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1 UVOD
Letno poročilo Splošne knjižnice Ljutomer za leto 2017 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 17.686 prebivalcem, ki so dne 31. decembra 2017 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:
- Knjižnica
- Muzej
- Galerija
- Kino
Javni zavod Splošna knjižnica Ljutomer pa zastopa in predstavlja direktor.
Organi Splošne knjižnice Ljutomer so:
- direktor,
- svet zavoda.
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Osnovni podatki
Naziv: SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER
Sedež: Glavni trg 2, 9240 Ljutomer
Matična št.: 5052432
Davčna št.: 14865483
Tel.: (02) 584 12 36, (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. 2017:
- strokovni delavci: Edita Šerc, Jasna Branka Staman, Srečko Pavličič, Aleksandra Šömen,
Sonja Rožman, Anton Ratiznojnik,
- Direktorica: Vesna Laissani;
- 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,
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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.
Prijavili smo se na projekt LAS Prlekija (prijavitelj TKD Festival, Grossmann Ljutomer) za pro
jekt Art kino center in Odprti kino Prlekije. Ostali partnerji: Občina Ljutomer, Križevci, Veržej,
Razkrižje, Vrtec Ljutomer, OŠ IC Ljutomer in GFML Ljutomer. Projekt traja od novembra 2017
do junija 2018. Kino predstave so enkrat tedensko za otroke in odrasle.

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),
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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),

oseb
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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.

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 2018 smo opredeliti, kako bomo dopol
njevali in razvijali našo knjižnično zbirko, da bo izbor knjižničnega gradiva v zbirki usklajen z
našim poslanstvom, posvetili se bomo ranljivejšim skupinam prebivalstva.

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
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1.3 Kadri
Program v letu 2017 je bil 100% realiziran v okviru javne službe in drugih predpisanih aktov.
V Splošni knjižnici Ljutomer so v letu 2017 delali 3 višji knjižničarji, knjižničarka in
bibliotekarka. Po sistemizaciji delovnih mest imamo prosto delovno mesto knjižničarja s VI.
stopnjo izobrazbe. V muzeju je zaposlen 1 muzejski delavec, galerijsko dejavnost pa pokrivamo
z obstoječim kadrom iz knjižnice. Delovno mesto strokovni delavec v galeriji je nezasedeno.
Javnih del v letu 2017 zaradi zmanjšanih finančnih sredstev nismo zaposlovali.
V aprilu 2017 smo iz veljavne sistemizacije in s soglasjem sveta zavoda iz ustanoviteljice,
občine Ljutomer črtali delovni mesti Hišnik IV in Računovodja VI.
Računovodska služba se opravlja na Občini Ljutomer. Delo z računovodstvom je zaradi
dislokacije na občini oteženo, veliko je priprav in razlag, administrativno delo smo razdelili med
sodelavce v zavodu. Določena administrativna dela je prevzela direktorica.
1.4 Prostorski pogoji
Knjižnica
Knjižnica razpolaga s cca. 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.
in pisarna direktorja.
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 izposojevališču Razkrižje in v Domu
starejših občanov Ljutomer.
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2.5 Izgradnja knjižnične zbirke:
V letu 2017 je knjižnični fond znašal 90.960 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 2017 včlanjenih skupno 3685 aktivnih članov. V letu 2017 smo s
sredstvi Ministrstva za kulturo in sredstvi občin kupili 2172 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
52:48 (standard 60:40).
Od skupnega obsega nakupa predstavljajo 12 % 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.
V čitalnici je voljo 133 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% (87 izposoj, 15 naročil
Splošne knjižnice Ljutomer in 72 medknjižnične izposoje gradiva naših članov iz drugih
knjižnic).
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Nabava in obdelava knjižničnega gradiva je potekala v programskih opremah 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.
V letu 2017 smo zagotovili dostop do e-knjig Biblos in dokupili 76 naslovov e-licenc.
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 2017 je bilo na mladinskem oddelku tako kot vselej prežeto z ustvarjalno dinamiko,
biblio-pedagoškimi projekti z vrtci, šolami in ostalimi skupinami, porastom obiskov bralcev ter
izposoje gradiva. Pripravili smo naslednje dejavnosti:
a) PRAVLJIČNE URE:
- od 1. oktobra (Teden otroka) do konca aprila (Svetovni dan knjige); vsak ponedeljek v
tednu,
- številne pravljične ter biblio-pedagoške ure z vrtci, osnovnimi šolami iz naših in zunanjih
občin, gimnazijo ter drugimi ustanovami (tako pri nas kot v ustanovah),
- pravljična ura ob občinskem prazniku v Parku I. slovenskega tabora (15.-18. avgust 2017) ,
- čitalnica na prostem ob občinskem prazniku v Parku I. slovenskega tabora (15.-18 8. 2017),
- 10. mini festival PRAVLJICE POD HRASTI v Parku I. Slovenskega tabora (od 15. –
18. 8. 2017) je bil posvečen naslednjim tematikam: živali, pravljice, ustvarjalnost. Izvedli smo
ustvarjalno delavnico z Vrtcem Ljutomer. Avtorji pravljic so bili:

Irena Cerar in Ivanka

Učakar, pripovedovalki Križnikovega pravljičnega festivala v Motniku), Jasna Branka Staman
in Aleksandra Šömen iz Splošne knjižnice Ljutomer, izvedli smo ustvarjalno delavnico z Vesno
Kitthiya (Studio Loščika) in Mirjano Mulec iz Društvo za zaščito živali Pomurja.
b) PRAVLJICE ZA ODRASLE
8. marca 2017 smo v sodelovanju z Mariborsko knjižnico izvedli že 6. tradicionalne Pravljice
za odrasle, na katerem je sodelovalo 7 slovenskih knjižničark/ knjižničarjev in pravljičark, glas
bena gostja pa je bila Matilda Slavič. Zapela je zimzelene pesmi.
c) 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
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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.
d) BIBLIOPEDAGOŠKE URE, PRAKSE TER OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE z
najavljenimi skupinami iz vrtec, osnovnih šol iz naših in zunanjih občin ter gimnazije. Z
raznimi oblikami dela (delavnice, hospitacije, razstave, enodnevne prakse) intenzivno
sodelujemo s 3. letniki Gimnazije Ljutomer – smer predšolska vzgoja (58 učencev).
Spoznavajo delo v knjižnici, pospravljajo in popravljajo knjige, iščejo literaturo, pomagajo pri
ustvarjalnih delavnicah, razstavah ter pri ostalih knjižničnih opravilih. Praksa se je pokazala kot
zelo uspešna in za njihovo permanentno prihodnost še kako potrebna.
Z GFML In DSO Ljutomer sodelujemo v skupnem projektu »Medgeneracijsko branje, bralne
urice« že tretje leto.
Modul otroci v vrtcu in knjižnici (Splošna knjižnica Ljutomer, Gimnazija F. M. in
Ljutomer in Vrtec Ljutomer) - pravljice in delavnice na temo jesen izvajata sodelavki mla
dinskega oddelka.
e) RADIJSKI KNJIŽNI SEJEM
Oddaje za Radijski knjižni sejem (Pomurski val) izmenično vsak drug mesec izvajata Edita Šerc
in Aleksandra Šömen. Naš oddelke poroča tudi o mladinski literaturi. Oddaj je cca. 20,
direktorica mesečno gostuje na radiu Musrki val in promovira vse naše aktivnosti 8knjižnica,
muzej, galerija in vabi na stalno razstavo Anteja Trstenjaka).
f) POSTAVITEV KNJIGOBEŽNICE
Postavitev Knjigobežnice smo v občini Veržej ob njihovem občinskem prazniku maja 2017.
V občini Križevci pa smo otvoritev Knjigobežnice planirali meseca septembra 2017 ob
občinskem prazniku (realizacija januar 2018).
g) ROČNODELSKE DELAVNICE
Delavnice občasno izvajamo z zunanjimi sodelavci ali pa sami (Valentinova, Velikonočna,
jesenska, zimska delavnica, delavnica izdelovanja nakita, voščilnic, Angleške itd.). Vse
delavnice so zelo dobro obiskane.
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h) LITERARNA, USTVARJALNA SREČANJA TER DRUGI PROJEKTI:
Sodelovanje z drugimi zavodi v Ljutomeru: POŠ Cvetko Golar Ljutomer (sodelovanje s
starši, predstavitev knjige Rumeni avtomobilček, ustvarjalne delavnice za otroke, gledališka igra
Rumeno čudo, projekt Beri z menoj, aktivnosti Bralno potovalne malhe (pravljična ura),
VIZ Veržej 2017, mesečne aktivnosti Bralno potovalna malha, pravljična ura, zelo dobro
sprejeto.
Dom Lukavci in bivalna enota Lukavci (na 14 dni aktivnosti Bralno-potovalne malhe, arhivski
filmi, Knjigobežnica,…).
Teden vseživljenjskega učenja maj 2017 (predavanja, promocija, razstava, ogledi, bralni klub).
Teden otroka (5.- 9. oktober 2017) – »Ruske risanke iz 60. in 70. let« v so-organizaciji
Ruskega centra Maribor, razstava junakov iz risank v knjižnici. Zelo dobro sprejeto, obisk cca.
500 otrok iz okoliških OŠ in vrtcev, razstava do decembra 2017.
Dan splošnih knjižnic (20. nov.) : pesniški bombončki, prireditve Gostija v deželi branja
(številni dogodki in aktivnosti, vseslovenska aktivnost).
Prešernov dan (3. dec.) – Prešernovi pesniški bombončki, razstava, pravljične ure.
.
i) 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, Hans. C. Andersen, Slovenska izvirna
slikanica, Gremo v šolo, nominiranci Večernice, Primož Trubar – dan reformacije, Koledniki
prihajajo, spominske razstave ob jubilejih slovenskih literatov itd.
Letno pripravimo veliko priložnostnih razstav glede na tematske sklope v vrtcih.
j) IZOBRAŽEVANJE KNJIŽNIČARJEV IN NADGRAJEVANJE ZNANJA
s seminarji, ki jih organizira in izvaja Izum Maribor, ali seminarji in srečanji iz

biblio-

pedagoškega področja. Pripravljamo se na prehod COBISS3 izposoja.
Strokovna izobraževanja na temo Cobiss 3/izposoje, nabave, inventure, strokovnih zadev,
srečanje knjižničarjev Pomurja v poletnih mesecih v Mestni knjižnici Kranj (avgust 2017).
2.7 ODDELEK ZA ODRASLE:
»Medgeneracijsko branje« je skupni projekt Splošne knjižnice, Gimnazije Frana
Miklošiča in Doma starejših občanov v Ljutomeru. Projekt je lani vodila in koordinirala
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Projekt izvajamo že tretje leto, projekt obiskuje
od 15-20 dijakov.
S projektom smo nadaljevali vsak drugi torek od 9.30 do 10.30 ure (4-6 dijakov vsak teden bere
starostnikom). Projekt je zelo dobro sprejet pri obeh skupinah, knjižnica koordinira izvedbo in
pomaga pri izboru literature, motivaciji,…
13. 6. 2017 smo imeli zaključno prireditev s podelitvijo priznanj in kulturnim programom v
Domu starejših Ljutomer. Projekt bomo nadaljevali naslednje šolsko leto.
2. Bralna značka za odrasle 2017/2018 je letos potekala od 20. 10. 2017, pa do Noči knjige,
22. 4. 2017. Ponudili smo izbor 68 knjig. Naredili smo reklamo po javnih zavodih, podjetjih,
občini, v občinskem svetu, na Društvu upokojencev, v DSO, GFML in ostalih partnerskih
organizacijah. V projekt, ki se je začel 20. oktobra 2017 in bo trajal do 23. aprila 2018, smo
uspeli pritegnili posameznike, javne institucije, društva, gospodarske družbe z namenom, da
Ljutomer in ostale občine (Križevce, Veržej in Razkrižje) spremenimo v bralna mesta.
V projektu je sodelovalo 37 udeležencev. Izvedli smo kulturni program z GFML Ljutomer.
Projekt je uspel in na koncu smo se še neformalno družili.
V Razkrižju smo naredili prirejeno bralno značko iz nabora knjig iz prejšnje sezone (5
udeležencev).
V letu 2017 je novost Bralni klub Splošne knjižnice Ljutomer, kjer se bodo sestajali člani
enkrat mesečno, podelili misli o prebranih knjigah z ostalimi udeleženci bralne značke in dali
pobude za kulturno življenje mesta. Pobuda je prišla izmed članov knjižnice. Srečanja potekajo
vsako tretjo sredo v mesecu. Udeleženk je 10-12. Poleg seznama za bralno značko so izrazile
željo, da bi se več posvečalo domačim avtorjem Pomurja.
Deluje tudi Bralni klub, ki ga vodi članica Cilka Jakelj, vsako prvo sredo v mesecu. Vsak
mesec se članice kluba pogovarjajo o izbrani tematiki in knjižnih avtorjih.
Drugi novosti: igranje šaha ob ponedeljkih ob 14.00 uri v čitalnici, Filmski popoldnevi v
DSO Ljutomer (vsako prvo in tretjo sredo v mesecu), do sedaj 3 izvedbe, zelo dobro sprejeto
pri stanovalcih. Dodatna aktivnost za DSO Ljutomer.
4. Čajanke in predstavitve knjig:
Četrtek, 19. 1. 2017 ob 18. uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer, pogovor s pisateljem
Darkom Žlebnikom o njegovih literarnih delih.
Četrtek, 26.1.2017 ob 9.0 0 uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer: predavanje dr. Iztoka
Ostana »Žive vode.
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Četrtek, 9. 2. 2017 ob 10. uri: Čajanka, predstavitev knjige dr. Aksinje Kermauner »Cvetje in
ogenj«, iz zbirke Julija in Peter, lahko branje (easy-to-read) v muzeju Splošne knjižnice
Ljutomer.
Sreda, 9. 3. 2017 ob 10.00 uri –Čajanka s potopisnim predavanjem: Oman (Brane Trnovšek) v
muzeju Splošne knjižnice Ljutomer.
Torek, 21. 3. 2017 ob 18.uri –Aleksandra Krumpak, Energetska jedrna podpora za vsakdanje
življenje v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer
Predstavitev 24. Zgodovinskih listov –23. 3. 2017 ob 18.00 uri v muzeju Splošne knjižnice
Ljutomer.
Torek, 28. 3. 2017 ob 18.00 uri –Ruski film Pasje srce, Mihael Bulgakov v izvedbi Ruskega
centra Maribor v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer
Torek, 30. 3. 2017 ob 18.00 uri v Poročni dvorani Ljutomer – PRAVLJICE ZA ODRASLE,
glasbena gostja Matilda Slavič.
Sreda, 5. 4. 2017 ob 17.00 uri - Bralni klub Cilke Jakelj, predstavitev knjige Petra Kunca »V
treh korakih do odprave stresa«, ob 18.00 uri muzej Splošne knjižnice Ljutomer.
Petek, 21. 4. 2017 ob 19.00 uri – Podelitev Bralne značke za odrasle 2016/17 v poročni dvorani
mestne hiše Ljutomer s kulturnim programom do večera, 19.30 zakonska komedija »Problem«.

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017 Sreda, 10. 5. 2017 ob 10.00 uri na Občini
Veržej – Predstavitev projekta Bralno potovalna malha in otvoritev Knjigobežnice. Četrtek, 11.
5. 2017 ob 19.00 uri v Golarjevi hiši –Film »Brezmejno«. Ponedeljek, 15. 5. 2017 –Dan odprtih
vrat Splošne knjižnice Ljutomer (knjižnica, galeriji, muzej). 24.5. 2017 v muzeju Splošne
knjižnice Ljutomer-Predavanje o svetu potrošništva, Andreja Ternar iz Murske Sobote.
1.junij 2017 ob 18.00 uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer, predavanje o Mehiki, Janče
Gartner. Sreda, 7. 6. 2017 ob 18.00 uri v poročni dvorani mestne hiše Ljutomer - Mavrica na tri
plamene, Bog nas živi vse Slovene : Folklorne pripovedi iz vzhodnega dela Slovenskih goric in
s Ptujskega polja. Prisotne: Jelka Pšajd, Anja Serec Hodžar, Mateja Huber, Nevenka Korpič,
Marija Stanonik.
11.-15. 7. 2017 – Festival Grossmann (program za otroke in odrasle v knjižnici-, razstava v
galeriji Anteja Trstenjaka v Domu kulture. Avgust 2017: Občinski praznik, začetek avgusta
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2017, razstava vedut Ljutomera, predstavitev zavodov na trgu.16.-18.8.2017 – 10. Festival
Pravljice pod hrasti, zelo dobro uspelo.
Četrtek, 14. 9. 2017 ob 19.00 uri - Predstavitev doktorske naloge drr. Ivana Rihtariča iz Gornje
Radgone v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. Sreda, 27. 9. 2017 ob 19. 00 uri, Ruski film "20
dni brez vojne" v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer.
Od 2. -6. 10. 2017 od 10.00 – 12- 00 ure, vsak dan ruske risanke v muzeju Splošne knjižnice
Ljutomer, vodenje po muzejskih zbirkah, ogledi Splošne knjižnice, stalne zbirke Anteja
Trstenjaka in galerije Anteja Trstenjaka Ljutomer.
Torek, 3. 10. 2017 ob 18.00 uri v sodelovanju z Lions klubom Ljutomer, predstavitev del
pisateljice Nuše Ilovar v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. Četrtek, 5. 10. 2017 ob 9.00 uri –
Čajanka »Verovanja in običaji na Poljskem « v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer.
Četrtek, 16. 11. 2017 ob 9.00 uri: Čajanka in Predavanje o demenci, predavateljica Sanja
Lončar, v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer
Četrtek, 7. 12. 2017 ob 18.00 uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer-predstavitev knjige
Valerije Kutnjak, »Ne boj se!«.
Od septembra do decembra 2017 poteka: šah ob ponedeljkih ob 14.uri v čitalnici,
Medgeneracijsko branje vsak drugi torek dopoldne v Domu starejših Ljutomer, arhivski filmski
popoldnevi v DSO Ljutomer po dogovoru, bralna kluba (gostovanje bralnega kluba Cilke Jakelj
prvo sredo in bralni klub Splošne knjižnice Ljutomer tretjo sredo v mesecu). Bralni klub
Splošne knjižnice Ljutomer si je za leto 2017 zadal cilj o promociji in obujanju del Minke
Zacherl. V ta namen so bile opravljene številne aktivnosti: intervju z Marico Zacherl ob njeno
100. letnici rojstva in objava v Zgodovinskih listih, v muzejsko zbirko pomembnih Prlekov je
bila nameščena Minka Zacherl kot prva ženska, spominska plošča Minke in Franca Zacherla se
je namestila na Dom kulture (januar 2018), magistrska naloga o Minki Zacherl (Bojana Škrlj).
S prakso obujanja in promocije pomembnih osebnosti Prlekije, posebej žensk bo Bralni klub
Splošne knjižnice Ljutomer nadaljeval (pobuda za spominsko sobo dr. Matije Slaviča v župnišču
občine Križevci, družina Potočnik in skrb za glasbeno vzgojo,…).
Oktobra 2017 smo pričeli z Bralno značko za odrasle 2016/17, na seznamu je 68 knjig,
zanimanje za bralno značko raste. K izbranim knjigam nabavimo še vsaj 1 izvod knjige. Imamo
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jih še vedno premalo glede na povpraševanje. Izposojevališče Razkrižje ima svoj nabor knjig za
bralno značko.
Projekt Ministrstva za kulturo 2017 »Bralno potovalna malha«
Sodelavka na projektu Bralna potovalna malha skrbi za naslednje aktivnosti:
- vodi Medgeneracijsko branje z dijaki GFML v DSO Ljutomer (že tretje leto),
- s stanovalci DSO, ki sodelujejo v Bralni znački za odrasle dostavlja rezervirane knjige in jih
zamenja, vodi seznam prebranih knjig, (cca 3 stanovalci),
- v Občinskih novičkah in glasilu Mavrični list (DSO Ljutomer) je zapisala prispevek z naslo
vom: „Bralno potovalna malha“.
- gradivo, katerega ni na izposojevališču DSO in bi ga stanovalci želeli prebrati, jim ga dostavi,
skrbi za rezervirani seznam gradiva članov v DSO,
- skrbi za seznam gradiva za Bralno značko, da ga sproti odložim na posebno knjižnično
- v projektu Bralno potovalna Malha obiskujem cca 20 uporabnikov knjižnice in 4 zunanje usta
nove (Dom Lukavci, VVZ Veržej, Bivalna enota v Ljutomer 3, DSO Ljutomer).
Projekt se je zelo dobro »prijel« med uporabniki. Sodelavka ima izreden čut za starejše, zna jih
pridobiti in motivirati za branje. Skrbi za Knjigobežnice v Ljutomeru, Veržeju in Križevcih.
Promocija zavoda: vsak mesec se promoviramo na Radio Maxi, na radiu Murski val, kjer
govorimo o naših programih in aktivnostih, na spletni strani knjižnice, aktivna je tudi FB stran.
Za vsak dogodek pa imamo promocijo z letaki, plakati in osebnimi vabili, na spletnih portalih, v
lokalnih časopisih. Izšlo je cca. 7 člankov o knjižnici in njenih enotah (Bralno- potovalna malha,
galerijska dejavnost, muzej, domoznanstvo ipd.).
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 in publikacij Lotmerk, Prleki in
gorice, Zmaj, prospekt Po poti dobre volje.
Aktivnosti v letu 2017:
1. Distribucija SAZU publikacij.
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2. Posredovanje in nabor gradiva in publikacij SAZU, dr. Pipan.
3. Posredovanje in nabor gradiva in publikacij SAZU, dr. Preinfalk
4. Nabor fotografij na terenu (terasiranje).
5. Priprava sodelovanja z OŠ Senik
6. Celostna podoba Malha
7. Nadaljevanje analize filma Prleško gostuvanje 1972
8. Priprava člankov (Vestnik, Večer)
9. Priprava strokovnega članka za publikacijo Zgodovinski listi 2016
10. Projekt Občina na prostem: novosti iz mestne hiše
11. Razglednica ob obletnici mesta
12. Publikacija Lotmerk, Prleki in gorice
13. Publikacija Zmaj
14. Prospekt Po poti dobre volje
15. Diplomske in magistrske naloge (8 kandidatov)
16. CIP (3 uporabniki)
17. Nabor podatkov Fišer, Šaleški razgledi 15
18. Srečanje zmajev, Kozje 2017
19. Priložnostna razstava in spremno besedilo Že veste?
20. Ureditev novosti DZ zbirke
21. Priprava programa ob taborskem letu.
2.9 Izposojevališče Razkrižje
Izposojevališče v Razkrižju deluje od leta 2005. Ima 3.800 enot gradiva, obrat izposoje je bil
leta 2013-1588 enot gradiva, leta 2014 se je zmanjšal na 866 enot gradiva. Članov, ki obiskujejo
izposojevališče imamo 227, od tega 35 odraslih, ostalo so OŠ in srednješolci (aktivnih 69).
Izposojevališče Dom starejših Ljutomer
V letu 2017 smo postopno obnovili zbirko v izposojevališču Dom starejših Ljutomer. Iz 250
enot gradiva imamo sedaj cca. 1.500 enot gradiva. 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:
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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, prireditve, razstave, simpozije,
predavanja, izobraževanje...
Publicistična dejavnost (zbornik Zgodovinski listi - 2016, 2017)
Strokovni delavec muzeja je kot avtor prispevka in kot urednik pripravil zbornik Zgodovinski
listi (letnik 2016, št. 24) za tisk. Zbornik je bil predstavljen občinstvu v mesecu marcu 2017. Pri
zborniku so sodelovali s prispevki: Dr. Miran Puconja (Ljutomersko gospostvo Dolnji grad –
povezujoča točka Alapičev in Zrinskih – Ob 450 – letnici sigetske bitke, Jelka Pšajd ( »Ti boš
pač tü lepega vraga najša!« Ali marsovca? - Vloga škrata v Slovenskih goricah), Mag. Franc
Kuzmič ( Josip Križan – pisec prve slovenske logike) Anton Ratiznojik (Bralno društvo v
Križevcih pri Ljutomeru), Dr. Ivan Rihtarič (Martin Ritonja – življenjska pot (1894-1945), mag.
Dušan Ščap (deška šola v Apačah med svetovnima vojnama), Vlado Ferenc (Spomini na drugo
svetovno vojno v Veržeju), Anton Ratiznojnik (Sodni proces obtoženih sodelovanja z oboroženo
skupino v Slovenskih goricah, 1946), Rafael Pavličič (Pet stoletij družinskega

vinograda,

Srečko Pavličič (Rodbine naše fare), Marijan F. Kranjc (Pater Bruno, dr. Jožef Korošak 19202015), Mira Azzeh, Andreja Krvina (Zapis pogovora z Marico Zacherl, hčerko glasbene
pedagoginje Minke Zacherl. Zbornik je izšel v nakladi 250 izvodov.
V mesecu decembru, 2017 se je pripravila za tisk 25. številka zbornika Zgodovinski listi. S
prispevki sodelujejo: Srečko Pavličič (Ljutomerski grb, predvsem pa »lintvor« v njem), Rafael
Pavličič (O pritožbi magistratov Ormoža, Ljutomera in Središča deželni oblasti v Gradcu leta
1664), Franc Kuzmič ( Življenje in delo Jana Baukarta), Mag. Dušan Ščap (Dvorec Friedenau v
črncih in družina Meinl), Tamara Andrejek (Franc Košar 1884-1952), drr. Ivan Rihtarič (Sodni
postopki in vloga UDBE v okraju Gornja Radgona 1945-2050), Primož Pipan, Žiga Kokalj
(Transformacija kulturne pokrajine jeruzalemskih goric s sodobnimi vinogradniškimi terasami),
dr. Miran Puconja (O fevdalnih davščinah, kolonizaciji in kmečkem gospodarstvu na
ljutomerskem območju), Rado Podgorelec (Ferdinand Lupša,

pozabljena osebnost), Rado

Podgorelec (Dr. Matija Slavič - 140. letnica rojstva), Anton Ratiznojnik (Obrt, trgovina in
gostinstvo na ljutomerskem območju leta 1945-1946).
Muzejski filmski večeri
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Muzej je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije - Slovenskim filmskim arhivom, v
mesecu januarju, februarju in marcu, izvedel 15, 16. muzejski filmski večer igranih in
dokumentarnih filmov Maka Sajka, celovečerni igrani film Veselica in kratkih dokumentarnih
filmov različnih avtorjev slovenskega filma. Filme so si ogledali tudi varovanci Doma Lukavci.
V sodelovanju z mednarodnim klubom slovanskih rojakov RUSLO in Slovansko knjižnico, so
se tekom leta (april, maj, november, december) predvajali igrani filmi iz programa za leto 2017
(Puškin - zadnji dvoboj, Dvajset dni brez vojne, Diamantna roka, Nenavaden božič). Prav tako
smo sodelovali z Ruskim centrom iz Maribora pri projekciji filma Pasje srce. V Tednu otroka
2017 pa je OE muzej z Ruskim centrom izvedel cikel ruskih animiranih filmov za učence
osnovnih šol in vrtec iz Ljutomera. Na filmskih večerih so občasno sodelovali tudi člani
RUSLO iz Ruske federacije, ki živijo v R. Sloveniji.
Na prošnjo Doma starejših občanov iz Ljutomera je muzej za stanovalce doma v zimskih
mesecih, od januarja do marca 2017 pripravil tri dokumentarne filme iz Arhiva R. Slovenije,
Slovenskega filmskega arhiva (Ribenčan bi rad plesal, Pod lipo, Štajerska v filmskih
obzornikih).
Na pobudo Splošne knjižnice Ljutomer, OE Muzej, Marijanišča v Veržeju in Pokrajinskega
arhiva v Mariboru je bila v mesecu marcu v Veržeju spominska slovesnost ob 150. obletnici
rojstva velikega prleškega rojaka, dr. Frana Kovačiča. Spominsko (rokopisno gradivo in
dokumenti) razstavo je pripravil Pokrajinski arhiv iz Maribora, življenje in delo dr. Kovačiča pa
je predstavil strokovni delavec Splošne knjižnice Ljutomer, OE Muzej.
Predavanje – učna ura o vaških ljudskih grbih in starih razglednicah Ljutomera za učence
osnovnih šol. Za dijake Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer, so bile organizirane učne ure na
temo taborov na Slovenskem, spoznavanje zgodovinskih virov v muzeju in njih pomen v
zgodovinopisju. Predavanje v okviru projekta Znanost za ljudi.
Marca je bila predstavitev 24. številke zbornika Zgodovinski listi. Avtorje zbornika in njihove
prispevke je predstavil urednik zbornika, strokovni delavec muzeja.
Muzej je meseca avgusta v čitalnici SKL pripravil kratko dokumentarno razstavo Ljutomer v
30-letih 20. stoletja in krajši prispevek za občinsko glasilo ob 90. letnici mesta Ljutomera. Na
RTV Slovenija je bila predstavljena prva samopostrežna trgovina v Sloveniji, nastala v
Ljutomeru leta 1958. Strokovni delavec muzeja se je udeležil simpozija ob 200. letnici rojstva
dr. Davorina Trstenjaka, ki je potekal v Sv. Juriju ob Ščavnici.
Muzej je organiziral predavanje ddr. Ivana Rihtariča - predstavitev doktorske disertacije Okraj
Gornja Radgona 1945-1950 in vloga UDBE.
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V zbirki fotografij in filmov dr. Karola Grossmanna so bile v organizaciji SKL izvedena tudi
predavanja drugih avtorjev iz določenih tem.
Druge oblike dejavnosti
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).
Razen strokovnega vodenja po stalnih zbirkah, so v dogovoru z mentorji potekale tudi učne ure
iz določenih tem iz vsebine muzejskih zbirk.
Zbiralo in kopiralo se je arhivsko in publicistično gradivo (PAM in UK Maribor, PŠK MS) za
arhiv muzeja in raziskovalno dejavnost.
Prav tako se je odbralo in evidentiralo fotografsko gradivo iz terenskega dela preteklega popisa
kulturne dediščine. Popis in zbiranje gradiva se nadaljuje.
Knjižnica muzeja se je dopolnjevala s periodičnimi zgodovinskimi tiski (Kronika, Zbornik
soboškega muzeja, Zgodovinski listi, Zgodovinski zapisi) in nekaterimi strokovnimi knjigami.
Ponatisnila se je publikacija Taborsko gibanje na Slovenskem, ob 150-letnici 1. slovenskega
tabora v Ljutomeru v nakladi 300 izvodov. Prav tako je bil ponatisnjen in dopolnjen vodnik
stalne razstave Splošne muzejske zbirke Ljutomera v nakladi 300 izvodov.
V stalni muzejski zbirki (razstavi) Taborsko gibanje na Slovenskem se je skeniralo 172
fotografij s prikazom taborov in običajev na Slovenskem v času taborskega gibanja. Fotografsko
gradivo se je preneslo z diapozitivov in odpisanega diaprojektorja, na novi medij -TV monitor.
Med znamenite ljutomerske osebnosti smo v okvir stalne razstave Splošne muzejske zbirke
Ljutomera

uvrstili

Minko Zacherl (fotografija), glasbeno pedagoginjo pianistko in

zborovodkinjo v Ljutomeru. Prav tako

je Občina Ljutomer financirala spominsko ploščo

zaslužnima občanoma, Minki Zacherl in očetu Francu Zacherlu, glasbenemu pedagogu in
skladatelju v Ljutomeru.
V letu 2017 si je muzejske zbirke (stalne razstave) in občasne razstave, filmske večere in druge
organizirane prireditve pod strokovnim vodstvom ogledalo okoli 1650 obiskovalcev (ocena).
Pri tem niso vštete skupine učencev, ki so si ob obisku knjižnice ogledali tudi stalne zbirke
muzeja (okoli 80). Strokovni delavec muzeja je vodil tudi skupine pri predstavitvi kulturnih
znamenitosti Ljutomera in okolice. Med obiskovalci muzeja je bilo največ šolskih skupin,
turističnih, strokovnih skupin in posameznikov, katerim je bil brezplačno na razpolago tudi
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muzejski promocijski material: muzejski vodiči, razglednice in drugo promocijsko gradivo,
vključno z muzejskim zbornikom Zgodovinski listi.
4. OE Galerija Ante Trstenjaka Ljutomer
Sprejeti Program dela v OE Galerija za leto 2017 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 2017 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), izbrali smo vloge, ki so že bile
poslane v zadnjih dveh letih.
Povzetek razstav: v januarju 2017 je potekala razstava izbor slik iz stalne zbirke galerije, za
ključena razstava, v februarju smo imeli razstavo likovnih del po izboru GFML Ljutomer, marca
je potekala razstava ob obletnici škofije Murska Sobota (prireditev Karitas Ljutomer), vzpo
redna razstava Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine pri DU Ljutomer, aprila je imela GFML
skupinsko likovno razstavo del ob predstavitvi drugih umetniških programov (mednarodna kolo
nija), maja 2017 je imela razstavo OŠ IC Ljutomer, podružnična OŠ Cvetko Golar ob 70. letnici
šole: javna likovna razstava učencev in predstavitev življenja in dela šole, junija je bila razstava
»Ljutomer v očeh mladih« (učenci OŠ, vedute našega mesta, cca. 130 likovnih del), julija 2017
je razstavljal KTD Festival Ljutomer (samostojni projekt), avgusta, ob občinskem prazniku je
bila skupinska razstava likovnih avtorjev, ki so se odzvali k ustvarjanju vedut našega mesta, sep
tembra so razstavljali ustvarjalci PPZDU (samostojna razstava članov), potekala je tudi Noč raz
iskovalcev (vzporedni projekt GFML), oktober je bil v znamenju Tedna otroka (ruske risanke),
razstavljal je Silvester Zdovc, samostojna razstava domačega umetnika, novembra smo pripravi
li razstavo im memoriam Pavle Krajnc, bila je rasztava likovne sekcije Silva Prelog, KD I. Kau
čič Ljutomer (samostojna razstava članov), vzporedna razstava Plakat miru, Lions kluba Ljuto
mer in v decembru Ignac Premoša, zaključena jubilejna razstava.
Število prireditev: 17
Umetniške likovne razstave: 16
Druge razstave: 6
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Druge spremne dejavnosti: 2 (zloženka o galeriji)
Razstave v celotni organizaciji OE: 9
Razstave po pogodbah in dogovorih: 5
Število tiskanih vabil, spremnega gradiva, plakatov: 1 (umrla slikarka)
Število strokovnih avtorskih zapisov: 9 (v kompletih)
Število javnih prezentacij: 6
Število medijskih objav: 7
Skupno število ob odprtju: 1344 (glede na prisotnost na dogodku)
Vodeni ogledi ob prisotnosti strokovnega delavca: 141
Ogledi ob drugi priložnosti: 700 (glede na oceno drugih dogodkov v Domu kulture)
Skupno število obiskovalcev: 2044
Likovne delavnice: 2 (vedute mesta ob obletnici)
Število sodelujočih: 30 otrok OŠ, 6 odraslih avtorjev
Drugi dogodki: delni preplesk razstavnega prostora
Priprava in izdaja zaključene publikacije (zloženke o galeriji AT)
Nabor likovnih dek: vedute našega mesta (10 likovnih del uveljavljenih avtorjev , 6 likovnih del
gimnazijcev, 14 likovni del osnovnošolcev), skupaj 30 del za RKD
Pomoč pri obletnici DU, celostna podoba, tisk
Načrt popravil: reflektorji so v okvari, nevarni za obiskovalce, so dotrajani in več ne
delajo dobro. Nihajna vrata v galerijo bi bile nujno potrebne zamenjave.
Stalna razstava umetniških del Anteja Trstenjaka Ljutomer
Novembra 2015 je bila za javnost pripravljena in odprta stalna zbirka umetniških likovnih del
Anteja Trstenjaka v Mestni hiši Ljutomer. Ta fond likovnih del poseduje po Registru premične
kulturne dediščine Občine Ljutomer Splošna knjižnica Ljutomer, OE Galerija.
Projekt je bil realiziran po sprejetih sklepih in podanih soglasjih v soodvisnosti od izvedbe
drugih potrebnih del (zbrano v arhivu Splošne knjižnice Ljutomer in prezentančni mapi
galerije).
Galerija je kot taka delovala za javnost vse leto 2017. Kljub napisu na vratih, da nas v primeru
obiska in ogleda zainteresirani pokličejo v knjižnico, je bilo v navedenem obdobju cca. 700
obiskovalcev. Prihajali so posamično ali v skupinah, nekaj skupin je imelo izletniške ture v
Prlekijo. Obiskovalci so bili povečini od drugod.
V galeriji so bila izvedena naslednja dela:
-

Vzdrževanje obstoječega stanja in prezentacija javnosti
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-

Dogovor o prenosu dela razstave med Lužičane ob njihovi obletnici (2020)

-

Sanacija galerije in prenovi strehe, ki je zamakala do pritličja

-

Sušenje sten (v začetku 2017 preplesk)
5. OE Kino

V letu 2016 smo skupaj s prijaviteljem, TKD Festival Ljutomer prijavili Art kino center in
Odprti kino z občino ustanoviteljico, občinami sofinancerkami, vrtcem, OŠ in GFML na LAS
Prlekija. Z izvajanjem kino dejavnosti smo skupaj pričeli novembra 2017, projekt traja do junija
2018. Kino predstave so enkrat tedensko za otroke in odrasle. Pri filmih za odrasle je potrebno
več reklame in motivacije za obiskovalce (občasne okrogle mize in pogovori z avtorji ali
poznavalci filmov).

6.1 Strokovno izobraževanje in usposabljanje delavcev
Strokovni delavci so se v letu 2017 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 (Cobiss 3/izposoja,
statistika, kadrovska tematika, spremembe zakonodaje ipd.).
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.
6. 2 Delo organov knjižnice
Delo je potekalo v skladu s pravilniki in določili sveta zavoda Splošne knjižnice Ljutomer.
Imeli smo 5 rednih sej in 4 korespondenčne Seje sveta zavoda:
-

7. redna seja sveta, 21. 2. 2017 (zaključni račun 2016, program dela za leto 2017,
kadrovski plan, načrt promocije zdravja na delovnem mestu, načrt izobraževanj,…),

-

8. redna seja sveta, 10. 4. 2017 (finančni načrt za leto 2017, ocena direktorice za leto
2016),

-

9. redna seja sveta (29. 5. 2017-namestitev TICa v prostore stalne razstave AT),

-

10. redna seja sveta (30. 8. 2017 –polletno finančno in vsebinsko poročilo),
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11. redna seja sveta (7. 9. 2017- Aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor (odprava
plačnih anomalij v plačnem sektorju G in J, sprememba sistemizacije v tej skupini)
Korespondenčne seje sveta:
-

4. korespondenčna seja sevat, 21. 4. 2017 (popravek finančnega načrta 2017),

-

5. korespondenčna seja sveta, 27. 11. 2017 (predlog finančnega načrta 2018),

-

6. redna seja sveta zavoda, 27. 12. 2017 (predlog Cenika 2018).

Imeli smo 10 sestankov strokovnega tima (enkrat mesečno), kjer obravnavamo strokovno
tematiko, plan dela, realizacijo dogodkov iz javne službe, ipd .
Prijava na projekte:
1. December 2017 -LAS Prlekija: prijavitelj KTD Festival, partnerji (že omenjeni), Art
kino center, Odprti kino), Splošna knjižnica Ljutomer je partner.
2. Januar 2018 - Ministrstvo za kulturo Ljubljana, Podporno okolje v kulturi za ranljive
skupine, projekt »Podajamo si roke in rastemo«, gre za sodelovanje z ranljivimi
skupinami na področju duševnega zdravja.
7

ZAKLJUČEK

Program v letu 2017 je bil 100% realiziran v okviru javne službe in drugih predpisanih aktov.
Dejavnost javne službe smo presegli z nakupom umetniški del v galeriji, 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,…).
Glede na obseg in naravo dela imamo deficit v kadru, kader je starejši, pojavljajo se bolniške in
opažamo tudi izgorelost pri delu. Dodatna razdelitev dela v administraciji in pri pripravi
materialov za računovodstvo zahteva dodatno angažiranost vseh sodelavcev (dodatne naloge).
Pozna se, da nimamo sodelavke za računovodsko-administrativa dela (davčna blagajna, pošta,
delovodniki, potni nalogi, obračuni, …).
Na prostorsko kvadraturo imamo veliko pomanjkanja kadrovskih kapacitet pri čistilki, saj je
zaposlena za polovični delovni čas. Priložnostno čisti še obe galeriji.
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Meseca aprila 2017 smo prešli na sistem Cobiss3/izposoja. Izobraževanje delavcev je potekalo v
tej smeri. Sledili smo drugim izobraževalnim potrebam v okviru javne službe na področju
dejavnosti knjižnic (nabava, inventura, druge strokovne naloge) .
CILJI V LETU 2018:
-

Postavitev še nekaj knjigobežnic v ostalih občinah sofinancerkah

-

Spodbuditi mlade k branju in aktivnostim branja

-

Vzpostavitev Art kino centra in Odprtega kina Prlekije

-

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. 2018

-

Knjižni klub Cilke Jakelj –mesečno gostovanje

-

Bralni klub Splošne knjižnice Ljutomer, sestaja se tretjo sredo v mesecu (12 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.

Ljutomer, 1. 2. 2018

Vesna Laissani, direktorica
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