Splošna knjižnica Ljutomer

POROČILO O DELU
za leto
2014

1 UVOD
Letno poročilo Splošne knjižnice Ljutomer za leto 2014 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 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
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. 2014:
- strokovni delavci: Edita Šerc, Jasna Branka Staman, Srečko Pavličič, Aleksandra Šömen,
Sonja Rožman, Anton Ratiznojnik, Jožef Pečnik (upokojitev 1.11.2014),
- Direktorica: Vesna Laissani (potrditev na svetu zavoda 28.8.2014) ;
- 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.

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,

oseb



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.

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:
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.

Novi člani sveta, imenovani 1.4.2014 za mandat 5 let (2019) so kot predstavniki ustanovitelja
imenovani. Svet se je konstituiral 17.9.2014.
- Damjan Bogdan
- Robert Pregrad
- Katja Pevec Stanjko
- Franc Jurša (imenovan za predsednika 17.9.2014, odstopi 6.11.2014)

- Lidija Belovič-predstavnica uporabnikov
Volitve predstavnikov delavcev zavoda bodo izvedene v mesecu avgustu 2014.
Volitve so bile izvedene 8.8.2014, imenovani sta bili Sonja Rožman (izvoljena podpredsednica
sveta 17.9.2014) in Aleksandra Šoemen za dobo 5 let.
1.3 Kadri
Program v letu 2014 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 iz
knjižnice. Delovno mesto strokovni delavec v galeriji je nezasedeno.
Strokovni sodelavec iz OE kino je že dalj časa na bolniškem staležu. 1.novembra 2014 se je
sodelavec Jože Pečnik upokojil. Strokovni sodelavci so bili razporejeni na delovna mesta, ki so
v skladu s pogodbami o delu.
Od aprila do decembra 2014 smo imeli javno delavko. Delala je v Domu starejših Ljutomer (na
novo smo opremili in uredili knjižnico s 1.300 enotami gradiva, uvedli Bralno značko in Bralne
urice z dijaki GFML) in v knjižnici. Leta 2015 smo kandidirali na razpis za javna dela in upamo,
da dobimo javno delavko za to leto.

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 2014 je knjižnica imela 85.784 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 2014 včlanjenih skupno 2815 aktivnih članov.
V letu 2014 smo s sredstvi Ministrstva za kulturo in sredstvi občin kupili 2528 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 69:31 (standard 70:30), razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom pa
54:46 (standard 60:40).
Od skupnega obsega nakupa predstavljajo 304 enot publikacije, katerih izdajo je finančno
podprlo Ministrstvo za kulturo v okviru založniških programov in projektov. Delež
nakupaleposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih del je 561 enot.
Obrat izposoje je za leto 2014 znašal 164.405 enot gradiva, od tega 4549 enot
subvencioniranega gradiva. Na novo vpisanih članov v letu 2014 je bilo 313, od tega 160 na
oddelku za mladino in 153 na oddelku za odrasle.
V čitalnici imamo na voljo 115 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% (55 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 2014 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 2014 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 biblio-pedagoške ure z vrtci in šolami (tako pri nas kot v ustanovah),
- najbolj odmeven je bil 7. mini festival PRAVLJICE POD HRASTI v Parku I.
Slovenskega tabora od 18. do 22. avgusta 2014, ki množično privablja tako otroke kot odrasle.
Pri izvajanju smo sodelovali 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. Letos smo sodelovali s Kulturnim društvom Escalade iz Presike
(francoska glasba), Literarno-recitacijsko skupino Društva upokojencev Ljutomer, Urško Hojnik
iz Biokmetije Kosec (izdelava mil), opernim pevcem in kuharjem Kian de Bonaldijem (izdelava
sadnih in kremnih tortic, petje,) ter prof. glasbe Ivanom Ferčičem (glasbena spremljava, razstava
gob). Od vsega začetka festivala (2008) pripovedujeta pravljice Jasna Branka Staman in
Aleksandra Šömen.
b) ANGLEŠKE PRAVLJICE DORIS KLENNERT:
Interes za pravljične ure v tujem jeziku je bil velik, žal se s pričetkom počitnic zaradi cene ni
mogel izvesti poletni tabor.
c) SPOZNAVANJE FRANCOSKEGA JEZIKA IN FRANCOSKIH ZNAMENITOSTI
Kulturno društvo Ecsalade, društvo za širjenje evropske kulture je v času od 28. julija do 1.
avgustav sodelovanju s Splošno knjižnico Ljutomer pripravilo 5 zelo obiskanih srečanj.

d) PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE
5. marca 2014 smo v sodelovanju z Mariborsko knjižnico izvedli že 3. tradicionalno srečanje, na
katerem je sodelovalo 6 slovenskih knjižničark in pravljičark ter pianist Dejan Berden.
d) PROJEKT RASTEM S KNJIGO
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.
e) BIBLIOPEDAGOŠKE URE z najavljenimi skupinami iz vrtec in osnovnih šol,
f) MEGA KVIZOM
V naši knjižnici in širom Slovenije otroci na internetnih straneh spoznavajo in rešujejo
knjižnično-muzejskim MEGA kvizom (Rimljani na naših tleh). Klub precejšnjemu
informiranju in angažiranju moramo žal povedati, da so končni rezultati zadnje čase pičli.
g) 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, na
odraslem oddelku predstavljamo najaktualnejše knjige, priporočamo v branje, napovedujemo
dogodke . Oddajo vodi novinarka Nevenka Emri.
f) ROČNODELSKE DELAVNICE
Delavnice občasno izvajamo z zunanjimi sodelavci ali pa sami (Valentinova, Velikonočna,
Jesenska, Zimska delavnica itd.)
g) LITERARNA, USTVARJALNA in DRUGI PROJEKTI:
- 24. aprila smo v okviru prireditev ob Tednu knjig na mladinskem oddelku gostili Adija
Smolarja. Razveseljeval nas je s svojim literarnim pa tudi glasbenim opusom.
- Počastili smo NOČ KNJIGE (pravljična ura).
- 5. avg. 2014 smo v okviru občinskega praznika sodelovali na predstavitvi zavodov (PRO
JEKT DOBRA KNJIGA JE POT DO SRCA; propagandna knjižica Trije bratje).
- V TEDNU OTROKA (6. -10. 10. 2014) smo bili z raznimi biblio-pedagoškimi projekti zelo
aktivni, najbolj pa je bilo odmevno predavanje Društva Morigenos iz Pirana o življenju
delfinov, njihova fotografska razstava v galeriji Ante Trstenjaka ter dvodnevne delavnice na OŠ
Ivana Cankarja Ljutomer ter OŠ Stročja vas.
- Od novembra 2014 do marca 2015 imamo vsak četrtek in petek na praksi dijakinje GFML,
Predšolska vzgoja. Spoznavajo delo v knjižnici, pospravljajo knjige, iščejo literaturo, pomagajo
pri ustvarjalnih delavnicah ter pri ostalih knjižničnih opravilih. Praksa se je pokazala kot zelo
uspešna in za njihovo permanentno prihodnost še kako potrebna.
- V novembru 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 lite

rature, glasnost, jasnost, pripovedovanje, osebna nota, zapis refleksije). V decembru 2014 so pri
čeli samostojno obiskovati domske varovance.
h) LIKOVNE IN RAZISKOVALNE RAZSTAVE:
Pripravimo jih sami ali z zunanjimi sodelavci iz osnovnih šol, vrtcev ali bralci: Valentino,
razstava o pomladi, Moja najljubša knjiga, Slovenska izvirna slikanica, Gremo v šolo,
nominiranci Večernice, Koledniki prihajajo, spominske razstave ob jubilejih slovenskih literatov
itd.
i) IZOBRAŽEVANJE KNJIŽNIČARJEV IN NADGRAJEVANJE ZNANJA s seminarji, ki
jih organizira in izvaja Izum Maribor, ali seminarji in srečanji iz biblio-pedagoškega področja.
Junija 2014 je Jasna Branka Staman pridobila licenco za Katalogizacijo COBISS 3.
j) IZPOSOJA/COBISS 2, ZAŠČITA GRADIVA
Izposojanje in pospravljenje gradiva je naloga, ki jo opravljamo dnevno, v Cobissu je treba
dnevno preverjati cr-je (rezervacija knjig po internetu). Ovijanje knjig in zaščita gradiva je
stalna naloga knjižničarjev.
k) OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV /COBISS 3 –enkrat mesečno se naredi izpis.
l) COBISS 3 –obsega medknjižnično izposojo, prevzemanje zapisov, odpis gradiva, občasno
ažuriranje dnevnega časopisja.
2.7 ODDELEK ZA ODRASLE:
Tradicionalne čajanke so potekale skozi leto 2014 po naslednjem vrstnem redu:
-

16.1.2014 ob 18.uri- Predstavitev knjige pisatelja Saša Fluherja-Deklica z vprašajem,
prisotnih 25 udeležencev,
30.1.2014 ob 17.uri-predstavitev knjige Jasmine Ahmetaj –Dekle z bonboni, prisotnih 20
udeležencev,
18.2.2014 ob 17.uri v poročni dvorani mestne hiše-Literarni večer ob kulturnem prazniku
z literarno sekcijo Društva upokojencev Ljutomer, prisotnih 45 udeležencev,
5.3.2014-ob 18.uri v poročni dvorani mestne hiše: Pravljični večer za odrasle, sodelovalo
je 6 pravljičarjev in glasbenik Dejan Berden, prisotnih 43 udeležencev,
13.3.2014 ob 17.uri- Predavanje Erne Lulik-Terapevtsko jahanje in psihoterapija,
prisotnih je bilo 17 udeležencev,
20. 3.2014 ob 18.uri –Predstavitev knjige Milene Miklavčič-Ogenj, rit in hlače niso za
igrače, prisotnih je bilo 27 udeležencev,
21.3.2014 v Domu kulture-prireditev Karitas, predstavitev sekcije Ročnih del in
ohranjanja kulturne dediščine, 250 obiskovalcev,
4.4.2014 ob 18.uri v muzeju-Predstavitev Zgodovinskih listov 2013, predstavili smo 9
avtorjev, bilo je 25 obiskovalcev,

-

-

23.4.2014-NOČ KNJIGE, knjižnica je odprta do 20.ure-predstavitve knjig, knjižna
klepetalnica, pravljice, dobro uspelo, ni še uveljavljeno,
Prireditve TVU 2014 maj 2014-Parada branja: Dan odprtih vrat knjižnice, Ustvarjalna
delavnica, Čas za knjigo, Od ideje do knjige, uporaba Cobissa in predstavitev E-knjige,
skupaj 60 obiskovalcev,
Dan muzejev v soboto, 18.5.2014-aktivnosti za otroke, Lov na muzejski zaklad
30.5.2014 na GFML-predstavitev knjige Karoline Kolmanič-Šolski zvonec ne izzveni,
60 dijakov
4. in 13.6.2014-ogled filma Hočem živeti, predstavitev knjig na temo odvisnosti,
pogovor o tem-nadarjeni dijaki, skupina 15 učencev OŠ IC Ljutomer (novost)
Občina praznuje-avgust 2014: novinarska konferenca, razstava, predstavitev zavodov,
okrogla miza s pomurskimi uspešnimi podjetnicami-40 udeležencev-poročna dvorana
Počitniške aktivnosti: francoščina, Pravljice pod hrasti
2.10.2014 ob 9.uri-Čajanka-Predstavitev bralne značke 2014/2015 v čitalnici in DSO
Ljutomer, skupaj 30 udeležencev,
Teden otroka v oktobru 2014: stare razglednice v muzeju, ogledi knjižnice in muzeja,
predstavitev in razstava delfinov društva Morgeniosa Piran, cca. 500 otrok,
22.10.2014 ob 18.uri-1. Francoski večer v galeriji – skupaj z društvom Eskalade, skupina
Rond Noir, razstava Pariza, 40 obiskovalcev,
13.11.2014 ob 9.uri -Predavanje mag. Saša Krumpak-Zdrava prehrana ali Onkologija se
začne v kuhinji, 20 obiskovalcev,
13.11.2014 ob 13.uri-Pogovor z upokojenimi profesorji GFML, 6 profesorjev, 60
dijakov, pogovor vodila Vesna Laissani.,
4.12.2014 ob 9.uri-Pustno veseljačenje ali Vedra- predavanje mladega etnologa Tadeja
Murkoviča, 15 obiskovalcev.

Na čajankah in različnih predstavitvah je bilo v letu 2014 kar 17 dogodkov s 462 obiskovalci.
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 Bralna značka za odrasle
2014/2015-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 2014),
- sodelovanje v projektu opismenjevanja starejših pri delu z računalniki,
- lokalno vodenje in izvedba projekta Simbioza.
Knjižnica je v letu 2014 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 2014:
1.
2.
3.
4.
5.

Zapis za Zgodovinske liste
Zapis za spletne strani Občine Ljutomer
Priprava razstave za obletnico športa
Priprava pri izdaji monografije o Mursi
Priprava zapisa za R.Redeka za veleposlaništvo Belgije

Domoznanstvo ob petkih: 38 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 Razrižje.
V letu 2015 bomo zamenjali gradivo in se trudili pridobiti več odraslih bralcev.
Izposojevališče Dom starejših Ljutomer
V letu 2014 smo obnovili zbirko v izposojevališču Dom starejših Ljutomer. Iz 250 enot gradiva
imamo sedaj cca. 1.500 enot gradiva. Za izposojevališče skrbi Nataša Kosec, javna delavka.
Ima cca. 30 aktivnih bralcev, vključeni so v Bralno značko za odrasle, izvajamo ostale kulturne
aktivnosti-čajanke, predstavitve, prireditve.

3. OE Muzej
Muzej hrani naslednje muzejske zbirke:

Taborsko gibanje na Slovenskem,
Splošno muzejsko zbirko Ljutomera,
Zbirko fotografij in filmov dr. Karola Grossmanna.
Zaradi poškodbe in polletne odsotnosti muzejskega delavca je bil muzej odprt od februarja do
julija 2014 samo občasno za skupinske oglede muzejskih zbirk – vodenje so opravili ob svoji
redni dejavnosti delavci Splošne knjižnice Ljutomer.
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 prireditev, (razstave,
simpozije, predavanja, izobraževanje...).
V mesecu aprilu 2014 je bila predstavljena 21. številka zbornika Zgodovinski listi, 2013, pri
kateri je sodelovalo 8 avtorjev s prispevki: Evgen Lazar in Maja Jenežič (Lukavci – arheološko
najdišče Gojice, Mitja Potočnik (Dvorec Norički vrh ali Kunejev grad in njegovi lastniki), Rado
Podgorelec (»Zid« ali Železne dveri, preteklost in današnji položaj velike zidanice v besedi in
(predvsem) v fotografiji), Srečko Pavličič (Usnjarstvo v Ljutomeru), Jelka Pšajd (Miholovo v
Veržeju), mag. Dušan Ščap (Kmetijsko obdelovalne zadruge na območju Apaške doline v
obdobju 1946-1949), Rafael Pavličič (Ob častitljivi 120-obletnici PGD Ljutomer). Muzejski
delavec je kot urednik zbornika tudi sodeloval z dvema prispevkoma: Industrija usnja v
Ljutomeru v prvih 60. letih 20. stoletja, Politične stranke in volitve v sodnem okraju Ljutomer
med leti 1935-1938. Zbornik je izšel v nakladi 250 izvodov.
Muzej je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije - Slovenskim filmskim arhivom, v
mesecu januarju izvedel 8. muzejski filmski večer – predstavitev in ogled treh krajših igranih
filmov iz leta 1955, pod skupnim naslovom Tri zgodbe: Slovo Andreja Vitužnika,, Na valovih
Mure, Koplji pod brezo.
V decembru 2014 se je na 9. Muzejskem filmskem večeru izvedla predstavitev in ogled
celovečernega filma – tragikomedije Umetni raj, v režiji Karpa Godine, iz leta 1990, posvečen
ljutomerskemu rojaku dr. Karolu Grossmannu, ob 150-letnici rojstva.
Muzejski delavec se je udeležil simpozija v Sv. Juriju ob Ščavnici, dne 21. junija 2014 –
spominske slovesnosti rojstev znamenitih prleških rojakov: 200-letnica Jakoba Košarja, 150letnica Karola Grossmanna, 130-letnica Franca Košarja, 80-letnica Viktorja Vrbnjaka. Muzejski
delavec je kot avtor referata predstavil življenje in delo dr. Karola Grosmanna.
Na pobudo Splošne knjižnice Ljutomer, OE muzej je Občina Ljutomer dala izdelati spominsko
ploščo na hiši odvetnika dr. Karola Grossmanna, rodoljuba, kulturnika in avtorja prvega
slovenskega filmskega zapisa. V pripravi je tudi doprsni kip K. Grossmannu, ob 110. letnici
slovenskega filma v »aleji« znamenitih ljutomerskih rojakov na Glavnem trgu v Ljutomeru,
predlaganih pred leti od komisije muzeja. Obnovili so se dotrajani podnapisi na spominskem
kamnu in plošči v atriju Mestne hiše v Ljutomeru.

Ob 140-letnici Kasaškega društva Ljutomer (Kolo vozača in jahača), je enota muzej iz zbirke
arhiva, v mesecu juliju 2014, v čitalnici Splošne knjižnice Ljutomer pripravila pregledno krajšo
razstavo dokumentov (pisnih virov in fotografij) enega najstarejših kasaških društev na
Slovenskem.
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 glede na njihov pomen in namen v
muzejskih zbirkah v Ljutomeru (predmeti, slikovno, fotografsko in pisno gradivo, ustni viri…).
Muzej je v Tednu otroka, od 6. do 10. oktobra 2014 pripravil za učence nižjih razredov
osnovnih šol in vrtca predavanje z učno uro na temo razglednic »Pozdrav iz Ljutomera«Ljutomer in okolica na razgledniških motivih v 20. stoletju (zgodovinski razvoj, vloga, namen in
pomen razglednic trga in mesta Ljutomera).
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, simpozije in druge prireditve (1. sv. vojna,
ruski emigranti, Miklošič, kruci itd.)
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, Sv.
Jurij ob Ščavnici).
Razen strokovnega vodenja po stalnih zbirkah, so potekale, v dogovoru z mentorji za učence
osnovnih šol in za dijake gimnazije v Ljutomeru, tudi učne ure iz določenih tem iz vsebine
muzejskih zbirk (narodni programi, dr. Karol Grossmann, izbrane teme iz stalne razstave
splošne muzejske zbirke).
Muzejski delavec je zbiral in kopiral arhivsko in publicistično gradivo (PAM in UK Maribor,
AR Slovenije, PŠK MS) za arhiv muzeja in raziskovalno dejavnost.
V letu 2014 je muzej pridobil od posameznikov in na terenu nekaj fotografskega gradiva. Prav
tako se je odbralo in evidentiralo za arhiv muzeja 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 in zbirke arhiva muzeja.
Muzej je z odkupom pridobil kovinski nastavek - simbol z droga in zastave društva
Uniformirane trške garde iz Veržeja, nekdaj pomembne vojaške enote v boju s Turki in kruci na
Murskem polju. Predmet je pomemben del kulturne dediščine in je sestavni del stalne razstave
splošne muzejske zbirke.
Ponatisnil se je muzejski vodič za stalno zbirko fotografij in filmov dr. Karola Grosmanna in
pripravilo skrajšano besedilo za prevod zloženke v angleški in nemški jezik, prav tako besedilo
za prevod zloženke Splošne muzejske zbirke. Pripravlja se novi muzejski vodič za muzejsko
zbirko Taborsko gibanje na Slovenskem v Ljutomeru.

Strokovni delavec muzeja je v decembru pripravil za tisk 22. številko zbornika Zgodovinski
listi, 2014, za katerega je prispevke napisalo 9 avtorjev, strokovnih delavcev Splošne knjižnice
Ljutomer in zunanjih sodelavcev: 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, Kdo je bil Robert
Wolf), Rafael Pavličič (Spomini na »veliko vojno«), Jelka Pšajd (Vedra – pustna prireditev
(Napisano v spomin Jožeku Čušu s hvaležnostjo za ohranitev ženičke vedre), Anton Ratiznojnik
(Opekarna v Ljutomeru), mag. Dušan Ščap (Hranilnice, posojilnice in posojilna društva na
Apaškem polju pred drugo svetovno vojno), dr. Ivan Rihtarič (Bežite, bežite, Zaviter gre!«
(Franc Rihtarič – usoda človeka, sodelavca UDBE in slovenskega »Robina Hooda«), Aleš Ploj,
Mateja Topolinjak (Društvo cvenskih čehov in diklin).
V letu 2014 sta se za zbirko fotografij in filmov dr. Karola Grossmanna kupila digitalni
diaprojektor in DVD predvajalnik, kot nadomestilo za staro, že izrabljeno opremo z namenom,
da se zagotovi kvalitetna projekcija
filmov v okviru muzejskih filmskih večerov,
Grossmannovih in drugih priložnostnih filmov, diaprojekcij in predavanj v okviru muzeja in
knjižnice.
Natisnile so se promocijske razglednice muzeja: Ljutomer, mesto prvega slovenskega tabora,
Ljutomer skozi čas, Trg Ljutomer, 1681 (grafika po G.M. Fisherju), Gregor Varašič - boj s
kruci, 1713 v Ljutomeru.
Knjižnica muzeja se je dopolnjevala s periodičnimi zgodovinskimi tiski (Kronika, Zbornik
soboškega muzeja, Zgodovinski listi, Zgodovinski zapisi) in nekaterimi strokovnimi knjigami.
Letos je društvo za osteoporozo gostilo 1000 članic v Ljutomeru. V muzeju smo sprejeli 5
skupin, cca. 200 udeležencev. Nad muzejem so bile navdušene.
V letu 2014 si je muzejske zbirke (stalne razstave, občasno razstavo, filmske večere in druge
organizirane prireditve, vključno s občasnim strokovnim vodstvom po mestu Ljutomeru)
ogledalo 1100 (ocena) obiskovalcev, kar je manj kot pretekla leta zaradi že prej polletne
bolniške odsotnosti muzejskega strokovnega delavca. Med obiskovalci je bilo največ šolskih
skupin, turističnih in 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.
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 2014 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 2014 po FN Splošne knjižnice Ljutomer je
zadostovala programu dela.
Pridobljena umetniška dela so ustrezno evidentirana in vnesena v RKD.
Razpis razstavne dejavnosti za leto 2015 je bil objavljen v mesecu decembru 2014.
Od drugih aktivnosti velja navesti opremo pridobljenih predmetov kulturne dediščine (grbi), kar
je bilo predano v knjižnico.
Poseben projekt »Francoski večer« se je realiziran v galeriji, kjer so bila izvedena vsa
pripravljalna dela, priprava razstave, vodenje in podrtje vključno s pošto in objavami.
Poročilo o delu v sklopu DZ zbirke Splošne knjižnice Ljutomer za leto 2014:
Skupaj uporabnikov z dodatnimi potrebami po gradivu DZ: 66.
Pridobljeno: 2 diplomski deli s področja DZ.
Izvedeni sta bili 2 zaključeni razstavi uporabnikov DZ gradiva in predavanje za javnost.
Na ogled je pregledna tematska razstava z DZ vsebino.
Izdana je bila zaključena publikacija Trije bratje (v slov in angl. jeziku), projekt je v smislu
celostne podobe zajemal še priložnostni pečat in nalepko.
Opravljeno je bilo uredniško in izvedbeno delo tiska zbornika Zgodovinski listi ter javna
predstavitev.
Meseca maja je bil za učence OŠ izveden kulturni dan (Ljutomer), skozi leto pa še 6 (šest)
strokovnih vodenj po mestu in okolici (3 za potrebe občine Ljutomer, 3 za uporabnike
knjižnice).
Objavljen je bil strokovni članek v zborniku Splošne knjižnice Ljutomer in pridobljeni še 3
članki drugih avtorjev, uporabnikov DZ knjižničnega gradiva in storitev. Izdana je bila
spominska razglednica Ljutomer.
Realiziran je bil celovit projekt razikave in zapisa« Padli vojak R. Redek« po zaprosilu
veleposlaništva RS v Belgiji.
Novo pridobljeno DZ gradivo (Cobiss in drugo) je bilo razvrščeno in evidentirano ter je na voljo
uporabnikom (v obsegu 1 t. m. ).
Pripravljen je izbor del za digitalizacijo v letu 2015.

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 2014 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 2014 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 2014 sestal večkrat.
Delo je potekalo v skladu s pravilniki in določili sveta zavoda Splošne knjižnice Ljutomer.
Mandat članom sveta poteče 31.8.2014.
8.9.2014 je bila konstituitivna seja novega sveta, izvolili so predsednika (Franc Jurša, odstopil je
6.11.2014), podpredsednica je postala sodelavka Sonja Rožman. Prosimo za nadomestnega
člana sveta, da bo svet zavoda dalje deloval v popolni sestavi.
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ZAKLJUČEK

Program v letu 2014 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 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 2015:
-

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
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

