Splošna knjižnica Ljutomer

POROČILO O DELU
za leto
2015

1 UVOD
Letno poročilo Splošne knjižnice Ljutomer za leto 2015 daje vpogled v delo zavoda v 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.

1.1 Predstavitev
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 2015 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
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. 2015:
- strokovni delavci: Edita Šerc, Jasna Branka Staman, Srečko Pavličič, Aleksandra Šömen,
Sonja Rožman, Anton Ratiznojnik, Nataša Kosec,
- Direktorica: Vesna Laissani (mandat do leta 2019) ;
- 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 ele
ktronskih medijih,
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 potreba
mi,
organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, prodaja kulturnoumetniška dela, izdaja kataloge, programe, brošure, plakate, almanahe, umetniške mono
grafije 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. Enota kino je začasno zaprta.

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),

oseb



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.

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 Sobo
ta, Lendava …).
Poslanstvo Splošne knjižnice Ljutomer je omogočiti vsem prebivalcem Občin Ljutomer, Kri
ževci, 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 2014 smo opredeliti, kako bomo dopol
njevali in razvijali našo knjižnično zbirko, da bo izbor knjižničnega gradiva v zbirki usklajen z
našim poslanstvom.

1.2 Organi zavoda:
Novi člani sveta, imenovani za mandat 5 let (2020) . Svet se je konstituiral 20. 2. 2015.
- Vida Mihalič, predsednica
- Janko Magdič, član
- dr. Simona Menoni, članica
- dr. Miran Puconja, član
- Lidija Belovič-članica, predstavnica uporabnikov
- Sonja Rožman, predstavnica delavcev
- Aleksandra Šoemen, predstavnica delavcev

1.3 Kadri
Program v letu 2015 je bil 100% realiziran v okviru javne službe in drugih predpisanih aktov.
V Splošni knjižnici Ljutomer so v letu 2015 delali 4 višji knjižničarji in ena bibliotekarka. Po
sistemizaciji delovnih mest imamo prosto delovno mesto knjižničarja s V. stopnjo izobrazbe.
Sodelavka Nataša Kosec je imela zaposlitev za določen čas do konca leta 2015, kasneje smo
prejeli soglasje za podaljšanje za 3 mesece (januar-marec 2016).
V muzeju dela 1 muzejski delavec, galerijsko dejavnost pa pokrivamo z obstoječim kadrom iz
knjižnice. Delovno mesto strokovni delavec v galeriji je nezasedeno.
Javnih del v letu 2015 zaradi zmanjšanih finančnih sredstev nismo zaposlovali.
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,

izobraževanjuuporabnikov, 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 2015 je knjižnica imela 87.426 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 2015 včlanjenih skupno 3565 aktivnih članov. Članstvo se je v letu
2015 povečalo za 4 %, od tega 231 mladine in 233 odraslih.
V letu 2015 smo s sredstvi Ministrstva za kulturo in sredstvi občin kupili 2489 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
51:49 (standard 60:40).
Od skupnega obsega nakupa predstavljajo 257 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 enot.
Obrat izposoje je za leto 2015 znašal 167.164 enot gradiva, od tega 4440 enot
subvencioniranega gradiva.
V čitalnici imamo na voljo 120 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% (30 enot, 22 enot iz naše
knjižnice in 8 enot so naročili iz drugih knjižnic).
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.
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 2015 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:
Leto 2015 je bilo na mladinskem oddelku tako kot vselej prežeto z ustvarjalno dinamiko, bibliopedagoškimi projekti z vrtci, šolami in ostalimi skupinami, porastom obiskov bralcev ter
izposoje gradiva. Šolski čas je zmeraj poln referatov, obveznih in priporočilnih branj, bralnih
značk, eko-bralnimi značkami itd. Knjižnica je za svoje obiskovalce pripravila vrsto dejavnosti:
a) PRAVLJIČNE URE:
- od 1. oktobra (Teden otroka) do konca aprila (Svetovni dan knjige); vsak ponedeljek v
tednu,
- pravljične ter bibliopedagoške ure z vrtci, osnovnimi šolami, gimnazijo ter drugimi
ustanovami (tako pri nas kot v ustanovah),
- pravljična ura Kaj bom, ko bom velik? ob občinskem prazniku (6. 8. 2015) v Parku I.
slovenskega tabora ,
- 8. mini festival PRAVLJICE POD HRASTI v Parku I. Slovenskega tabora (17. do 21.
avg. 2015, ki množično privablja tako otroke kot odrasle. Pri izvajanju smo tako kot z drugimi
projekti sodelovali z Domom starejših občanov iz Ljutomera, s katerim bomo tudi v bodoče
krojili simbiozo generacij.
Letos smo sodelovali z avtorico Vido Kokalj (Take iz gozda), Branko Janežič z delavnico
starih igrač (vuga), glasbeno delavnico z Luninim medom ter z domačima pripovedovalkama
pravljic Jasno Branko Staman in Aleksandro Šömen.

b) POČITNIŠKE DELAVNICE S FRANCOŠČINO IN NEMŠČINO
Kulturno društvo Ecsalade, društvo za širjenje evropske kulture je v času od 13. julija do 14.
avgusta v sodelovanju s Splošno knjižnico Ljutomer pripravilo delavnice učenja francoščine in
nemščine.
d) PRAVLJICE ZA ODRASLE
8. aprila 2015 smo v sodelovanju z Mariborsko knjižnico izvedli že 4. tradicionalne Pravljice za
odrasle, na katerem je sodelovalo 7 slovenskih knjižničark/ knjižničarjev in pravljičark ter An
sambel Glasbene zvezde Kulturnega društva Escalade.
e) PROJEKT RASTEM S KNJIGO
je nacionalni projekt, ki ga naša knjižnica uspešno izvaja že vrsto let z Javno agencijo za knjige,
Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za šolstvo in šport ter Zvezo splošnih knjižnic z
namenom dviga bralne kulture. Skozi literarno bralno popotovanje se sedmošolci in dijaki 1.
letnikov Gimnazije Frana Miklošiča srečujejo z dobro slovensko in svetovno literaturo, k
nadaljnjemu odkrivanju vrhunskih del domačih mladinskih avtorjev pa jih vsako leto nagovarja
knjižno darilo.
f) BIBLIOPEDAGOŠKE URE, PRAKSE TER OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE z
najavljenimi skupinami iz vrtec, osnovnih šol in gimnazije. Zadnji dve leti z raznimi oblikami
dela (delavnice, hospitacije, razstave, enodnevne prakse) intenzivno sodelujemo s 3. letniki
Gimnazije Ljutomer – smer predšolska vzgoja.
Od novembra 2014 do marca 2015 sta bila na praksi vsak četrtek in petek po dva dijaka GFML,
Predšolska vzgoja (skupaj 54). Spoznavajo delo v knjižnici, pospravljajo in popravljajo knjige,
iščejo literaturo, pomagajo pri ustvarjalnih delavnicah ter pri ostalih knjižničnih opravilih. Pra
ksa se je pokazala kot zelo uspešna in za njihovo permanentno prihodnost še kako potrebna.
V nov. 2014 smo pričeli z GFML (20 dijakov) skupni Projekt prostovoljstvo. Z dijaki smo
imeli pogovor na temo izvedbe bralnih uric v Domu starejših Ljutomer (priprava, izbor literatu
re, glasnost, jasnost, pripovedovanje, osebna nota, zapis refleksije). V dec. 2014 so pričeli samo
stojno obiskovati domske varovance.

18. 6. 2015 smo pripravili zaključek projekta »Medgeneracijsko branje, bralne urice » s
podelitvijo potrdil in ogledom posnetega spota – Zagovorniki knjižnic v DSO Ljutomer (dijaki
GFML, stanovalci DSO in Splošna knjižnica Ljutomer).
Na Združenju splošnih knjižnic Slovenije so pripravili projekt »Zagovorništvo«, v katerega je
bilo vključenih 5 knjižnic iz Slovenije. Izbrana je tudi naša knjižnica s programom Bralne urice
v Domu starejših Ljutomer. Projekt vključuje delo z ranljivimi skupinami: starejši, brezposelni,
manj izobraženi, rejniške družine, etnične skupine. V okviru tega smo posneli promocijski film.
g) MEGA KVIZOM
V naši knjižnici in širom Slovenije otroci na internetnih straneh spoznavajo in rešujejo
knjižnično-muzejskim MEGA kvizom (Železna doba – zlata doba Slovenije). Klub
precejšnjemu informiranju in angažiranju, moramo žal povedati, da so končni rezultati zadnje
čase pičli. Učitelje zgodovine pa so informirani o spletnem arhivu prejšnjih kvizov, tako da jih
lahko vselej vključijo v svoj učni program.
h) RADIJSKI KNJIŽNI SEJEM
Pripravljanje oddaj za Radijski knjižni sejem (Pomurski val), ki jih izmenično vsak drug mesec
izvajata Edita Šerc in Aleksandra Šömen. Naš oddelke poroča o mladinski literaturi.
i) ROČNODELSKE DELAVNICE
Delavnice občasno izvajamo z zunanjimi sodelavci ali pa sami (Valentinova, Velikonočna,
Jesenska, Zimska delavnica itd.).
26. jan..2015 - ustvarjalna delavnica Polstenje (izdelovanje ogrlic iz polstenih kroglic) – Urška
Hojnik,
23. in 24. sep. 2015 – dve ustvarjalni delavnici Velikanovi škornji v sodelovanju z vrtcem
Ljutomer in 3. letniki Gimnazije Ljutomer – smer predšolske vzgoje ter pravljičnimi urami
Muca Copatarica ter Mojca Pokrajculja.
14. dec. 2015 - ustvarjalna novoletna delavnica izdelovanja palčka, krašenje jelke, novoletni
okraski (Aleksandra Šömen).
j) LITERARNA, USTVARJALNA SREČNAJ TER DRUGI PROJEKTI:
- Aktivne zimske počitnice (16. -20. feb. 2015) : otroška filmska matineja, družabne igre.

- Filmski dopoldnevi (norveški film »Dej mi, no« za nadarjene učence (OŠ Ivana Cankarja
Ljutomer): obravnava socialnih tem: odvisnost, odnosi doma in v šoli, med-vrstniško nasilje. Po
filmu je stekel pogovor ter predstavitev knjig na to temo.
- Noč knjige (pravljična ura),
- -Teden vseživljenjskega učenja (15. -22. maj.2015: parada branja, pravljice, predstavitve
izbranih knjig, domači umetniki se predstavijo, Knjižna klepetalnica, Predstavi svojo najljubšo
knjigo.
- Avtorska mono-komedijama Luka Vasleta Pijana smrt ali Vinogradnik Tomaž je zamočil v
okviru večera Žlahtno zmešano v atriju mestne hiše ( 4. avg. 2015).
- V okviru občinskega praznika predstavitev in druženje zavodov in društev na Glavnem trgu
smo pripravili šegavo animacijo »Knjižnične police« ter s sloganom »Jaz sem tu«, na kateri
smo fotografirali uporabnike (motivacija za nove člane). Posneli smo več kot 150 fotografij.
- Sodelovanje na Prleškem sejmu (8. avg. 2015): pripravili smo kviz z nagradami za otroke in
odrasle, vprašanja o Grossmanu in festivalu, v muzeju prikaz prvih Grosssmanovih filmovu.
- 29. sep. 2015 smo sodelovali pri predstavitev knjige Majde Kodba Avtomobilček.
- TEDEN OTROKA (5.- 9. 10. 2015)
Pravljične ure za najmlajše, v muzeju projekt Zgodovina in imena ljutomerskih ulic, v galeriji
delavnice in predstavitve na temo slepota in slabovidnost.
5. okt, 2015 Gledališče Kamišibaj Igorja Somraka, Tri kratke in ena debela, pripovedovanje
zgodb po slikah.
6. okt.. 2015 razstava Radovedni prstki - prestavitev slikanic - tipank, igrač ter pripomočkov za
slepe in slabovidne (z Aksinjo Kermauner in študentkami inkluzivne pedagogike na GFML
Ljutomer).
Razstava je bila deležna izjemne pozornosti in odmevnosti, tako s strani mladih kot odraslih, ter
množično obiskovana. Aleksandra Šömen je z njo obiskala tudi vrtce in šole. Društvo za
ohranjanje kulturne dediščine pri Društvo upokojencev Ljutomer pa so se pod mentorstvom
Danice Makoter z veseljem lotile izdelave tipanke v Braillovi pisavi z naslovom Jabolko ter
izdelave skrinje začimb.
V sodelovanju knjižnice in Lions kluba Ljutomer je istega dne potekalo srečanje s slepim
pesnikom Sebastjanom Kamenikom, ki je ob življenjskih dosežkih in izkušnjah predstavil
zbirko Pesmi mojega srca.

Lutkovna predstava »Mali medo« dijakov Predšolske vzgoje za dva razreda OŠ IC Ljutomer,
ter pravljična ura z ogledom razstave tipank (8. okt. 2015).
Dan splošnih knjižnic (20. nov. 2015) : pesniški bombončki, knjigobežnice
Prešernov dan (3. dec. 2015 – Prešernovi pesniški bombončki, razstava, pravljične ure
k) LIKOVNE IN RAZISKOVALNE RAZSTAVE:
Pripravimo jih sami ali z zunanjimi sodelavci iz osnovnih šol, vrtcev ali bralci: Prešernov dan,
Valentino, razstava o pomladi, Moja najljubša knjiga, Slovenska izvirna slikanica, Gremo v
šolo, nominiranci Večernice, Koledniki prihajajo, spominske razstave ob jubilejih slovenskih
literatov itd.
l) IZOBRAŽEVANJE KNJIŽNIČARJEV IN NADGRAJEVANJE ZNANJA
s seminarji, ki jih organizira in izvaja Izum Maribor, ali seminarji in srečanji iz
bibliopedagoškega področja. Pripravljamo se na prehod COBISS3 izposoja.
Ves čas sodelujemo z izposojališčem Razkrižje in DSO Ljutomer.
Na vseh aktivnost na mladinskem oddelku beležimo okoli 21.000 obiskovalcev.
2.7 ODDELEK ZA ODRASLE:
Tradicionalne čajanke so potekale skozi leto 2015 po naslednjem vrstnem redu:
V januarju je bila čajanka s predstavitvijo starih studencev in izdelovanjem makete starega
studenca. V februarju smo imeli čajanko s predstavitvijo poti Camino. Predstavitev je vodila ga.
Anka Krajnc. V marcu smo izvedli veliko predstavitev in čajank: predstavitev mag. Petra
Kunca-TH trening pozitivnega mišljenja, predstavitev knjige Maje Gal Štromar, »7 kg do
sreče«, skupaj z JSKD Ljutomer, čajanka s predstavitvijo Irana, sodelavke Sonje Rožman,
predavanje Ženska v ogledalu, predavateljica psihoterapevtka, Andreja Pernek Vreča.
V mesecu aprilu smo izvedli Pravljice za odrasle v poročni dvorani, nastopalo je 9 pravljičarjev
iz Slovenije, obisk je bil zelo dober. Imeli smo Ruski večer v galeriji AT (skupaj s kulturnim
društvom Escalade in Ruskim kulturnim centrom), predstavitev literature, pesmi, glasbe in
običajev s kulinariko. Prireditev je zelo dobro uspela.
Konec aprila, ob Noči knjige smo podelili Bralno značko za odrasle 16 udeležencem. Potrdila je
podelila županja, mag. Olga Karba, glasbeni program so izvedli dijaki GFML ob strokovni

pomoči prof. Klaudije Tivadar. Na prireditvi se je porodila misel o bralnem klubu knjižnice v
okviru Bralne značke za odrasle.
V mesecu maju smo izvedli Teden vseživljenjskega učenja: dan odprtih vrat, pravljične ure,
predstavitve knjig, parada branja, predstavitev knjige Mitja Čandra.
26. 5. 2015 smo izvedli strokovno ekskurzijo na Hrvaško: ogledali smo si knjižnico v Čakovcu,
etnološki muzej v Krapini in dvorec Trakoščan. Izlet je bil zelo zanimiv in poučen.
V mesecu juniju smo zaključili projekt z nadarjenimi učenci OŠ IC Ljutomer. Ogledali smo si 2
filma in se pogovorili o odvisnostih duševnih stanjih (depresija, samomorilnost, ostale bolezni).
Učenci so v razpravah zelo dobro sodelovali, pripravili smo jim nabor literature na izbrano
tematiko.
Izvedli smo zaključek Medgeneracijskega branja v DSO Ljutomer (v ta namen je bil posnet
videospot in narejene zloženke in zgibanke). Podelili smo priznanja dijakom GFML, ki so brali
starostnikom in njim, ki so poslušali dijake. Projekt je primer dobre prakse sodelovanja treh
institucij in je bil v okolju zelo odmeven. Izbrali so 6 splošnih knjižnic (izmed 58) za
sodelovanje v projektu. Naša knjižnica je bila na izbor zelo ponosna.
Meseca avgusta smo sodelovali na občinskem prazniku z naslednjimi aktivnostmi: predstavitev
zavodov in društev s knjižno polico-»Jaz sem tu« (fotografirali smo cca. 200 ljudi med maketo
knjižnih polic), na Prleškem sejmu smo sodelovali s kvizom o Grossmannu za otroke in starejše
(cca. 100 anket). Izvedli smo okroglo mizo na temo gospodarski razvoj v Pomurju, socialno
podjetništvo.
Od septembra do decembra 2015 smo izvedli naslednje čajanke: pesniška zbirka Nine Novak
Oiseau v oktobru, potopisno predavanje o Poljski, potopisno predavanje o Avstraliji v decembru
2015).
Predstavitve knjig: Predstavitev knjige ob 20. obletnici delovanja-Študijski krožek Tišina z
modno revijo, predstavitev knjige Majde Kodba Avtomobilček, oboje v septembru 2015,
predstavitev knjige Pesmi za Mojco (z Lions klubom Ljutomer) Sebastjana Kamenikom in dr.
Aksinjo Kernmauner z razstavo tipank na mladinskem oddelku (razstavo si je v mesecu in pol
ogledalo 3.485 udeležencev). Imeli smo predstavitev škatle za slepe, psa vodnika in ostalih
pripomočkov za slepe. Knjižnice se vedno bolj posvečajo različnim ranljivim skupinam.

Na čajankah in različnih predstavitvah je bilo v letu 2015 kar 18 dogodkov s 750 obiskovalci.
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 Bralna značka za odrasle
2015/2016-zaključek 23. aprila 2015, Bralne urice v DSO Ljutomer;
- 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 (5 oddaj na Murskem valu-januar,
marec, maj, junij in september 2015),
- sodelovanje v projektu opismenjevanja starejših pri delu z računalniki,
- lokalno vodenje in izvedba projekta Simbioza.
Knjižnica je v letu 2015 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 1.300 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 projektih-Pogovori z upokojenimi profesorji GFML, predstavitev
knjige Karoline Kolmanič, Bralne urice, praksa dijakov ipd. ;
- 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 2015:
1. Razstavni pano Lupša
2. Priložnostna razstava Volkmer
3. Priprava analize filma Prleško gostuvanje 1972
4. Dodatek k spletnim stranem Občine Ljutomer
5. Priprava CIPa za uporabnike (3x)
6. Konsultacije za izdajo publikacije Rumeni avtomobilček
7. Samostojni strokovni članki: Lovska družina in Zgodovinski listi
8. Zgodovinsko-turistična oglasna tabla (Miklošičev trg)
9. Etnološka zapuščina: DFD Cven
10. Priprava zgodovinskega gradiva: Kramberger, Karba, Babinci, Seršen-Rebič, Podgradje
(Sv. Ana), Murkovič, Špindler in Sovič (diplomska naloga)
11. Predstavitev knjižice: Tudi jaz sem tu!
12. Publikacija: Popivanje v grajski kleti (narejeno za izid)
13. Priprava projekta: Kelti
14. Arheološki foto-nabor Ljutomer, center
15. Predavanje za OŠ Križevci
16. ZRC, SAZU: strokovno sodelovanje z dr. Preinfalkom in Pipanom
17. Radio Ognjišče, potopisno predavanje v živo
18. Radio Murski val: predstavitev krajev Prlekije (B. Rajk)
Domoznanstvo ob petkih: 40 uporabnikov (diplome, seminarske, članki, raziskovanja,
posredovanja DZ gradiva in drugo.
2.9 Izposojevališče Razkrižje
Izposojevališče v Razkrižju deluje od leta 2005, odprto je bilo 12 ur tedensko. Od januarja 2015
izposojevališče dela 4 ure tedensko (sklep/dogovor župan in direktorica). Ima 3.800 enot
gradiva, obrat izposoje je bil leta 2013-1588 enot gradiva, leta 2014 se je zmanjšal na 866 enot
gradiva. Članov je 227, od tega 35 odraslih, ostalo so OŠ in srednješolci. V izposojevališču dela
Tadeja Ivanušič, 10 % delovnega časa, o stalo dela na občini Razkrižje.
V letu 2015 smo zamenjali gradivo in se trudili pridobiti več odraslih bralcev.

Izposojevališče Dom starejših Ljutomer
V letu 20154 smo postopno obnovili zbirko v izposojevališču Dom starejših Ljutomer. Iz 250
enot gradiva imamo sedaj cca. 1.500 enot gradiva. Za izposojevališče skrbi Nataša Kose. Ima
cca. 30 aktivnih bralcev, vključeni so v Bralno značko za odrasle, izvajamo ostale kulturne
aktivnosti-čajanke, predstavitve, prireditve, filmske popoldneve ipd.

3. OE Muzej
Muzej hrani naslednje muzejske zbirke:
Taborsko gibanje na Slovenskem,
Splošno muzejsko zbirko Ljutomera,
Zbirko fotografij in filmov dr. Karola Grossmanna.
Strokovni delavec muzeja 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 prireditve, razstave,

simpoziji, predavanja, izobraževanje...
Publicistična dejavnost (zbornik Zgodovinski listi - 2014, 2015)
V mesecu marcu 2015 je bila predstavljena 22. številka zbornika Zgodovinski listi, 2014, pri
kateri je sodelovalo 8 avtorjev s prispevki: Srečko Pavličič (Velike skrivnosti majhnih arhivov
ali nekaj o ženitnih zapisnikih), mag. Franc Kuzmič (Stanko Vraz in Prekmurje), Rado
Podgorelec (Josip Mursa – portret slovenskega liberalnega narodnjaka ob 150 – letnici rojstva),
Rado Podgorelec (Kdo je bil Robert Wolf?), Rafael Pavličič (Spomini na veliko vojno 19141918), Jelka Pšajd (Vedra – pustna prireditev), Anton Ratiznojnik (Opekarna v Ljutomeru),
mag. Dušan Ščap (Hranilnice in posojilnice in posojilna društva na Apaškem polju pred 2. sv.
vojno), dr. Ivan Rihtarič (Franc Rihtarič – usoda človeka, sodelavca UDBE in slovenskega
»Robina Huda«), Aleš Ploj, Mateja Topolinjak (Društvo cvenskih čehov in diklin). Zbornik je
izšel v nakladi 250 izvodov.
Strokovni delavec muzeja je v decembru pripravil za tisk 23. številko zbornika Zgodovinski
listi, 2015, za katerega je prispevke napisalo 9 avtorjev, strokovnih delavcev Splošne knjižnice
Ljutomer in zunanjih sodelavcev: Rado Podgorelec (O preteklosti Krapja: ob 70. obletnici prve
pisne omembe vasi), Mirko Nidorfer (Bibliografija o dr. Francu Miklošiču), mag. Franc Kuzmič
(Franjo Magdič kot stenograf in oče hrvaške stenografije), Rado Podgorelec (Josip Karba,

krajevni politik in narodni buditelj), Srečko Pavličič (Umor v Ljutomeru leta 1788 in nekaj
rodoslovnih sledi za udeleženimi), mag. Dušan Ščap (Iz zgodovine kmetijske dejavnosti na
Apaškem polju), Rafael Pavličič (Opekarstvo, priložnostna dejavnost in vsakdanja življenjska
potreba), Anton Ratiznojnik (Opekarne na območju Občine Križevci pri Ljutomeru), Franc
Krnjak (Rudnik ali premogovnik Presika), dr. Ivan Rihtarič (Časopis »Štajerc« in vojna posojila
v prvi svetovni vojni), Jelka Pšajd (Ljudsko vremenoslovje v Slovenskih goricah).
Muzejski filmski večeri
Muzej je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije - Slovenskim filmskim arhivom, v
mesecu januarju in februarju izvedel 10. in 11. muzejski filmski večer – igrana filma: V
Kraljestvu zlatoroga, Mojster in Margareta.
V sodelovanju z mednarodnim klubom slovanskih rojakov RUSLO in Slovansko knjižnico, so
se tekom leta ( april, maj, november, december) predvajali igrani filmi iz ruske kinematografije
(Podubni, 24 dni iz življenja Dostojevskega, Človekova usoda, Srečno novo leto, mame!).
Filmskih večerov iz cikla ruskega filma so se udeležili tudi člani RUSLO – mednarodni klub
slovanskih rojakov iz Ruske federacije, ki živijo v R. Sloveniji.
Na prošnjo Doma starejših občanov iz Ljutomera je muzej v jesenskih in zimskih mesecih
uvedel filmske popoldneve – predvajanje starejših dokumentarnih filmov iz Pomurja, katere
smo pridobili iz Arhiva Slovenije – Slovenskega filmskega arhiva.
Razstavna dejavnost muzeja
1. Priložnostne razstave v čitalnici Splošne knjižnice Ljutomer:
-

Kasaško društvo Ljutomer – 140 letnica društva (januar),

-

NOB na Ljutomerskem območju 1941- 45; ob 70 – letnici osvoboditve (maj),

-

Umetni raj Ferda Lupše - razstava fotografij ljutomerskega raziskovalca in fotografa,
(prenos razstave iz slovenske kinoteke – oktober)

-

izbor dokumentov (fotografije in pisno gradivo) za proslavo ZBNOB Ljutomer v
Domu kulture, (maj).

2. Stalna razstava Enoteka Ljutomer (mestna hiša)
-

razstava etnološkega dela vinogradniške dediščine v novi enoteki (slikovno in drugo
gradivo, muzejski eksponati (december).

Dr. Karol Grossmann,110 - let slovenskega filma v Ljutomeru 1905 - 2015

Muzejski delavec je sodeloval pri pripravi in realizaciji spominske plošče in doprsnega kipa
ljutomerskega rojaka, dr. Karola Grossmanna, prvega slovenskega filmskega amaterja. Muzej se
je vključeval tudi v druge prireditve ob 110 – letnici filma:
-

simpozij Slovenski film v sliki, glasbi in besedi,

-

monografija Na filmskem vrtu - Filmsko stoletje v Ljutomeru,

-

kulturna oddaja TV A kanal – dogodki iz Prlekije,

-

odkritje doprsnega kipa dr. Karola Grossmanna v Ljutomeru.

Ostale prireditve in dogodki:
V mesecu januarju je bila predstavitev knjige dr. Mateje Ratej, sodelavke inštituta SAZU, ki je
predstavila monografijo Ruski diptih, o ruskih beguncih po 1. sv. vojni v Ljutomeru in v
begunskem taborišču Kidričevo.
Muzej je v Tednu otroka, od 6. do 10. oktobra 2015, za učence osnovnih šol pripravil učno uro
in delavnico na temo Ulice mesta Ljutomera v preteklosti in danes, (izvor in pomen ulic skozi
čas, prostorska orientacija, itd.).
V okviru praznika Občine Križevci je strokovni delavec muzeja sodeloval kot gost kulturne
prireditve na Slavičevem večeru, v spomin na rojaka, dr. Matija Slaviča in njegov pomen za
Prekmurje (september).
Strokovni delavec je nudil strokovno pomoč dijakom in študentom, drugim interesentom in
posameznim institucijam pri informacijah in zbiranju podatkov iz arhiva muzeja in pri izposoji
gradiva (seminarske in diplomske naloge, razstave, simpoziji, promocija kulturne dediščine in
druge dejavnosti).
Muzejski delavec se je udeležil strokovnih predavanj, simpozijev in razstav, ki so potekali v
Pomurju, povezani z aktualnimi dogodki iz zgodovine pokrajine (Ormož, Murska Sobota,
Lendava, Ljutomer).
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, dr. Karol Grossmann, izbrane teme iz stalne razstave
splošne muzejske zbirke).
Zbiralo in kopiralo se je arhivsko in publicistično gradivo (PAM in UK Maribor, PŠK MS) za
arhiv muzeja in raziskovalno dejavnost.
V letu 2015 je muzej pridobil od posameznikov in na terenu nekaj fotografskega gradiva,
predmetov (lončene posode, stari fotoaparat), pisnih virov (pisma iz Dachaua) in darovanih in
izposojenih predmetov iz vinogradniške dejavnosti za novo enoteko v Ljutomeru. Prav tako se

je odbralo in evidentiralo fotografsko gradivo iz terenskega dela preteklega popisa kulturne
dediščine. Popis in inventarizacija gradiva se nadaljuje, ker gre za stalni dotok fotografij,
dokumentov in publicističnih virov, ki so pomemben del kulturne dediščine zbirke muzeja.
Promocijsko gradivo.
Ponatisnil se je muzejski vodič za stalno zbirko fotografij in filmov dr. Karola Grossmanna in
skrajšana prevoda vodiča v angleški in nemški jezik, za zbirko Karola Grosmana in Splošno
muzejsko zbirko Ljutomera. Pripravlja se novi muzejski vodič za muzejsko zbirko Taborsko
gibanje na Slovenskem v Ljutomeru, s povzetkom v nemški in angleški prevod.
Knjižnica muzeja se je dopolnjevala s periodičnimi zgodovinskimi tiski (Kronika, Zbornik
soboškega muzeja, Zgodovinski listi, Zgodovinski zapisi) in nekaterimi strokovnimi knjigami.
V letu 2015 si je muzejske zbirke (stalne razstave in občasne razstave, filmske večere in druge
organizirane prireditve, vključno s občasnim strokovnim vodstvom po

mestu Ljutomeru)

ogledalo okoli 1350 obiskovalcev (ocena). Med obiskovalci je bilo največ šolskih skupin,
turističnih, strokovnih skupin in posameznikov, katerim je bil brezplačno na razpolago tudi
muzejski promocijski material: muzejski vodiči, razglednice in drugo promocijsko gradivo,
vključno z muzejskim zbornikom Zgodovinski listi.
Muzej je imel v letu 2015 1.200 obiskovalcev (ogledi, predstavitve, razstave, filmski večeri).
Organizirane prireditve so bile za obiskovalce muzeja brezplačne. Vstopnice za vodeni ogled
muzejskih zbirk – 1,50 € za posameznike, 1,25 € za skupine (nad 10 obiskovalcev).

4. OE Galerija Ante Trstenjaka Ljutomer
Sprejeti Program dela v OE Galerija za leto 2015 je bil v celoti realiziran, kakor je to razvidno iz
priložene tabele s ponazoritvijo in statističnimi podatki.
Dodatne aktivnosti, ki so se skozi dogovorjene ali nujne projekte izvedle skozi leto, so posebej
označene.
Načrtovana finančna konstrukcija OE Galerija za leto 2015 po FN Splošne knjižnice Ljutomer je
zadostovala programu dela.
Pridobljena umetniška dela so ustrezno evidentirana in vnesena v RKD.
Letos razpisa nismo imeli v klasični obliki (spletna stran), uporabili smo vse prispele vloge, ki
že 2 in več leti čakajo na vrsto.
Povzetek razstav:
Število prireditev: 15

Umetniške likovne razstave: 9
Druge razstave: 5
Druge spremne dejavnosti: 3
Razstave v celotni organizaciji OE: 6
Razstave po pogodbah in dogovorih: 3
Število tiskanih vabil, spremnega gradiva, plakatov: 7 (v kompletu)
Število strokovnih avtorskih zapisov: 7
Število javnih prezentacij: 8
Število medijskih objav: 8
Skupno število ob odprtju: 720
Vodeni ogledi: 825
Ogledi ob drugi priložnosti: 500
Skupno število obiskovalcev: 2125
Likovne delavnice: 1
Število sodelujočih: 75 otrok OŠ (3x), 15 otrok (vrtec)
Drugi dogodki: preplesk razstavnega prostora, prenova obeh klopi, izdelava novih razstavnih
miz in podlage za Trstenjakov kip.
Načrt popravil: reflektorji so v okvari, nevarni za obiskovalce, so dotrajani in več ne
delajo dobro.
Nihajna vrata v galerijo se držijo samo na enem koncu, ne dajo se zapreti, nevarne so za
obiskovalce in ogrožena je varnost slik in eksponatov zaradi dotrajanosti vrat.
Aktivnosti za postavitev stalne razstave Anteja Trstenjaka v mestni hiši Ljutomer:
1. Januarja 2015 je strokovni delavec, Srečko Pavličič podal mnenje predsednici sveta in
direktorici za postavitev stalne razstave AT.
2. Marca 2015 sta obe predstavnici zavoda obiskali županjo, ki se je s predlogom strinjala
in Splošna knjižnica Ljutomer je oddala vlogo in predstavila problem (45 let od smrti
AT, imamo 23 del priznanega umetnika, zahtevajo stalno zbirko že kar nekaj časa).
3. Prejeli smo pogodbo za 5 let upravljanja s prostorom za namene galerije (sopodpisnik je
občina Ljutomer in prvi najemnik, družina Kumer-Pfajfar).

4. Soglasje za izvedbo tehnični del smo dobili s strani ustanoviteljice junija 2015. Občina je
izvedla izsušitvena dela sten in stropa, kasneje še premaze in beljenje sten. Mi smo
poskrbeli za električna dela (sanacija in namestitev reflektorjev), naredili smo zaščitne
ograje na vratih in oknih, kasneje se je pojavila potreba za zamenjavo tal (vinilne plošče,
dotrajanost). Prejeli smo soglasje tudi za zamenjavo tal s strani občine.
5. Otvoritev je bila 12. 11. 2015 ob 18. uri (vabljeni po protokolu), delovni čas kot čas
knjižnice, imamo že 4 botre slik –županjo, predsednico in dva častna občana.
6. Stalno zbirko promoviramo povsod, za oglede se skupine najavijo pri nas v knjižnici,
zanimanje je veliko.

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. Ustanovitelj je nakupil opremo za izvajanje kino dejavnosti po novih kriterij (Blue
Ray), LCD predvajalnik, računalnik in ostalo. Žal nimamo ustreznega kadra.
Sodelavec Andrej Horvat, ki je nadomeščal sodelavca Antona Ratiznojnika, je končal
nadomestno zaposlitev s 1. 8. 2014. Občina žal ni odobrila zaposlitve naprej, zato enota kino
dalje miruje do novih pogojev.



Strokovno izobraževanje in usposabljanje delavcev

Strokovni delavci so se v letu 2015 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 Strokovno izobraževanje in usposabljanje delavcev
Strokovni delavci so se v letu 2015 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. 2 Delo organov knjižnice
Svet zavoda se je zaradi razpisa za direktorja knjižnice v juliju 2015 sestal večkrat.
Delo je potekalo v skladu s pravilniki in določili sveta zavoda Splošne knjižnice Ljutomer.
Imeli smo 3 redne seje sveta in eno korespondenčno:
-

5. 3. 2015 (zaključni račun 2014, program dela za leto 2015, kadrovski plan, načrt
promocije zdravja na delovnem mestu, načrt izobraževanj,…)

-

5. 4. 2015 (finančni načrt za leto 2015, ocena direktorice za leto 2014)

-

15. 9. 2015 (korenspondenčna seja -polletno poročilo 2015)

-

4. 12. 2015 (poročilo direktorice, odprtje stalne razstave Anteja Trstenjaka v mestni
hiši, davčne blagajne).

Imeli smo 10 sestankov strokovnega tima (enkrat mesečno), kjer obravnavamo strokovne
tematike, plan dela, realizacijo dogodkov in javne službe, pišemo zapisnike, ki v pisni obliki
predstavi naše delo.
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ZAKLJUČEK

Program v letu 2015 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, Leto
ljutomerskega kasača,…).
Imamo kolektiv, ki je star po letih in letno imamo 1,3 bolniške, kar predstavlja pri številu 9,5
zaposlenih velik izpad. 1.11.2014 se je sodelavec na enoti kino upokojil. Tako imamo od 13
sistemiziranih 8,5 kadra na razpolago za vse enote in javno službo.
Glede na prostorsko kvadraturo imamo pomanjkanja kadrovskih kapacitet pri čistilki, saj je
zaposlena za polovični delovni čas. Priložnostno čisti še galerijo.
V letu 2015 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 2016:
-

Predstavitve knjig in literarni večeri enkrat mesečno

-

Biblio-terapija: vodeni pogovor o knjigah s pomočjo strokovnjakov

-

Bralna značka za odrasle- zaključek s prireditvijo - 23.4.2015

-

Knjižni klub Cilke Jakelj –mesečno gostovanje

-

Bralni klub Splošne knjižnice Ljutomer, sestaja se tretjo sredo v mesecu (6-8 udeleženk)

-

Ustvarjalne delavnice za otroke

-

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.

Vesna Laissani, direktorica

