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LETNO POROČILO DELOVANJA SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER
za leto 2020

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 17.415 prebivalcem, ki so dne 31. decembra 2020 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 (trenutno ne deluje)
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
Bibliofon: 031 90 90 23
OE Muzej
Tel.: (02) 581 12 95
OE Galerija
Tel.: (02) 581 12 95
OE Kino
Sedež: Prešernova 20
Tel.: (02) 581 12 95
E-pošta: knjiznicaljt@lju.sik.si
Spletni naslov: www.knjiznica-ljutomer.si
Zaposleni v Splošni knjižnici Ljutomer:
- strokovni delavci: Sonja Rožman Edita Šerc, Jasna Branka Staman, Nataša Kosec,
Aleksandra Šömen, Srečko Pavličič (do 31. 8. 2020), , Tomaž Markovič od 1. 9. 2020,
nadomestna zaposlitev Kleja Gregorinčič od 26. 11. 2020 do 20. 2. 2021
- Direktorica: Vesna Laissani
- računovodkinja in obračun plač: občina Ljutomer
- čistilka: Marija Brunčič.
CILJI V LETU 2020:- Predstavitve knjig in literarni večeri enkrat mesečno
-

Biblio-terapija: vodeni pogovor o knjigah s pomočjo strokovnjakov
Bralna značka za odrasle- zaključek s prireditvijo –
Knjižni klub Cilke Jakelj –mesečno gostovanje
Bralni klub kot podpora bralni znački
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)
Otvoritev KNJIGOBEŽNICE po OŠ, vrtcih in ostalih ustanovah
Nove aktivnosti za mlado populacijo (video vsebine), sodelovanje s PŠK Ljutomer

I.

Enota Knjižnica: odrasli oddelek

Dejavnosti potekajo v skladu s predvidenim programom in v okviru finančnih zmožnosti.
Strokovno delo v vseh enotah poteka nemoteno. Zaradi širitve virusa Covid-19 smo nekatere
prireditve prestavili na kasnejši čas v skladu s situacijo, ki nam jo sporočajo pristojna
ministrstva (10. 3. 2020 se izvajajo prireditve do 100 ljudi in predpisani ukrepi).
Promocijo bralne kulture smo prestavili na FB naše knjižnice, kjer smo bili zelo aktivni z
objavami o možnosti izposoje e-knjig preko Biblosa (izposoja e-knjig se je zelo povečala v času
pandemije), objave potopisnih predavanj, pravljic, zanimiv objav, tekstov in zapisov, ki so jih
pošiljajo avtorji predvidenih dogodkov. Objavljali smo, kaj počnemo knjižničarji med
karanteno, objave o tem, kako smo knjižnico čistili, zaščitili, dajali knjige v karanteno ipd. Naši
uporabnikih so objave spremljali in to tudi pohvalili. Karantena je trajala od zaprtja 13. 3. 2020
do ponovnega odprtja knjižnice z omejitvami, 6. 5. 2020 (vstop z maskami, razkuževanje,
zaprtost čitalnice in dostopa do računalnikov, časopisov in revij se ne izposoja,…).
»Medgeneracijsko branje« je skupni projekt Splošne knjižnice, Gimnazije Frana Miklošiča in
Doma starejših občanov v Ljutomeru. Letos je projekt, kot vse druge prireditve zaznamoval
virus Covid-19 in smo zato projekt izvajali zelo okrnjeno. V letu 2020 smo s projektom
nadaljevali vsak drugi ponedeljek ali 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,… Letos sodeluje 15-20 dijakov in 12 starostnikov (pri
obeh skupinah se je interes nekoliko zmanjšal, vse je odvisno od interesa dijakov).
Letos smo marca 2020 zaradi širjenja virusa Covid-19 in težav DSO Ljutomer z okužbami
prenehali z branji stanovalcem. Podarili pa smo jih 40 Zgodovinskih listov-stare razglednice
Ljutomera, nekaj knjig ter stare revije in časopise. Daril so se zelo razveselili. Zaključne
prireditve konec junija 2020 nismo imeli. V jeseni 2020 bomo glede na epidemiološko situacijo
predvidoma nadaljevali s projektom. Tega žal nismo uresničili.
2. Bralna značka za odrasle 2020/2021 je letos potekala od 1. 10. 2020, Ponudili smo izbor
32 knjig. Naredili smo reklamo po . V projekt, ki se je začel 1. oktobra 2019 in bo trajal do
aprila 2020, smo uspeli pritegnili posameznike, javne institucije, društva, gospodarske družbe
z namenom, da Ljutomer in ostale občine (Križevce, Veržej in Razkrižje) spremenimo v bralna
mesta. Letos je bila specifična situacija in zaradi virusa je bila tudi okrnjena realizacija
zaključka Bralne značke za odrasle. Veliko uporabnikov zloženke zaradi situacije ni oddalo.

Zaključne prireditve nismo imeli, smo pa zbrali in podelili 25 potrdil udeležencem (osebno ob
prihodu v knjižnico). Ob Noči knjige, 23. 4. 2020 smo imeli predviden mladinski program, za
odrasle pa povabljeno pisateljico Mileno Miklavčič, ki je napisala 3. del zgodb »Ogenj, rit in
kače niso za igrače.« Žal tega programa nismo mogli realizirati.
V Razkrižju smo naredili prirejeno bralno značko iz nabora knjig iz prejšnje sezone. Iz njihove
občine je bilo 6 udeležencev. Udeležbo v Bralni znački za odrasle spodbujamo tudi v občini
Križevci in Veržej (predstavitve in motiviranje, predstavitev projekta Bralno potovalna malha
in otvoritev prve Knjigobežnice 2019 in v občini Veržej v mesecu maju 2017).
3. Članice Bralnega kluba Splošne knjižnice Ljutomer se sestajajo vsako tretjo sredo v
mesecu. Šteje 12 članic. Poleg pogovora o prebranih knjigah so si članice kluba zadale idejo,
da bodo prispevale k kulturni dediščini mesta Ljutomer in se povezale z drugimi zavodi in
institucijami. Članice so so izrazile željo, da bi se več posvečalo domačim avtorjem Pomurja,
predvsem pa promociji žensk ustvarjalk v naši občini. Klub vodi vsak mesec druga članica in
to se je pokazalo kot zelo dobra strategija. Ogledale smo si mesto Ljutomer, se srečale z bralnim
klubom iz Križevec, imele pregled literature in mladinskega oddelka, se pogovorili o literarnih
delih članice Jelke Vrbnjak, imele predstavitev Jelkine knjige Polenka v VDC Ljutomer, v POŠ
Cvetko Golar Ljutomer predstavili knjigo članice Jelke Vrbnjak, Polenka. V poletnem mesecu
smo obiskala članico Jelko Vrbnjak, ki nam je pokazala kulturne in turistične znamenitosti Male
Nedelje. V septembru 2020 pa smo se udeležile zanimive delavnice Gozdna terapija s
predavateljico Tannjo Yrska. Načrtovane prezentacije potopisnega predavanja po Velebitu, ki
bi nam ga predstavila Katarina Žarki smo odpovedali zaradi širjenja virusa Covid-19. V
jesenskih mesecih smo izvedli dva bralna kluba, posvetili smo se prebranim knjigam in načrtom
za naslednje leto 2021.
Deluje tudi Bralni klub, ki ga vodi članica Cilka Jakelj, vsako prvo sredo v mesecu. Članice
se mesečno dogovarjamo o izbrani literaturi: knjige o morju, o nominiranci za Kresnika, ženske
umetnice, dela avtorja Nabokova, knjige o Einsteinu, zaključno srečanje je bilo letos v Gostišču
Taverna dne 6. 7. 2020. Pogovorile smo se o programu za jesen in zimo 2020. Srečale smo se
v mesecu septembru 2020, kjer smo se pogovarjale o ženskih slikarkah in umetnicah (Gala,
Frida Kahlo in druge). Pogovor je bil zelo zanimiv. Od oktobra 2020 dalje nismo več izvajali
bralnega kluba zaradi situacije z virusom Covid-19.
Igranje šaha ob ponedeljkih ob 13.00 uri v čitalnici, Filmski popoldnevi v DSO Ljutomer (vsako
prvo in tretjo sredo v mesecu), aktivnost je prestavljana na čas brez ukrepov in virusa.

V času odprtja in virusa smo nadaljujemo s projektom Bralno-potovalna malha, sodelavka nosi
knjige uporabnikom, ki ne morejo v knjižnico (cca. 10 članov). Starejši, ki še lahko in radi
berejo, so zelo hvaležni, da pride knjiga k njim domov, ta ponudba spada k dostopnosti knjižnic.
V času virusa Covid-19 je tudi ta projekt zamrl, uporabniki pa to aktivnost zelo pogrešajo. Žal
je ne moremo nadomestiti z e-knjigami ali zvočnimi knjigami.
4. Čajanke in predstavitve knjig:
Januar 2020
Vsak torek ob 9.30-10.30 uri –Medgeneracijsko branje v DSO Ljutomer
Vsako sredo ob 17.00 uri -Pravljična ura na mladinskem oddelku
Igranje šaha v čitalnici, vsak ponedeljek ob 14.uri
Prvo sredo v mesecu ob 17.00 uri –Bralni klub Cilke Jakelj (gostovanje)
Sreda, 16. 1. 2020 ob 9. uri v čitalnici -Bralni klub Splošne knjižnice Ljutomer
16. 1. 2020 ob 18.00 uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer, potopisno predavanje o
Antarktiki-Barbara Popit iz Celja.
Torek, 21. 1. 2020 ob 18.00 uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer: Predstavitev knjige
Mitja Čandra z naslovom »Slepec«. Pogovor je vodil Orlando Uršič, založba Litera.

Februar 2020
Vsak torek ob 9.30-10.30 uri –Medgeneracijsko branje v DSO Ljutomer
Vsako sredo ob 17.00 uri -Pravljična ura na mladinskem oddelku
Igranje šaha v čitalnici, vsak ponedeljek ob 13.uri
Razstava v galeriji Anteja Trstenjaka, 6. februar 2020 ob 17.00 uri , Gimnazija Franca
Miklošiča Ljutomer
11. 2. 2020 ob 18.00 uri -Predstavitev knjige Ekvorna in Ivana, Vanja Osterc in g. Enova
v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer.
Četrtek, 20. 2. 2020 ob 18. 00 uri-potopisno predavanje »Z avtodomom po Španiji«, Brane
Ternovšek, muzej Splošne knjižnice Ljutomer.
Marec 2020
Vsak torek ob 9.30-10.30 uri –Medgeneracijsko branje v DSO Ljutomer
Vsako sredo ob 17.00 uri -Pravljična ura na mladinskem oddelku
Igranje šaha v čitalnici, vsak ponedeljek ob 13.uri

To, 3. 3. 2020 ob 18.00 uri –Poslovni protokol v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer,
predavateljica Jolanda Železnik v sodelovanju z Lions klubom Ljutomer.
Plan prireditev, ki ni bil realiziran zaradi širjenja virusa in omejitev za knjižnice.
Če, 5. 3. 2020 ob 18.00 uri –predstavitev knjige Žena ima vedno prav, Kamenko Kesar v
muzeju Splošne knjižnice Ljutomer
12. 3. 2020- Predstavitev pisateljice, novinarke in znane osebnosti -Vesna Milek, skupaj z
JSKD Ljutomer, pogovor vodi Mira Rebernik Žižek
Torek, 17. 3. 2020 ob 9.30 uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer in na terenu, predavanje
GOZDNA TERAPIJA-novo.
Četrtek, 19. 3. 2020 ob 18.00 uri v Poročni dvorani mestne hiše Ljutomer – PRAVLJICE ZA
ODRASLE, s pravljičarji Slovenije in zanimivimi glasbenimi gosti.

April 2020
To, 7. 4. 2020 ob 18.00 uri – Monokomedija »Ljubezenski oglas«, Vesna Anđelkovič, muzej
Splošne knjižnice Ljutomer
Sreda, 22. 4. 2020 ob 18.00 uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer – Predstavitev knjige
»Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke«, Aljoša Bagola.
Četrtek, 23. aprila 2020 ob 18.00 uri –NOČ KNJIGE s podelitvijo priznanj za bralno značko
za odrasle, gostja bo pisateljica Milena Miklavčič, predstavitev moških zgodb iz cikla knjig
Ogenj, rit in kače niso za igrače (3. del, moške zgodbe)
Maj 2020
Teden vseživljenjskega učenja z aktivnostmi
Sobota, 18. 5. 2020 – NOČ MUZEJEV
Junij 2020 Igranje šaha v čitalnici, vsak ponedeljek ob 13.uri
Prva sreda v mesecu ob 17.00 uri –Bralni klub Cilke Jakelj (gostovanje)
Realizirano:Če, 11. 6. 2020 ob 18.00 uri v slaščičarni Flo Cukeraj, na terasi – Monokomedija
»Ljubezenski oglas«, Vesna Anđelkovič, zelo dobra prireditev, cca. 50 udeležencev.
Tretjo sredo v mesecu ob 9.00 uri –Bralni klub Splošne knjižnice Ljutomer (zaključni izlet v
Malo Nedelja z ogledi: mesta, kjer sta Ciril in Metod krstila ljudi, spomenik NOB in Lupševe

spominske plošče na kapelici na pokopališču, domačija Lupša in Karola Grossmanna,
kapelice v Mali Nedelji -16. 6. 2020)

Julij 2020
2. 7. 2020 ob 18.00 uri –Pesniški večer z Milico Ljudmilo Zmazek, »Če imaš domišljijo« z
JSKD Ljutomer, v Flo Cukeraj, pogovor s pesnico je vodila Mira Rebernik Žižek, sodelujejo
še člani KUD Anton Krempl Mala Nedelja.
Grossmannov festival (14.-19.7.2020)-razstava v galeriji Anteja Trstenjaka.
Domoznanska bralna značka »Zakladnice« (PIŠK MS in vse pomurske knjižnice) do
septembra 2020
Avgust 2020
Občinski praznik 2020 zaradi širjenja korona virusa odpade.
Pravljice pod hrasti (13. in 14. 8. 2020 ob 10.00 uri –v parku I. slovenskega tabora)?
Dnevi poezije in vina 27. avgust 2020 ob 18.00 uri v Flo Cukeraj Ljutomer –s francoskim
pesnikom in slovensko pesnico, pogovor bo vodil Matic Razpet.
September 2020
Četrtek, 10. 9. 2020 ob 18.00 uri –Kamenko Kesar, predstavitev knjige »Žena ima vedno
prav« na terasi slaščičarne Flo Cukeraj v Ljutomeru.
Sreda, 16. 9.2020 ob 9.30 pred knjižnico Gozdna terapija s Tannjo Yrska, predstavitev
tematike v bližnjem gozdu
23. 9. 2020 ob 18.00 uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer-predstavitev knjige Aljoša
Bagola, »Kako izgoreti«
Oktober 2020
6. ali 8. 10. 2020 ob 18.00 uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer z Lions klubom
Ljutomer– predstavitev knjige Jelke Vrbnjak, Izprijenka, predstavitev knjige Robert Felix,
založba Volosov hram, na harmoniki Tadej Murkovič, pogovor vodi Vesna Laissani.
Zaprtje knjižnic, Covid-19, II. val pandemije.
Predlogi za pogovore s pisatelji Azra Širovnik, Vesna Milek in Vlado Vrbič so odpadli zaradi
situacije z virusom in zaprtja javnih zavodov.
Aktivnosti na mladinskem oddelku: zaradi virusa Covid-19 smo aktivnosti izvajali januarja,
februarja in del marca 2020, potem od maja do začetka oktobra 2020 (pravljične ure, razstave,
delavnice za otroke, ogledi in obiski otrok in učencev v knjižnici, ogledi muzeja in galerije).

13. Pravljice pod hrasti načrtujemo 13. in 14. avgusta 2020 ob 10.00 uri-pravljičarki Aleksandra
Šoemen in Jasna Branka Staman in lutkovna predstava Buča debeluča (Renata Brglez). Zaradi
poslabšanja situacije v virusom Covid-19 ni bilo realizirano. Otrokom in mladostnikom
svetujemo glede branja kvalitetne literature, pomagamo pri domačih branjih in različnih
tekmovanjih. Prirejamo literarne kvize in bralna tekmovanja, promoviramo e. knjige in zvočne
knjige. Tudi otroci pogrešajo druženje in ustvarjalne delavnice v knjižnici, obisk knjižnice,
tekmovanja, druženja in stik s knjigo in knjižnico. Opazili smo, da učenci, ki čakajo na avtobus,
pridejo v knjižnico počivat in uživat.
6. Svet zavoda:
- 3. redna seja Sveta zavoda (zaključni račun 2019, program dela, kadrovski načrt, FN 2020,
cenik, promocija zdravja na delovnem mesti 2020 dne 20. 2. 2020),
- 1. korespondenčna (dopisna) seja Sveta zavoda dne 18. 3. 2020 z dnevnim redom (potrditev
zapisnika prejšnje seje Sveta zavoda, podaja soglasja k poročilu direktorice o tekočem
poslovanju, podaja soglasja k usklajenemu FN 2020 z načrtom porabe presežkov iz preteklih
let, odobritev dopusta direktorici (22. 6. do 13. 7. 2020), točka razno s 3 predlogi: dopolnitev
uporabnega dovoljenja z razširitvijo dejavnosti za uporabnike, soglasje k spremembam oblike
prikaza taborskega gibanja na Slovenskem, seznanitev z Načrtom za zagotavljanje
kontinuiranega dela v času pandemskih obolenj, marec 2020),
- 2. korespondenčna seja Sveta zavoda z dne 30. 7. 2020, sprejem Polletnega finančnega in
vsebinskega poročila za leto 2020, ostale točke dnevnega reda,
- 3. korespondenčna seja Sveta zavoda, dne 16. 11. 2020, odgovor na dopis ustanoviteljice
Svetu zavoda glede zaprtja Splošne knjižnice Ljutomer zaradi bolezni Covid-19 pri vseh
zaposlenih.
- 5. korespondenčna seja Sveta zavoda z dne 10. 12. 2020, soglasje za cenika 2021 za knjižnico
in muzej, soglasje članov sveta zavoda, da se pošlje sklep Sveta zavoda glede ureditve soglasja
in pogodbe za stalno razstavo Ante Trstenjaka za nemoteno delovanje.
7. Promocija zavoda: vsak mesec se promoviramo na Radio Maxi, kjer govorimo o naših
programih in aktivnostih, na spletni strani knjižnice, z vsakim dogodkom z letaki, plakati in
osebnimi vabili, na spletnih portalih, v lokalnih časopisih. Sodelujemo na Prlekija.on-net z
objavami, z Vestnikom in Murskim valom Murska Sobota (Radijski knjižni kviz).

Poleg FB strani knjižnice, ki je bila v času pandemije zelo aktivna, smo na novo vzpostavili FB
stran za muzej in galerijo Ante Trstenjaka Ljutomer, kjer objavljamo zgodovinske utrinke in
zanimivosti. Oddajo o tem bomo uvedli tudi na radiu Maxi, to bo naša novost promocije.
Objave imamo tudi v Novičkah občine Ljutomer in v časopisu Vestnik (o razstavah in
predstavitvah knjig, novostih in zanimivostih v knjižnici).
II. Enota Galerija Ante Trstenjaka je pripravila 5 razstav po načrtu strokovne komisije:
Svet seznanjamo, da v letu 2020 ne bomo imeli razpisa za razstave, ker imamo že iz preteklih
let polno vlog umetnikov, ki jih bomo uporabili za naslednje programsko leto (GFML, Karitas
in Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine, vedute mesta Ljutomer, razstava Grossmann, stalna
zbirka galerije AT). Izvedli smo 7 razstav. Odmevna je bila razstava Tanje Trajbarič Lopert,
profesorice na GFML Ljutomer in njenega nekdanjega dijaka, Filipa Kulčarja, študenta likovne
umetnosti z naslovom Misterij v mesecu novembru 2020. Za razstavo je bil posnet video. V
mesecu decembru 2020 smo zadnjo razstavo z naslovom Moj dan predstavili kot virtualno
vsebino. Razstavlja 16 amaterskih umetnikov likovne sekcije Silvo Prelog, KUD Ivana Kaučiča
Ljutomer, programski vodja je Ivanka Marko. Pripravljamo tudi katalog razstave v tiskani
obliki. S strokovno komisijo pripravljamo program razstav za leto 2021.
Enota muzej: vodeni ogledi osnovnih šol in gimnazije Ljutomer, priprava razstave o pedagogu
Henriku Schreinerju ob obletnici, tematska številka 26. Zgodovinskih listov (Ljutomerske stare
razglednice, 300 izvodov), predstavitev v mesecu aprilu 2020 ni bilo realizirano zaradi virusa
Covid -19. Avgusta, septembra in oktobra 2020 smo imeli veliko skupin v naši enoti muzej. Iz
gimnazije Ljutomer je bilo 5 skupin, cca. 400 obiskovalcev in 12 skupin. Pripravili smo
razstavo pomembnih del naših literarnih ustvarjalcev (Miklošič, Volkmer in drugi).
Muzej smo temeljito prenovili in prevetrili, naredili družabni prostor za cca. 50 oseb (v skladu
z navodili NIJZ) in možnosti prezentacije vsebin preko projektorja. Pripravljamo zgodovinske
vsebine na FB strani, na spletni strani in načrtujemo oddaje na radiu Maxi. Objavljamo članke
o zanimivostih na Prlekiji.on-net, na občinski FB strani in v občinskih Novičkah. V pripravi je
nova, 27. tematska številka Zgodovinskih listov. Namenjena bo domačim obrtem v Ljutomeru
in okolici. Številko smo pripravili skupaj s članicami sekcije za ohranjanje kulturne dediščine
pri DU Ljutomer.

Ostalo pomembno v zavodu: Izvajanje strateškega načrta 2019-2024, širjenje knjižnične
dejavnosti v skladišče odraslega oddelka. V pomladanskih in poletnih mesecih smo realizirali
plane: priprava polic za razbremenitev založenih knjig, priprava muzejskih niš, ureditev
Grossmannove in Ljutomerske sobe in muzejskih sob s predstavitvijo taborskega gibanja na
Slovenskem (preplesk, odstranitev dotrajane opreme in luči, poškodovanih predmetov in
zamenjava z novimi, večnamenski prostor z računalniško opremo). Pripravili smo usklajen FN
za leto 2020, oddali Zaključni računa za leto 2019 (do konca februarja 2020).
Leto 2020 si bomo vsi zapomnili. Bilo je nenavadno in drugačno. Pandemije in virusa Covid19 nismo pričakovali, zato se nanj nismo mogli že vnaprej pripraviti. Januarja in februarja 2020
smo delali po planu in smo imeli kot običajno predstavitve knjig, pravljične ure, delavnice,
razstave, obiske tako v knjižnici kot tudi v muzeju in galeriji. Marca 2020 je bil prvi val
pandemije, knjižnico smo 13. marca 2020 zaprli in 6. maja 2020 znova odprli.
Poslovali smo s pultnim sistemom, uporabniki so si knjige naročevali na različne načine in so
jih potem čakale pri knjižničarjih. Čez poletje predvidenih dogodkov (Pravljice pod hrasti,
aktivnosti za občinski praznik in drugo), zaradi vseh zaščitnih ukrepov žal nismo izvedli. Konec
avgusta, septembra in oktobra 2020 smo imeli na terasi slaščičarne Flo Cukeraj številne uspešne
predstavitve knjig.
Ob Dnevih poezije in vina, ki smo jih že tretje leto organizirali skupaj z založbo Beletrina, so
se predstavili domači in tuji pesniki. Ob poeziji smo nazdravili z vinom domačega vinarja
Karba. S knjigo Žena ima vedno prav se nam je predstavil Kamenko Kesar. Ob obilici humorja
smo preživeli lep večer o žensko-moški komunikaciji, odnosih in zakonu. Dogovorili smo se,
da bomo v oktobru 2020 predstavili knjigo Alenke Kesar z naslovom Druga žena, a je to zaradi
poslabšanja situacije širjenja virusa Covid-19 odpadlo.
S predstavitvijo knjige Kako izgoreti in spraviti življenje v svoje roke nas je navdušil Aljoša
Bagola. Pogovor o izgorelosti, prevelikih pričakovanjih do sebe, strahovih in vseh pasteh
današnjega sveta je minil, kot bi trenil. Ko Aljoša govori, ga vsi poslušajo brez besed.
S predavateljico Tannjo Yrska smo v gozdu nad mestom izvedli zanimivo Gozdno terapijo in
preživeli lepo druženje v naravi. V oktobru 2020 smo skupaj z Lions klubom Ljutomer
pripravili predstavitev domačinke in članice bralnega kluba Jelke Vrbnjak ter njeno novo knjigo
Izprijenka. Predstavitev kmečkega življenja in odnosov v družini, zakonu in na delovnem

področju nam je s harmoniko popestril Tadej Murkovič. Z Jelko, avtorico knjige, sta zapela
nekaj domačih pesmi.
A potem se je spet vse zaustavilo. Zopet se je pojavila Covid-19 situacija. Kljub temeljitemu
upoštevanju navodil je v začetku novembra 2020 virus skrivnostno zašel v knjižnico. Zboleli
smo. Knjižnico smo zaradi tega morali za 14 dni zapreti, ustrezne službe pa so jo nato temeljito
razkužile, generalno počistile in prezračile.
Vrata oz. dvigalo knjižnice smo za brezstični prevzem naročenega gradiva odprli 27. novembra
2020. Teden in Dan splošnih knjižnic, 20. 11. 2020, smo praznovali v knjižničnih prostorih. Ta
veseli dan kulture oz. Prešernov dan pa smo praznovali tako, da smo na slikarsko stojalo položili
Prešernovo sliko, bralci pa so si ob prevzemu gradiva lahko vzeli njegovo poezijo v
bonbončkih. Veseli nas, da ljudje veliko berejo, da se zavedajo pomena slovenskega jezika,
kulture in kulturne dediščine. Leto 2020 nas je korenito pretreslo in postavilo v nove čase.
Marsičemu se je bilo potrebno na novo prilagoditi. Naša razmišljanja so postala povsem
drugačna, iskati smo pričeli nove načine, kako uporabnikom približati branje in vse, kar je prej
bralcem nudila knjižnica. Na voljo so e-knjige, pripravljamo video vsebine razstav, aktivni smo
na Facebook-u, kjer uporabnike seznanjamo z informacijami, zanimivimi utrinki iz zgodovine,
predstavljamo novitete in še kaj.
Sodelovanje z drugimi zavodi: otvoritev Knjižne omare na Društvu upokojencev Ljutomer,
14. 2. 2020 (podarjene knjige). Priprava in izvajanje projekta Bralne značke za odrasle
(Bivanjska enota Ljutomer, Dom Lukavci), 11 udeležencev je sodelovalo. Medgeneracijsko
branje v DSO Ljutomer z dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, predstavitev knjižnice,
muzeja in galerije na Aktivu ravnateljev dne 6. 2. 2020 na OŠ Stročja vas (direktorica),
spodbujanje k kulturni dediščini in domoznanskemu zapisovanju zgodb. Sodelovanje z JSKD,
Izpostava Ljutomer (pogovor z Vesno Milek-prestavljeno).
Obiski vrtca Ljutomer v knjižnici (pravljične ure), obiski knjižničark v vrtcih Ljutomer,
Križevci, Veržej in Razkrižje, projekt Rastem s knjigo s 7. razredi OŠ in gimnazijci.
Sodelovanje z Glasbeno šolo Ljutomer, glasbene točke ob naših prireditvah in razstavah,
sodelovanje z Društvom upokojencev, predstavitev knjige Zakleta Ana. Priprava pravilnikov
delovanja zavoda, priprava na strokovno ekskurzijo, predvidoma meseca maja 2020, ki odpadla
zaradi virusa Covid-19. Izvedli smo letne razgovore v začetku marca 2020 in pripravili ocene
za leto 2019, pripravili odločbe o letnih dopustih 2020.Planiranje Tedna vseživljenjskega
učenja v maju 2020.

Promocija zavoda poteka po planu: radio Maxi, Radijski knjižni sejem, spletna stran in FB
zavoda, Prlekijaon.net, članek v Vestniku o galeriji Anteja Trstenjaka 5. 3. 2020.
-

Sodelovanje pri 16. Festivalu filma in vina Grossmann 2020 (14.-19. 7. 2020), galerija
Anteja Trstenjaka.

-

Priprava na 64. praznika Občine Ljutomer (julij, avgust 2020), odpade zaradi virusa
Covid-19.

-

Pravljice pod hrasti od 13. - 14. 8. 2020 v parku I. slovenskega tabora Ljutomer in DSO
Ljutomer, odpade zaradi virusa Covid

-

Dnevi poezije in vina 2020, z Beletrino dne 27. 8. 2020 ob 18.00 uri v Flo Cukeraj,
slovenska pesnica in francoski pesnik, vinski in glasbeni program.

-

Ureditev muzejskih zbirk, popravila, pospravljanje, beljenje.

-

Priprava programa in aktivnosti za jesen (september do december 2020)-realizirano.

Novi produkti knjižnice: v načrtu imamo digitalizacijo pomembnih domačih avtorjev in 26
številk Zgodovinskih listov. Objavili jih bom na e-portalu Digitalna knjižnica Slovenije (Dlib).
Pripravljamo novosti s področja kulturne dediščine, bralce seznanjamo z uporabo sodobnih
medijev, kulinarike, predstavitve naših obrti, običajev, praznikov in še kaj. Vse to pa zahteva
čas ter veliko kreativnost in energije.
Ostali projekti in novosti:
V letu 2021 bomo tako kot do sedaj organizirali različne oblike dejavnosti, ki so povezane z
branjem, širjenjem bralne kulture in informacijske pismenosti. Kot prioriteto poskušamo
uveljaviti skrb za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, ter povečevanje ravni izobrazbe in
pismenosti prebivalstva. Pripravljamo in izvajamo pravljične urice, ustvarjalne delavnice,
bralno značko za otroke, bralno značko za odrasle, mesečne čajanke, Pravljice pod hrasti,
tematske razstave, knjižne in literarne večere, biblio-pedagoške ure za vrste, osnovne šole,
gimnazijce. Promoviramo e-knjige, skrbimo za lastno produkcijo in za kulturno dediščino.
Vsako leto sodelujemo v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, ki ga izvajajo Javna agencija
za knjigo, Ministrstvo za kulturo ter Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za
šolstvo. Stalni programi in projekti knjižnice:
- Bralna značka za odrasle (6 let) in poletna domoznanska bralna značka Zakladnice s PIŠk
Murska Sobota
- Bralna kluba (2, oba delujeta šest let)

- ranljive ciljne skupine (projekta Bralno potovalna malha, Podajamo si roke in rastemo, lahko
branje, vključevanje v kulturna dogajanja, razstave, obisk muzeja, bralno kulturo-4 leta)
- Radijski knjižni sejem, sodelovanje z oddajami in promocijo na radiu Maxi, Murski vasl,
Prlekiji-on.net, v Vestniku, FB stran Splošne knjižnice Ljutomer in Muzej in galerija Ante
Trstenjaka Ljutomer)
- Predstavitev domačih avtorjev iz ranljivih ciljnih skupin (slepi, slabovidni, invalidi, starejši
ipd,) z Lions klubom Ljutomer (5 let)
- Predstavitev Zgodovinskih listov (letos stare obrti Ljutomera)
- Cikel ruskega filma in predstavitev ruskih prebivalcev iz našega kraja (4 leta9
- Čajanke s predstavitvami (zdravilne rastline, zdravje, gozdna terapija, kulinarika,...)
- Muzejski večeri s predstavitvijo zgodovinskih tematik
- Priložnostne razstave v knjižnici (Belec, Lupša, Miklošič)
- Knjigobežnice (koordiniranje in motiviranje občanov za knjige)
- Literarni večeri: predstavitev domačih avtorjev na terasi slaščičarne Flo Cukeraj v lepem
vremenu in v knjižnici ob slabem vremenu
- Pravljični večer za odrasle v poročni dvorani (tradicija)
- Aktivnosti za otroke in mladino (pravljične ure v knjižnici, Pravljice pod hrasti v parku,
Rastem s knjigo, sodelovanje s POŠ Cvetko Golar-bralna pismenost za učence in starše, obiski
vrtcev, šol in gimnazije, kreativne delavnice z aktualno vsebino, lutkovne predstave)
- promocija stalne zbirke Ante Trstenjaka Ljutomer (katalog, dogodki in aktivnosti-novo
2021)- Zgodovinski in domoznanski kvizi za mladino in odrasle na FB (novo 2021)
- Predstavitev mladih in njihovih del (diplome, magisteriji, literarna dela-novo 2021)
- lastna produkcija (brošura Ciperoajnski mlin Rafaela Pavličiča in spremljajoče
aktivnosti-pesem o mlinu in moki, peka kruha, literarni natečaj-novo 2021)
- tujci v naših krajih (predstavitev tujcev in njihovih življenjskih zgodb-novo 2021)

Ljutomer, 11. 12. 2020

Vesna Laissani

