dežurstvo, vodenje, zapis
Število obiskovalcev: odprtje: 200, ogledi: 120
Avgust 2013

Razstavljalec: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Namen: obletnica zavoda
Oblika in vsebina: pregledna razstava delavnosti 100 let v Pomurju
Aktivnosti: vabila, postavitev, otvoritev, medijske objave, fotografiranje, dežurstvo, vodenje,
vodenje po mestu in delovnem področju Miklošičevega trga
Število obiskovalcev: odprtje: 50, ogledi: 250
September 2013
Razstavljalec: »Združeni«, Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev (sekcije
ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev) in Likovna sekcija S. Prelog Kulturnega društva I. Kaučič
Ljutomer
Namen: pregled letnega ustvarjanja
Oblika in vsebina: skupinska razstava likovnih del, izbor in posebnosti
Aktivnosti: postavitev, otvoritev, likovna kritika, strokovno vodenje, medijske objave, vodenje,
odprtost za javnost, posredovanje spremnega gradiva
Število obiskovalcev: odprtje: 80, ogledi 80
Oktober 2013
Razstavljalec: OŠ I. Cankar Ljutomer, podružnica Cvetko Golar
Namen: predstavitev dela in projekta
Oblika in vsebina: predstavitev likovnih del otrok s posebnimi potrebami na temo igral
Aktivnosti: prostor in infrastruktura, postavitev in pomoč pri odprtju, predstavitvi, dežurstvo,
vodenje
Število obiskovalcev: odprtje: 280, ogledi in delavnice: 200
Oktober 2013
Razstavljalec: Ivana Andrić Todić, Rok Komel
Namen: dvojna razstava slik in skulptur
Oblika in vsebina: predstavitev umetnikov: slikarke in slikarja, tradicionalnega lončarja
Aktivnosti: prevozi, izbor del, izbor in priprava , postavitev, vabila, razstavna zloženka,
otvoritev, likovna kritika, medijske objave, odprtost za javnost, vodenje, odprava likovnih del,
izvedba spremnih aktivnosti
Število obiskovalcev: odprtje: 30, ogledi 100
November 2013
Razstavljalec: Pokrajinski arhiv Maribor
Namen: spremna razstava ob simpoziju
Oblika in vsebina: pregledna razstava novejšega arhivskega gradiva o Miklošiču
Aktivnosti: ureditev prostora, infrastrukture, pomoč pri postavitvi, dežurstvo, vodenje,
posredovanje gradiva
Število obiskovalcev: odprtje: 120, ogledi 200
December 2013
Razstavljalec: Lions klub
Namen: letni delo kluba na tem področju
Oblika in vsebina: razstava po letnem razpisu

Aktivnosti: priprava prostora, infrastrukture, postavitev, zapis, podrtje, dežurstvo, vodenje
Število obiskovalcev: odprtje: 120, ogledi: 10
December 2013
Razstavljalec: Katja Sudec
Namen: pregledna razstava ob desetletnici ustvarjanja
Oblika in vsebina: slike in drugo
Aktivnosti: priprava prostora, infrastrukture, izbor, postavitev, odprtje, program, vabila,
zloženka, zapis za medije, podrtje, dežurstvo, vodenje
Število obiskovalcev: odprtje: 70, ogledi: 200
Izven
Priprava in izvedba pregledne razstave ob 110 letnici športa v Ljutomeru.
Aktivnosti: izbor materiala, priprava infrastrukture, pomoč pri oblikovanju in tisku, postavitev
razstave.
Povzetek
Število vseh programskih galerijskih (razstavnih ) aktivnosti: 14
Število galerijskih aktivnosti po programu OE galerija: 10
Število obširnejših zaključenih publikacij: 1 (publikacija), spremna gradiva (vabila, zloženke,
povzetki in zapisi, sporočila medijem in avtorski zapisi ob razstavah)
Število razstavnih spremnih publikacij: 8
Število medijskih objav: 8
Povprečno število dni posamezne aktivnosti na razpolago uporabnikom: 21 (trije tedni)
Število obiskovalcev na odprtjih razstav: 1450
Število obiskovalcev na ogledih: 2290
Število obiskovalcev delavnic: 34
Število vseh obiskovalcev: 3740
(Opomba: štetje obiskovalcev pri zaključenih šolskih skupinah ali gostih, ki se udeležijo drugih
dejavnosti na lokaciji, je opredeljeno kot ocena. Glede na število prireditev, se takratni
obiskovalci galerije le evidentirajo.
Pridobitve umetniškega galerijskega fonda
1.
2.
3.
4.
5.

Slika, Katja Sudec: Adam in Eva, 110 x 90 cm, mešana tehnika, 2012
Slika, Vladimir Potočnik: Misel, olje, platno, 45 x 50 cm, 2009
Slika, Vladimir Potočnik: Kot morje I, olje, platno, 80 x 100 cm, 2012
Slika, Vladimir Potočnik: Moj mali svet III, olje, platno, 45 x 50 cm, 2003
Slika, Ante Trstenjak, Lužičanka, gvaš, 57 x 41 cm, lužiško obdobje

Drugo
Obnovljena in razstavljena so vsa štiri kiparska dela Ignaca Lipovca.
Razstavni prostor galerije je bil enkrat prepleskan.
Naročeni in izdelani so bili razstavni kubi (6 komadov), dva sta zaradi dotrajanosti bila fizično
odstranjena in se zanju predlaga odpis.

Zaznan je bil lom enega plexi razstavnega stekla. Predlaga se odpis.
Slika Most, avtorja A. Trstenjaka, je bila del razstave PAM in UKM ob stoletnici mariborskega
dravskega mostu.
Ažuriran je bil Register premične kulturne dediščine (umetniška in druga dela).
Prevzete in dokupljene so bile monografije V. Potočnika.
Izvedena je bila strokovna delavnica z družabnim srečanjem pri likovnem umetniku za naše
uporabnike.
5. OE Kino
Je po reorganizaciji dela in zaradi bolniške odsotnosti strokovnega delavca izvajalo program po
spremenjenih določilih, kakor je to določila oziroma opredelila ustanoviteljica Splošne knjižnice
Ljutomer.
Prizadevamo se, da bi s soglasjem občine odprli Art kino mrežo. Za to dejavnost potrebujemo
nakup nove digitalne opreme in kadrovske resurse.
6. Strokovno izobraževanje in usposabljanje delavcev
Strokovni delavci so se v letu 2013 izobraževali v zavodu in izven njega po planu (seminarji,
sejmi, ogledi, knjižni sejmi, likovne in druge razstave).
Izobraževanje poteka v skladu potreb zavoda in željami posameznika. V času recesije izbiramo
le tiste oblike izobraževanja, ki so cenovno ugodne in zakonsko nujne.
Novosti v okviru strokovnega dela so strokovni delavci spremljali preko objav in dopolnitev
programske opreme na spletu. Vse posodobitve COBISS in IZUM objavljata na spletni strani.
Delavci imajo nalogo in obveznost, da spremljajo novosti na svojih strokovnih področjih.
6.1 Delo organov knjižnice
Svet zavoda se je zaradi razpisa za direktorja knjižnice v juliju 2013 sestal večkrat.
Delo je potekalo v skladu s pravilniki in določili sveta zavoda Splošne knjižnice Ljutomer.
Mandat članom sveta poteče 31.8.2014.

7. ZAKLJUČEK
Program v letu 2013 je bil 100% realiziran v okviru javne službe in drugih predpisanih aktov.
Dejavnost javne službe smo presegli z nakupom umetniški del v galeriji (5 likovnih del
akademskih slikarjev), z angažiranjem sodelavcev na področju avtorskih del in člankov
(pravljice, Zgodovinski listi, pomoč pri seminarskih in drugih nalogah ipd.), množico prireditev
in strokovnega sodelovanja z lokalnim okoljem (proslave, prireditve, občinski praznik,
Miklošičevo leto,…).

Imamo kolektiv, ki je star po letih in letno imamo 1,3 bolniške, kar predstavlja pri številu 9,5
zaposlenih velik izpad.
Glede na prostorsko kvadraturo imamo pomanjkanja kadrovskih kapacitet pri čistilki, saj je
zaposlena za polovični delovni čas. Priložnostno čisti še galerijo.
V letu 2014 se predvideva prehod COBISS2 izposoje na Cobiss3. Izobraževanje delavcev bo
potekalo v tej smeri. Sledili bomo drugim izobraževalnim potrebam v okviru javne službe na
področju dejavnosti knjižnic.
CILJI V LETU 2014:
-

Predstavitve knjig in literarni večeri enkrat mesečno
Bralna značka za odrasle-pod okriljem PIŠK Murska Sobota
Knjižni klub Cilke Jakelj –mesečno gostovanje
Ustvarjalne delavnice za otroke
Art kino center in družabni dogodki v kinu Doma kulture
Galerijske in muzejske delavnice za otroke in ranljive skupine
Več aktivnosti za brezposelne in mlade diplomante
Sodelovanje na projektih (kulturna dediščina, osveščanje, vseživljenjsko učenje,
medgeneracijsko učenje,…)
Sodelovanje OŠ, gimnazijo, turizmom, izobraževanje in na področju sociale (socialno
podjetništvo)

Datum: 29. 1. 2014

v.d. direktorice
Vesna Laissani

