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UVOD 

 

V Uradnem listu številka 31/2016 je bil objavljen Odlok o ustanovitvi javnega 

zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális 

Központ (v nadaljevanju KKC Lendava). 

Javni zavod KKC Lendava je pravni naslednik javnega zavoda Knjižnica 

Lendava – Könyvtár Lendva, s sedežem v Lendavi, ki je bil vpisan v sodni 

register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti s sklepom Srg 12/96 in javnega 

zavoda Zavod za kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet 

Lendva (v nadaljevanju ZKPL), ki je bil vpisan v sodni register prav tako pri 

Okrožnem sodišču v Murski Soboti. 

Odlok o ustanovitvi predstavlja ustanovitveni akt javnega zavoda 

Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ 

in v celoti nadomešča Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lendava – 

Könyvtár Lendva (Uradni list RS, št. 8/04) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

Zavod za kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet 

Lendva (Uradni list RS, št. 84/04, 62/04 in 63/11). 

Ta odlok ureja status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljem, 

soustanoviteljem in zavodom, razmerja med pogodbenimi partnerji in zavodom 

ter temeljna vprašanja glede dejavnosti, organiziranosti in načina financiranja 

zavoda. 

Ustanovitelj zavoda je Občina Lendava. Ustanoviteljske pravice izvajata 

občinski svet in župan občine, kot je to določeno v 32. členu tega odloka. 

Soustanoviteljica zavoda je Madžarska samoupravna narodna skupnost občine 

Lendava. 

Zavod zagotavlja oziroma opravlja knjižnično dejavnost tudi za potrebe 

drugih občin. Pogoji in način opravljanja knjižnične dejavnosti, kot javne službe v 

teh občinah, se uredijo s pogodbenim razmerjem med javnim zavodom in 

posameznimi občinami. 
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Osnovni podatki: 

 

Ime javnega zavoda je: Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár 

és Kulturális Központ. 

Skrajšano ime: KKC Lendava – Lendvai KKK. 

Sedež zavoda je: Lendava – Lendva, Glavna ulica – Fő utca 12. 

Pravni status: javni zavod 

Davčna številka: 85563943 

Zavezanec za DDV: NE 

Matična številka: 5932165000 

Šifra proračunskega uporabnika: 37184 

Številka podračuna: 01259-6030371856, odprt pri Banka Slovenije, Uprava za 

javna plačila, Urad Murska Sobota 

Vpisano v sodni register pod številko sklepa Srg: 2016/25754 

pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti 

 

Vodstvo zavoda: direktor 

 

Organi zavoda: 

- svet zavoda, 

- direktor 

 

Notranja organizacijska enota predstavlja razširjeno dejavnost knjižnice ter se 

vodi kot posebna programska in obračunska enota. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#6. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#6. člen
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1 UVOD 

 

Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ 

je bil s preoblikovanjem javnega zavoda Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva 

ustanovljen z odlokom s 30. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 31/2016). S pripojitvijo 

Zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet 

Lendva novemu zavodu, je bilo v skladu z zakonom narejeno končno letno 

poročilo ukinjenega zavoda od 1. 1. 2016 do izbrisa iz poslovnega registra 27. 6. 

2016 oziroma do 30. 6. 2016. Poročilo je bilo posredovano ustanovitelju ter 

pristojnim službam, potrdil ga je tudi Svet zavoda. 

 

Zaradi navedenega in zakonskih ter podzakonskih določil o ločenem financiranju 

dejavnosti je poslovno poročilo razdeljeno na dva dela: na dejavnost splošne 

knjižnice in na dejavnost Notranje organizacijske enote za umetnost, kulturo, 

gledališko dejavnost in dejavnost kulturnega kreativnega sektorja (NOE).  

 

KKC Lendava je javni zavod, ki zbira, hrani, obdeluje, postavlja in posreduje 

knjižnično gradivo ter omogoča dostop do informacij vsem prebivalcem na 

območju, ki ga v skladu z zakonom pokriva s svojo dejavnostjo. Po zakonu sodi 

med splošne knjižnice in opravlja funkcijo osrednje knjižnice. Zavod v okviru 

svoje notranje organizacijske enote opravlja tudi dejavnost s področja umetnosti, 

kulture, gledališke dejavnosti in dejavnosti kulturnega kreativnega sektorja. 

Javni zavod opravlja svojo dejavnost splošne knjižnice v skladu z Zakonom o 

knjižničarstvu – ZKnj-1 (Uradni list RS 87/2001) in na podlagi zakona sprejetih 

podzakonskih aktih: Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003) in Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic 

(Uradni list RS, št. 29/2003). V skladu z naštetimi zakonskimi in podzakonskimi 

akti in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni 

center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (Uradni list RS, št. 

31/2016) je knjižnica v letu 2016 opravljala naslednje naloge: 

 

 zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, s 

posebnim poudarkom na domoznanskem gradivu, 

 zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

 izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih 

informacijskih virov, 

 posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih storitev, 

 sodelovanje pri medknjižnični izposoji in posredovanje informacij, 

 pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 

 informacijsko opismenjevanje, 

 varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 

 sodelovanje pri vseživljenjskem izobraževanju, 

 organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z njeno dejavnostjo, 

 organiziranje posebnih oblik dela za otroke, mladino in odrasle, 

 drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

 na dvojezičnem območju skrb za knjižnično dejavnost za pripadnike 

narodne skupnosti. 
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Ker deluje knjižnica na narodnostno mešanem območju, jo 25. člen Zakona o 

knjižničarstvu (Ur. l. RS 87/2001) zavezuje, da zagotavlja tudi knjižnično 

dejavnost, namenjeno pripadnikom madžarske narodne skupnosti. 

 

2 ORGANIZIRANOST KNJIŽNICE IN KNJIŽNIČNA MREŽA 

 

V skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 

službe in z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center 

Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ pokriva lendavska knjižnica 

s svojo dejavnostjo območje Upravne enote Lendava. 

 

Na osnovi priloge Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

javne službe deluje v knjižnični mreži osrednje knjižnice devet krajevnih knjižnic: 

- 3 na območju občine Lendava (Dolina, Gaberje, Genterovci), 

- 2 na območju občine Črenšovci (Bistrica, Črenšovci), 

- 1 v občini Dobrovnik, 

- 1 v občini Odranci, 

- 1 v občini Turnišče in 

- 1 v občini Velika Polana 

 

in tri premične zbirke: 

- 2 na območju občine Lendava (Hotiza in Petišovci), 

- 1 v občini Kobilje. 

  

2.1 OBRATOVALNI ČAS KNJIŽNIC 

 

Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in opravlja storitve za 

uporabnike. Po Uredbi o poslovanju splošnih knjižnic mora biti osrednja 

knjižnica odprta najmanj 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur, krajevna 

knjižnica: 4 ure tedensko, če ima do 2000 prebivalcev in 15 ur tedensko, če ima do 

6000 prebivalcev. 

V letu 2016 je osrednja knjižnica obratovala v skladu z uredbo in potrjenim 

programom dela, kar je razvidno iz tabele 1. 

 
Tabela 1: Obratovalni čas osrednje knjižnice v letu 2016 

 
ČITALNICA 

E-KNJIŽNICA 

IZPOSOJA 

OTROŠKI ODDELEK,  

ODDELEK ZA ODRASLE 

PONEDELJEK  8.00–18.00 8.00–18.00 

TOREK 8.00–16.00 8.00–16.00 

SREDA 8.00–18.00 8.00–18.00 

ČETRTEK  8.00–16.00 8.00–16.00 

PETEK 8.00–18.00 8.00–18.00 

SOBOTA  8.00–13.00 8.00–13.00 

Skupaj število ur 51 51 
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Poletni obratovalni čas (julij–avgust) knjižnice je potekal od ponedeljka do petka 

od 8.00 do 16.00, v soboto od 8.00 do 13.00.  

 
Tabela 2: Obratovalni čas krajevnih knjižnic v letu 2016 

 

Knjižnica 

 

Pone-

deljek 

 

 

Torek 

 

Sreda 

 

Četrtek 

 

Petek 

Sobota 

Nedelja 

 

Norm

ativ 

Skupaj 

število 

ur 

Dolina    
12.00− 

16.00 
  4 4 

Gaberje 
12.00− 

16.00 
     4 4 

Genterovci     
12.00−

16.00 
 4 4 

Hotiza  
12.00− 

16.00 
    4 4 

Petišovci   
12.00−

16.00 
   4 4 

Črenšovci      
9.00− 

12.00 
15 3 

Bistrica  
15.00− 

16.30 
    4 1,5 

Dobrovnik  
12.00− 

15.00 
 

12.00− 

15.00 
  4 6 

Kobilje     
18.00−

19.00 
 4 1 

Odranci 
13.40-

14.30 
 

13.00−

15.00 

13.00-

16.00 
  4 5,83 

Turnišče  
9.00-

12.00 
 

14.00-

18.00 
  15 7 

V. Polana       4 0 

         

Skupaj       70 44,33 

 

Knjižnica v Veliki Polani je zaprta že dalj časa. 

 

Odstopanja so nastala pri obratovanju nekaterih krajevnih knjižnic. Pri tem je 

potrebno poudariti, da v krajevnih knjižnicah v občini Lendava opravljajo 

izposojo redno zaposleni strokovni delavci knjižnice, v ostalih krajevnih 

knjižnicah pa pogodbeno zaposleni delavci ali delavci vključeni v program javnih 

del pri občinah. 

Če pogledamo podatke v tabeli 2, lahko ugotovimo, da edino knjižnici v 

Odrancih in Dobrovniku presegata zahtevani normativ, medtem ko ostale 

knjižnice močno zaostajajo v doseganju normativov. Na obratovalni čas krajevnih 

knjižnic v drugih občinah vodstvo v osrednji knjižnici ne more vplivati. Podali pa 

smo opozorila županom.  
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3 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

 

Knjižnica pridobiva sredstva za svoje delo iz javnih sredstev (od ustanovitelja, 

občin pogodbenih partneric na osnovi pogodb in od Ministrstva za kulturo), plačil 

uporabnikov za storitev javne službe (članarine, zamudnine, fotokopije …), s 

prodajo blaga in storitev na trgu ter na javnih razpisih in pozivih. 

Po 53. členu Zakona o knjižničarstvu – ZKnj-1 (Uradni list RS 87/2001) naj 

bi občine zagotavljale finančno obveznost za skupne stroške knjižnice 

premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične 

dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama.  

Občine naj bi knjižnici zagotavljale finančna sredstva v skladu s 

Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki 

zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic 

(Uradni list RS, št. 19/2003). 

Izračuni temeljijo na deležu prebivalcev posamezne občine. 74,08 % vseh 

stroškov, ki nastanejo pri izvajanju osnovne dejavnosti knjižnice, krije Občina 

Lendava, 25,92 % pa bi moralo kriti ostalih 6 občin, premosorazmerno s številom 

prebivalcev njihovih občin (Dobrovnik 2,71 %, Črenšovci 8,45 %, Kobilje 1,18 %, 

Odranci 3,36 %, Turnišče 7,09 %, V. Polana 3,13 %). K takšnemu načinu 

financiranja so svoj pristanek dale občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Turnišče 

in Velika Polana s podpisom osnovne pogodbe o financiranju knjižnične 

dejavnosti na območju njihovih občin. Pogodba še vedno ni podpisana s strani 

Občine Odranci. 

 

Finančni deleži občin v letu 2016 glede na število prebivalcev v odstotkih so 

razvidni iz priložene tabele 3. 

 

 
Tabela 3: Finančni deleži občin v letu 2016 glede na število prebivalcev (leta 2004) v odstotkih 

 

  

OBČINA 

Število 

prebivalcev na 

dan izračuna 

razmerij 

Delež 

prebivalcev v 

% 

Deleži v celotnem 

finančnem načrtu v 

% 

1 Lendava 11.454 46,71 74,08 

2 Dobrovnik 1.385 5,65 2,71 

3 Črenšovci 4.331  17,66 8,45 

4 Kobilje 633 2,58 1,18 

5 Odranci 1.696 6,92 3,36 

6 Turnišče 3.491 14,24 7,09 

7 Velika Polana 1.531 6,24 3,13 

 SKUPAJ 24.521 100 100 

 

 

Aneksov za financiranje knjižnične dejavnosti za leto 2016 niso podpisale 

občine Velika Polana, Dobrovnik in Odranci. Občina Odranci je kljub temu v 

svojem proračunu zagotovila majhen delež finančnih sredstev, ki jih je v tekočem 
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letu knjižnici tudi nakazala v enkratnem znesku. Enako je storila tudi v prejšnjih 

letih. 

Največ težav imamo v primeru Občine Velika Polana. V letih od 2007 do 

2016 je občina knjižnici nakazala le sredstva za nakup knjižničnega gradiva, in 

sicer v letu 2010. V letih 2007, 2008 in 2012 je župan sicer podpisal »Izjavo občine 

o zagotovljenih sredstvih za nakup gradiva kot prilogo k prijavi za sofinanciranje 

nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah iz državnega proračuna«, 

vendar potem knjižnici kljub temu ni zagotovil finančnih sredstev, v letih 2009, 

2011, 2013, 2014, 2015 in 2016 pa izjave sploh ni podpisal. Knjižnica v Veliki 

Polani se nahaja v prostorih osnovne šole, kamor imajo odrasli bralci omejen 

dostop in že dalj časa ne deluje. Kljub večkratnim pozivom župan ni pripravljen 

na dvostranski dialog, da bi lahko vsaj pristopili k reševanju problema. 

Uporabniki iz občine Velika Polana se obračajo na nas s prošnjami, da bi uredili 

dostopnost in delovanje knjižnice. 

S strani Občine Velika Polana nam spet ni bilo omogočeno opravljanje 

inventure v njihovi knjižnici, kljub zaprosilu za termin. Še zmerom nimajo 

posluha za nobenega od naših poskusov komunikacije in dialoga. 

Občina Dobrovnik ni podpisala aneksa za leto 2016, poravnala je nekaj 

dolga iz preteklih let, vendar pa je še zmerom ostalo nekaj odprtih terjatev iz 

preteklih let.  

  

Občine so v okviru podpisanih aneksov nakazovale finančna sredstva 

knjižnici z zamudo. Do težav je prihajalo predvsem v začetku koledarskega leta. 

3.1 FINANCIRANJE NAKUPA GRADIVA 

 

Za nakup knjižničnega gradiva si je knjižnica namensko pridobila sredstva od: 

- Ministrstva za kulturo na osnovi javnega razpisa, 

- občin, 

- iz sredstev za izvajanje narodnostnega programa. 
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4 KNJIŽNIČNA ZBIRKA KNJIŽNICE 

 

Osnovna naloga knjižnice je zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje 

knjižničnega gradiva, s posebnim poudarkom na domoznanskem gradivu. Na dan 

31. 12. 2016 je imela knjižnica skupaj 161.976 enot strokovno urejenega 

knjižničnega gradiva (154.260 knjižnega in 7.716 enot neknjižnega gradiva), od 

tega je 85.714 enot v osrednji knjižnici, 76.262 enot pa v krajevnih knjižnicah. 

122.155 enot gradiva je v slovenskem, 33.993 v madžarskem in 5.828 enot v tujih 

jezikih. 

 
Tabela 4: Dotok knjižničnega gradiva in knjižnična zbirka osrednje knjižnice in njenih 

izposojevališč na dan 31. 12. 2016 

 

 

OBČINE 

 

 KNJIŽNICE Dotok v letu 2016 Temeljno gradivo 

Lendava 1. LENDAVA 2.500 85.714 

 

 

 

 

 

 

Skupaj 

(2−6): 

Skupaj 

(1−6): 

2. Dolina 98 9.314 

3. Gaberje 164 5.819 

4. Genterovci 91 7.545 

5. Hotiza 48 4.835 

6. Petišovci 110 3.629 

  511 

3.011 

31.142 

116.856 

Dobrovnik 7. Dobrovnik 98 11.541 

Črenšovci 

 

 

Skupaj 

(8−9): 

8. Črenšovci 152 8.414 

9. Sr. Bistrica 119 2.914 

  271 11.328 

Turnišče 10

. 

Turnišče 150 9.140 

Kobilje 11

. 

Kobilje 65 3.776 

Odranci 12

. 

Odranci 111 5.048 

Polana 13

. 

Vel. Polana 35 4.287 

SKUPAJ (2−13) 

SKUPAJ (1−13) 

 1.241 

3.741 

76.262 

161.976 
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Grafikon 1: Dotok knjižničnega gradiva v osrednji knjižnici in njenih krajevnih knjižnicah v letih 

2014, 2015 in 2016 

 

4.1 DOTOK KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

Nabavna politika knjižničnega gradiva naše knjižnice je v letu 2016 potekala v 

skladu z Letnim načrtom nakupa knjižničnega gradiva v knjižnici. Knjižnica je 

skupaj nabavila 3.741 enot knjižničnega gradiva, od tega 942 enot kot darilo, 

2.863 enot je v slovenskem, 763 enot v madžarskem in 115 enot v tujih jezikih. V 

dotok je vključenih tudi 147 naslovov periodičnega tiska (časopisov in časnikov) 

ter dostop do informacijskega sistema pravnih predpisov za potrebe uporabnikov 

(Tax-Fin-Lex). V letu 2016 smo nabavili tudi 250 licenc za elektronske knjige v 

sistemu Biblos. Na ta način sledimo razvoju novih oblik gradiva in novih načinov 

dostopa do informacij.  

Nabavna politika knjižničnega gradiva naše knjižnice temelji na 

strokovnih načelih, ki veljajo za oblikovanje zbirk splošnih knjižnic in 

ugotavljanju potreb okolja, v katerem knjižnica deluje. Pri oblikovanju letnega 

nakupa gradiva smo se poskušali približati določbam Pravilnika o pogojih za 

izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe o nakupu 60 % strokovne 

literature in 40 % leposlovja, znotraj tega pa je okrog 30 % nakupa namenjenega 

otrokom do 15. leta starosti.  

Temeljno knjižnično zbirko smo dopolnjevali z literaturo z raznovrstno 

vsebino. Pri nabavi smo dali poudarek na: 
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- leposlovju slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih del. Selekcijo 

smo naredili glede na vsebino in avtorje, kot kriterij pa smo upoštevali 

domoznanstvo, ciljne skupine, posebne skupine bralcev. Leposlovje smo 

nabavljali v več izvodih, saj smo ga namenili tudi za krajevne knjižnice, 

- gradivo s področja humanistike (filozofija, psihologija, religija, sociologija, 

esejistika, kritiški teksti s področja kulture itd.), večino teh naslovov smo 

locirali v osrednji knjižnici, 

- publikacije, katerih izdajo je v letih 2015 in 2016 finančno podprla Javna 

agencija za knjige v okviru založniških programov in projektov, 

- zahtevnejšo strokovno literaturo, za katero smo ocenili, da je v interesu 

večjega števila uporabnikov. Strokovno literaturo, omejeno na ožja 

področja, nabavimo le, če je izkazano povpraševanje večjega števila 

uporabnikov ali skupine članov, sicer jo nadomeščamo z medknjižnično 

izposojo. Poljudno strokovno literaturo smo kupili v več izvodih glede na 

interes za posamezna področja; s področja poljedelstva, vinogradništva, 

vrtnarstva, medicine, psihologije. Ker je na našem področju visoka stopnja 

nezaposlenosti, smo se trudili ponuditi našim uporabnikom tudi literaturo 

s pravnega in socialnovarstvenega področja, 

- referenčno in domoznansko zbirko. Nabavljali smo študijsko literaturo, ki 

jo veliko uporabljajo dijaki dvojezične srednje šole, učenci in tudi študenti, 

ki prihajajo ob vikendih v domači kraj,  

- neknjižno gradivo: računalniške zgoščenke (jezikovni tečaji, slovarji, 

enciklopedije, videokasete, DVD-ji s kakovostnimi in nagrajenimi filmi, 

uspešnice s poljudno in literarno vsebino, risanke), avdiokasete s 

pravljicami, 

- serijske publikacije: najširši izbor slovenskih izdaj (revialni tisk, dnevno 

časopisje, literarne in druge strokovne revije).  

 

Vse krajevne knjižnice, z izjemo Velike Polane, občasno Turnišča in Dobrovnika 

(občine ne zagotavljajo knjižničarjev) poslujejo nemoteno in opravljajo svojo 

dejavnost za uporabnike na njihovem območju. Težave s krajevno knjižnico 

Velika Polana se vlečejo že nekaj let, vendar pa je za omenjeno krajevno knjižnico 

v letih 2013, 2014, 2015 in 2016 potekala nemotena nabava knjižničnega gradiva, 

ki je trenutno na razpolago bralcem v osrednji knjižnici v Lendavi. V kolikor bo 

prišlo do dogovora o ponovnem odprtju knjižnice v Veliki Polani, se bo gradivo 

preselilo nazaj v krajevno knjižnico Velika Polana, na ta način pa uporabnikom 

zagotavljamo aktualno knjižnično zbirko.  

Ocenjujemo, da smo uspeli v letu 2016 nabaviti širok izbor knjižničnega 

gradiva s kakovostno vsebino. Izbor gradiva je namenjen potrebam po 

informacijah in željam po izobraževanju, kulturi, rekreaciji in razvedrilu tako 

posameznim uporabnikom kot skupinam in organizacijam, kot tudi stalnemu 

dviganju kakovosti življenja lokalne skupnosti. Gradivo smo nabavljali v 

slovenskem, madžarskem in tujih jezikih. Bibliografski zapisi nabavljenega 

knjižničnega gradiva so bili sproti vnešeni v slovenski vzajemni bibliografski 

sistem COBISS, katerega polnopravna članica je knjižnica od oktobra 1996. 

Nabavljeno gradivo je bilo po kriterijih knjižnične dejavnosti in v skladu s 

pridobljenimi občinskimi sredstvi razdeljeno v osrednjo knjižnico in mrežo 
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enajstih krajevnih knjižnic oz. premičnih zbirk v šestih občinah, kakor je to 

razvidno iz tabele 5. 

Dosežen obseg arhiva digitaliziranega knjižničnega gradiva je v letu 2016 

bilo 402.691.635 bitov (v 2013: 61.943.386.112 bitov, v 2014: 55.582.096.337 , v 

2015 96.962.949.971 bitov bitov). 

 

5 IZVAJANJE PROGRAMA ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE 

NARODNE SKUPNOSTI 

 

5.1 DODATNI NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN INFORMACIJSKIH 

VIROV TER STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA 

 

Nabava knjižničnega gradiva v madžarskem jeziku je potekala v skladu z 11. in 

12. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 

službe (v nadaljevanju besedila pravilnik) in Letnim načrtom nakupa 

knjižničnega gradiva v KKC Lendava, ki je objavljen na spletni strani knjižnice: 

www.kkl.si. 

KKC Lendava razpolaga z bogatim fondom leposlovne in strokovne 

literature ter referenčne literature, ki je bralcem na razpolago v čitalnici. Na dan 

31. 12. 2016 šteje skupni temeljni fond knjižnice 161.976 enot strokovno 

obdelanega knjižničnega gradiva, od tega je 33.993 enot v madžarskem jeziku 

(19.957 v osrednji knjižnici, 14.036 v krajevnih knjižnicah). Na dan 31. 12. 2016 

je bilo v naši knjižnici obiskovalcem na razpolago 22 naslovov časopisja v 

madžarskem jeziku.  

 

Knjižnica je načrtovala v letu 2016 iz sredstev MK nakup 200 enot knjižničnega 

gradiva v madžarskem jeziku po povprečni ceni 14 EUR, za nabavo ostalega 

gradiva pa je knjižnica poskrbela iz drugih virov.  

Po naših ocenah bi bilo potrebno v KKC Lendava za pripadnike madžarske 

narodne skupnosti letno nabaviti vsaj 200 enot knjižničnega gradiva na 1000 

pripadnikov narodne skupnosti v madžarskem jeziku. Če upoštevamo podatek 

Statističnega urada RS iz leta 2002, da živi na območju, ki ga knjižnica pokriva s 

svojo dejavnostjo 4.569 pripadnikov madžarske narodnosti, naj bi za potrebe 

uporabnikov osrednje knjižnice v Lendavi in njenih dvojezičnih krajevnih 

knjižnic nabavili 913 enot gradiva (v okviru tega 100 enot neknjižnega gradiva in 

40 naslovov periodičnega tiska v madžarskem jeziku). 

V skladu z 12. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe smo načrtovali letni prirast 60 % naslovov 

strokovnega in 40 % naslovov leposlovnega gradiva ter 30 % naslovov za otroke in 

mladino ter 70 % za odrasle. 

Knjižnici je v letu 2016 z zagotovljenimi finančnimi sredstvi in s pomočjo 

darovalcev uspelo realizirati dotok 763 enot knjižničnega gradiva v madžarskem 

jeziku, od tega je bil nakup 284 enot, ostalo pa so bila darila. 

Knjižnica je nabavljeno gradivo tekoče strokovno obdelala in dala v 

uporabo pripadnikom narodne skupnosti, oziroma vsem potencialnim 

uporabnikom. Po obdelavi se je gradivo razpršilo po dvojezičnih knjižnicah 
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(Lendava, Dobrovnik, Dolina, Gaberje, Genterovci, Petišovci), kjer je bralcem na 

razpolago v prostem pristopu in je postavljeno na policah po UDK sistemu skupaj 

s slovenskim gradivom. 

Madžarsko knjižnično gradivo je knjižnica v največji meri nabavljala pri 

madžarskih dobaviteljih, bibliografski podatki so se vnašali v slovenski 

integrirani sistem, tako je gradivo dostopno preko medmrežja doma in v tujini. 

Bibliografski opisi gradiva so se vnašali v računalniški sistem sproti, takoj ob 

nabavi. Obdelava madžarskega knjižničnega gradiva je zamudna, saj je potrebno 

na novo kreirati bibliografske zapise, saj ni možnosti prevzema zapisa kot pri 

slovenskem gradivu. Velikokrat je potrebno iskati značnice v raznih priročnikih 

oziroma se posvetovati z bibliotekarji na Madžarskem. Veliko truda je potrebno 

vložiti tudi v določanje predmetnih oznak. Ko je bilo gradivo vsebinsko obdelano, 

se je obdelalo še fizično. Izdelali smo sezname za krajevne knjižnice, ki so 

spremljali gradivo. Gradivo je bilo enakomerno razporejeno v osrednjo in 5 

krajevnih knjižnic, ki delujejo na narodnostno mešanem območju na območju 

Upravne enote Lendava.  

Za izvajanje nabave in obdelave gradiva v madžarskem jeziku ter za 

izvajanje posebnih oziroma podvojenih storitev za uporabnike v madžarskem 

jeziku ima knjižnica v skladu s 14. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe in v skladu z dogovorom s Pokrajinsko in 

študijsko knjižnico Murska Sobota na osnovi pokrivanja območja (glede na število 

pripadnikov madžarske narodne skupnosti) 1,5 zaposlenega bibliotekarja z 

aktivnim znanjem madžarskega jezika, kar je tudi sistemizirano v aktu o 

sistemizaciji delovnih mest. Navedeni bibliotekar skrbi za krajevne knjižnice na 

narodnostno mešanem območju, svetuje in daje informacije o gradivu in iz 

gradiva. 
 

5.2 ZAGOTAVLJANJE KOMUNICIRANJA V JEZIKU NARODNE 

SKUPNOSTI 

 

Vsa komunikacija, ustna in pisna (dvojezični napisi, katalogi, informacijski 

bilteni, obvestila, sporočila, vabila, napisi, programi, poročila osrednji narodni 

skupnosti, pravilnik knjižnice, plakati, članske izkaznice uporabnikov, objava 

delovnega časa, spletna stran knjižnice, komuniciranje z lokalnimi mediji ...), 

poteka v javnosti v obeh jezikih, torej v slovenskem in v madžarskem jeziku.  

V skladu s 25. členom Zakona o knjižničarstvu KKC Lendava na 

narodnostno mešanem območju zagotavlja pripadnikom madžarske narodne 

skupnosti komuniciranje v njihovem jeziku. Knjižnično gradivo in informacijo iz 

gradiva in o gradivu v madžarskem jeziku dobi uporabnik v obratovalnem času 

knjižnice od katerega koli bibliotekarja, saj vsi bibliotekarji v knjižnici obvladajo 

madžarski jezik. Bralec lahko dobi informacije tudi po telefonu in na spletni 

strani knjižnice, ki je prav tako tudi v madžarskem jeziku. Za komuniciranje z 

uporabniki v madžarskem jeziku se naši bibliotekarji udeležujejo raznih 

izobraževanj. 
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5.3 BRALNA KULTURA, KNJIŽNIČNA VZGOJA IN INFORMACIJSKO 

OPISMENJEVANJE UPORABNIKOV PRIPADNIKOV NARODNE 

SKUPNOSTI 

 

Projekti bralne kulture, knjižnične vzgoje in informacijskega opismenjevanja 

uporabnikov pripadnikov narodne skupnosti so potekali v okviru vseh nalog, ki jih 

izvajamo v knjižnici v okviru letnega plana za pripadnike madžarske narodne 

skupnosti, pri posredovanju knjižničnega gradiva, izvajanju bralnih ur s starši in 

otroki, pravljičnih ur, knjižničnih ur, literarnih ur, literarnih srečanj, kvizov, 

tekmovanj, delavnic. S temi projekti je knjižnica dodatno spodbujala razvoj bralne 

kulture in povečevala uporabo knjižnice ter jih izvajala za pripadnike narodne 

skupnosti, ki so člani in uporabniki knjižnice, za zaključene ciljne skupine 

pripadnikov narodne skupnosti, pa tudi za širšo javnost.  

 

V letu 2016 smo realizirali naslednje aktivnosti: 

 

- organizacija dvojezičnih pravljičnih ur in popoldanskih pravljičnih ur v 

madžarskem jeziku vsak drugi torek v mesecu, 

- pravljične ure za organizirane skupine v dopoldanskem času v dogovoru z 

dvojezičnimi osnovnimi šolami in vrtci,  

- obiski skupin in izvajalcev iz Madžarske s predstavami za otroke,  

- bralne ure s starši in otroki v sodelovanju z dvojezičnimi vrtci, 

- bralne ure v Domu starejših Lendava, 

- bralne ure za varovance Varstveno delovnega centra, 

- literarni večeri, predstavitve dvojezičnih edicij, razna predavanja: 

predstavitev multikulturne revije Lindue, predstavitev knjige 

Budimpeštatrans avtorice Marjance Mihelič, gostovanje skupine 

Muravidéki Nótázók, tradicionalni literarni večer Ženske v kraljestvu 

literature, predstavitev knjižnice in knjižnih novosti na Dvojezični osnovni 

šoli I Lendava, predstavitev avtorjev in njihovih del na prireditvi Noč 

knjige, predstavitev knjige Lászlója Göncza z naslovom Határ-szél, 

literarni večer s prejemnikom Literarne nagrade József Attila Istvánom 

Tarijem, predstavitev nove številke šolskega glasila Lapsus Dvojezične 

srednje šole Lendava, predstavitev nove pesniške zbirke Lajosa Benceje z 

naslovom Szóval vágok rendet ter literarni večer ob 60. rojstnem dnevu 

omenjenega avtorja, Pravljično dvorišče KKC Lendava, predstavitev nove 

knjige z naslovom Obmejna stikanja urednika dr. Attile Kovácsa, 

predstavitev nove številke revije Pannon Tükör, literarni večer z glasbeno 

skupino Énekmondó Együttes, predstavitev zbornika kratke proze in 

novele avtorjev naše okolice z naslovom Pobiralci rose, 

- priprava raznih tematskih razstav (razstava ob dnevu madžarske kulture, 

razstava o madžarski revoluciji in osvobodilnem boju 1848–1849, razstava 

ob rojstnem dnevu pesnika Attile Józsefa in ob dnevu madžarske poezije, 

razstava za spodbujanje poletnega branja, razstava ob mednarodnem 

dnevu pismenosti, razstava ob rojstnem dnevu pripovedovalca madžarskih 

ljudskih pravljic Eleka Benedeka, praznične razstave), 

- popoldanske pravljične ure in rokodelske delavnice, ki so potekale v obeh 

jezikih v času jesenskih počitnic, 
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- organizirane predpraznične pravljične ure in božične rokodelske delavnice, 

ki potekajo v obeh jezikih,  

- sodelovanje učencev in učenk dvojezičnih osnovnih šol na recitatorskem 

tekmovanju József Attila, 

- bralna značka (Könyvmoly – Knjižni molj), 

- literarne ure za mlade, 

- bibliopedagoške ure, 

- promocija branja z izborom bralca letnega časa, mladega bralca letnega 

časa, ipd. 

 

Pomembnejši dvojezični projekti za spodbujanje bralne kulture, ki smo jih 

ponudili našim uporabnikom tudi v letu 2016: 

 

- akcija Izbiramo bralca/bralko letnega časa in mladega bralca/bralko 

letnega časa (pomladi, poletja, jeseni, zime), 

- akcija Bralec bralcu: na oglasno desko lahko bralec vpiše vtise o prebrani 

knjigi, sporočila o vsebini knjige za druge bralce, lepe misli iz knjige ipd., 

- Knjižni molj − akcija je namenjena ljubiteljem branja, namen akcije je 

spodbujati mlade k branju del slovenskih in madžarskih avtorjev, 

- recital ob dnevu žena: Ženske v kraljestvu literature, 

- Noč knjige v KKC Lendava, 

- Pravljično dvorišče: z dvojezično prireditvijo Pravljično dvorišče – 

Meseudvar KKC Lendava promovira knjižnico in spodbuja branje, 

- izvajanje bralnih ur v Domu starejših Lendava in bralnih ter pravljičnih ur 

z rokodelskimi delavnicami za varovance Varstveno delovnega centra 

Lendava, 

- organiziranje pravljičnih ur ter srečanj z madžarskimi mladinskimi avtorji 

za dvojezične šole in vrtce. 

 

Uporabnik naše knjižnice ima možnost pridobiti si gradivo tudi iz madžarskih 

knjižnic z medknjižnično izposojo. Knjižnica je v osrednji knjižnici in petih 

izposojevališčih na dvojezičnem območju usposabljala uporabnike za uporabo 

informacijske tehnologije in informacijskih virov, zlasti elektronskih, izdajala 

informativne publikacije in priročnike s področja uporabe elektronskih virov, 

razvijala informacijsko pismenost. Namen informacijskega opismenjevanja 

uporabnikov je, da uporabniki hitreje pridejo do relevantnih informacij, da sami 

poiščejo informacijo v sistemu COBISS, kjer so dosegljiva vsa dela v madžarskem 

jeziku v slovenskih knjižnicah. Za uporabnika je pomembna tudi uporaba 

interneta, saj je tam moč najti tudi baze podatkov madžarskih knjižnic. Za 

starejše uporabnike poteka informacijsko opismenjevanje v naši knjižnici pretežno 

individualno. Za skupine učencev dvojezičnih šol in dijakov Dvojezične srednje 

šole smo organizirali tudi izobraževanja, ki so potekala dvojezično: 

 

- predstavitev iskanja knjižničnega gradiva v sistemu COBISS/OPAC,  

- predstavitev iskanja različnih informacij na internetu (uporaba iskalnikov 

Google, Najdi.si …), 

- predstavitev spletne strani knjižnice in drugih spletnih servisov (npr. kako 

podaljšati gradivo v sistemu COBISS.SI, pregled rubrik domače spletne 
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strani), 

- predstavitev mCOBISS − virtualne knjižnice Slovenije na mobilnih 

napravah, 

- uporaba in delovanje elektronske pošte, 

- predstavitev elektronskih virov (tehnike iskanja v elektronskih slovarjih, 

telefonskem imeniku), 

- pregled elektronskih virov, dostopnih preko interneta, 

- delovanje urejevalnikov besedil ipd. 

 

Vse naštete dejavnosti so potekale tudi v madžarskem jeziku ali dvojezično. Zaradi 

zmanjšanja finančnih sredstev smo se posluževali cenejših izvajalcev ter iskali 

financiranje še iz drugih virov. 
 

5.4 USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA DELO S PRIPADNIKI NARODNE 

SKUPNOSTI 

 

Zaposleni v KKC Lendava so si strokovna znanja in sposobnosti za delo s 

pripadniki madžarske narodne skupnosti pridobivali na raznih izobraževanjih, 

simpozijih, konferencah, tečajih, okroglih mizah, delavnicah, posvetovanjih doma 

in na Madžarskem. Nujno je permanentno izobraževanje za obdelavo 

madžarskega knjižničnega gradiva in vnos bibliografskih podatkov v sistem 

COBISS, izobraževanje za delo z računalniki, izobraževanje za knjižnično vzgojo, 

bralno kulturo. Pomembno je tudi spoznavanje kulture in zgodovine matičnega 

naroda zaradi boljšega informiranja uporabnikov knjižnice.  

 

 

5.5 STROKOVNO SODELOVANJE Z MATIČNIM NARODOM 

 

KKC Lendava že dalj časa uspešno sodeluje z nekaterimi madžarskimi 

knjižnicami, predvsem pri izmenjavi strokovnih izkušenj in razne literature. Na 

domoznanski oddelek v nacionalno knjižnico pošiljamo knjige, učbenike, kataloge, 

drobni tisk, ki izhajajo v Sloveniji v madžarskem jeziku ali dvojezično. V okviru 

letne pogodbe med Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnostjo in 

županijama Zala in Vas sodelujemo s knjižnicami iz teh županij. Naši mladi 

uporabniki vsako leto sodelujejo na recitatorskem tekmovanju na Madžarskem, ki 

ga organizira županijska in mestna knjižnica v Zalaegerszegu in dosegajo 

zavidljive rezultate. Sodelujemo s sledečimi knjižnicami: Deák Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár v Zalaegerszegu, Városi Könyvtár v Lenti, Halis István Városi 

Könyvtár v Nagykanizsi, Berzsenyi Dániel Könyvtár v Szombathelyu, Megyei és 

Városi Könyvtár v Kaposváru in Országos Széchenyi Könyvtár v Budimpešti. V 

letu 2016 so nas obiskali tudi madžarski kolegi iz Szegeda. 

 

V letu 2016 smo v okviru omejenih finančnih sredstev:  

 

- sodelovali na recitatorskem tekmovanju József Attila (lokalno ter regijsko 

recitatorsko tekmovanje v Lendavi),  



Letno poročilo za leto 2016   

 

18 

- izmenjevali gradivo med knjižnicami OSZK − Országos Széchenyi 

Könyvtár Budapest, Városi Könyvtár Lenti, Deák Ferenc Megyei Könyvtár 

Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely 

ter ostalimi zamejskimi madžarskimi knjižnicami in lendavsko knjižnico, 

- sodelovali z Društvom pisateljev iz Zalske županije,  

- izvajali medknjižnično izposojo, 

- se udeležili brezplačnega izobraževanja madžarskih strokovnjakov v naši 

knjižnici, 

- se udeležili prireditve ob dnevu madžarske kulture v Lentiju, 

- se udeležili konference bibliotekarjev Madžarske v Veszprému, 

- sodelovali na konferenci bibliotekarjev Karpatskega bazena, 

- sodelovali na mednarodni konferenci v Subotici, 

- se udeležili razstave slovenskih likovnih umetnikov v Budimpešti, 

- sodelovali na raznih sestankih in srečanjih.  
 

5.6 DRUGE DEJAVNOSTI ZA PRIPADNIKE NARODNE SKUPNOSTI 

 

- izdelava nove dvojezične spletne strani KKC Lendava ter na njej dostop do 

dvojezičnega leksikona domačih umetnikov in znanstvenikov (Lendavski 

umetniški portreti in Lendavski znanstveni portreti), 

- sodelovanje in izmenjava gradiva z raznimi knjižnicami na Madžarskem,  

- sodelovanje z društvi, ustvarjalci in ustanovami iz Madžarske, 

- dopolnjevanje in vzdrževanje novega digitalnega leksikona znanih 

osebnosti s področja delovanja knjižnice, 

- izdajanje in predstavitev večjezične revije Lindua, 

- vzdrževanje in skrb za delovanje portala KjeKaj/HolMi, na katerem se 

nahaja koledar prireditev v Občini Lendava za vse javne zavode, civilne 

organizacije in lokalno ter samoupravno skupnost, z namenom boljšega 

pregleda nad javnimi dogodki, 

- vzdrževanje in skrb za delovanje Digitalne knjižnice, ki omogoča dostop do 

raznih arhiviranih izvodov člankov raznih publikacij (Népújság, Lendavski 

zvezki – Lendvai Füzetek, Muratáj, Naptár, razglednice Lendave …), 

- aktivno (so)delujemo na socialnem omrežju Facebook, kjer v obeh jezikih 

objavljamo vabila na naše dogodke, splošna obvestila, fotografije z 

dogodkov, fotografije razstav, ki smo jih pripravili ipd., 

- akcije za promocijo KKC Lendava in njene dejavnosti, 

- stroški medkulturnega sodelovanja. 

 

6 DELO Z UPORABNIKI 

6.1 IZPOSOJA 

 

Dostop do gradiva in knjižničnih storitev je uporabnikom naše knjižnice 

omogočen v skladu s predpisanimi normativi. 
 

Tabela 5: Število članov, obiska in izposoje v osrednji knjižnici in njenih izposojevališčih 
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OBČINA KNJIŽNICA ČLANI OBISK IZPOSOJA 

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Lendava Lendava 4.526 2.356 2.494 77.477 64.494 52.637 181.917 122.422 161.071 

 Dolina 55 45 47 1.579 1.285 1.280 5.163 5.238 6.262 

Gaberje 31 28 30 1.492 1.217 1.149 5.703 5.256 4.026 

Genterovci 50 31 31 972 765 967 4.874 4.247 7.941 

Hotiza 136 113 114 2.867 2.491 2.103 6.844 6.687 5.439 

Petišovci 38 35 35 1.015 1.260 1.049 3.473 3.376 4.054 

     

Dobrovnik Dobrovnik 167 85 85 159 288 46 377 648 62 

     

Črenšovci Črenšovci 208 162 164 1.337 990 815 4.763 4.043 2.594 

Sr. Bistrica 68 40 41 457 468 382 992 1.045 839 

     

Turnišče Turnišče 546 288 305 1.870 2.083 1.103 4.629 4.408 3.550 

     

Kobilje Kobilje 95 69 70 134 217 135 389 383 274 

     

Odranci Odranci 385 264 270 1.254 1.781 1.361 1.142 1.985 1.252 

     

Polana Vel. Polana 165 23 23 3 0 0 2 0 0 

     

SKUPAJ: 6.470 3.539 3.709 90.616 77.339 63.027 220.268 159.738 197.364 

 

Kot je razvidno iz tabele, se je v letu 2016 povečala izposoja knjižničnega gradiva, 

medtem ko se je obisk nekoliko zmanjšal. Število obiska je seštevek obiska, ki je 

evidentiran v sistemu COBISS, obiska prireditev knjižnice, razstav in obiska e-

knjižnice. V izposoji za leto 2016 ni zajeta uporaba knjižničnega gradiva, ki ni 

evidentirana v sistemu COBISS, le-ta pa znaša 52.496 enot (ocenjena vrednost 

uporabe gradiva, ki se ne izposodi na dom, se le pregleda v knjižnicah in ni 

evidentirana v sistemu izposoje).  

Zaradi spremembe naziva in priključitve drugega javnega zavoda je bila 

narejena skupna spletna stran www.kkl.si (knjižnice in NOE), ki je bila 

objavljena avgusta 2016. Do 31. 12. 2016 smo na njej zabeležili 14.115 obiskov. 

Spletna stran knjižnice (www.kl-kl.si) je bila v letu 2016 obiskana 39.421-

krat. V primerjavi z letom 2015 se je skupno število vseh obiskov zmanjšalo za 10 

%. Število enoličnih obiskovalcev se je pa povečalo 32 %. 

Spletne strani www1.kkl.si (NOE) so od julija 2016 preseljene na naš 

strežnik. Do konca leta 2016 smo na njih zabeležili 11.187 obiskov. 

 

Druge spletne strani , ki jih še vzdržujemo in urejamo: 

 digitalna knjižnica (digitalna.knjiznica-lendava.si); v letu 2016 je bila 

obiskana 930–krat (porast za 38 %),  

 spletni portal prireditev v Lendavi (kjekaj.kl-kl.si / holmi.kl-kl.si); ki je 

bila v letu 2016 obiskana 13.746-krat (porast za 42 %) ter  

 portal o etnologu Bellosics Bálintu (http://www.bellosicsbalint.info); ki je 

bila v letu 2016 obiskana 3.917-krat (upad za 59 %). 

 

http://www.kkl.si/
http://www.kl-kl.si/
http://digitalna.knjiznica-lendava.si/
http://kjekaj.kl-kl.si/
http://holmi.kl-kl.si/
http://www.bellosicsbalint.info/
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Če povzamemo: v letu 2016 so bile naše spletne strani obiskane vsaj 83.316-krat. 

Knjižnica je aktivna tudi na Facebook-u (http://www.kkl/facebook), kjer 

promoviramo naše prireditve. Skupno število »všečkov« je naraslo na 383, od tega 

jih je bilo v letu 2016 81 novih. 

 
Grafikon 2: Obiskanost spletne strani knjižnice www.kl-kl.si v letih 2013, 2014, 2015 in 2016 

 
Razen izposoje gradiva na dom in v čitalnico, opravljamo v knjižnici še veliko 

drugih storitev, kot so: 

 

- dajanje informacij o gradivu in iz gradiva, tudi po telefonu, 

- rezervacije in podaljševanje gradiva, 

- medknjižnična izposoja, 

- fotokopiranje iz gradiva in mikrofilmov, 

- pomoč v e-knjižnici itd. 

 

Uporabniki imajo možnost podaljševanja gradiva tudi po telefonu in internetu.  
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Grafikon 3: Primerjava izposoje v krajevnih knjižnicah 2010 – 2016 

 
 

6.2 DRUGE OBLIKE DELA 

 

Razen osnovne dejavnosti je knjižnica v letu 2016 organizirala za otroke, mladino 

in odrasle razne oblike dela, kot so pravljične ure, lutkovne igrice, literarne ure, 

knjižnične ure, kvize, literarna srečanja, predavanja z različno tematiko. 

Iz seznama kulturnih prireditev (III. poglavje) je razvidno, da smo organizirali 

prireditve za različne ciljne skupine: 

 

- za naše najmlajše obiskovalce redne popoldanske pravljične ure vsak drugi 

torek v mesecu v madžarskem, vsak tretji torek pa v slovenskem jeziku,  

- v sodelovanju z vrtci pravljične ure in predstave za organizirane skupine 

otrok, 

- v sodelovanju s šolami izvajanje projekta Rastem s knjigo za sedmošolce in 

dijake prvih razredov srednjih šol, literarne ure in razstave za 

organizirane skupine učencev in dijakov, 

- prireditve za odrasle. 

 

Pri izvajanju naših prireditev smo dali velik poudarek spodbujanju bralne 

kulture in informacijskemu opismenjevanju naših uporabnikov. 

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvajajo 

Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo in Združenje splošnih 

knjižnic v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, cilj projekta je spodbuditi mlade k 

branju. V okviru projekta smo tudi v letu 2016 gostili sedmošolce različnih 

osnovnih šol ter dijake prvih letnikov lendavske srednje šole. V dveh šolskih urah 

so spoznali, kako deluje knjižnica in kako se znajdejo v njej. Pripravili smo jim 
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predstavitev v Powerpointu (za dvojezične šole v obeh jezikih – slovenskem in 

madžarskem), med katero so izvedeli veliko zanimivega o delu v knjižnici. 

Pokazali smo jim tudi, kako se določeno gradivu išče v spletnem katalogu 

COBISS. Sledil je ogled knjižnice po oddelkih. Na koncu obiska smo sedmošolcem 

podarili knjigo avtorja Damijana Šinigoja Iskanje Eve (2015/16) in knjigo Vinka 

Möderndorferja Kit na plaži (2016/2017), dijakom prvih letnikov pa knjigo 

Živalska kmetija avtorja Andreja Rozmana Roze (2015/16) in knjigo Sanje o 

belem štrpedu avtorice Marjane Miškrič (2016/2017), vsi pa so dobili tudi 

informacijsko gradivo knjižnice v slovenskem in madžarskem jeziku. V drugem 

delu obiska so učenci pogledali tudi kratko video vsebino v zvezi s podarjeno 

knjigo. 

S knjižničnim gradivom redno oskrbujemo tudi Dom starejših občanov v 

Lendavi kjer izvajamo tudi bralne ure v slovenskem in madžarskem jeziku.  

 V letu 2016 smo v minimalnem obsegu sofinancirali spletno izdajo revije 

Lindua (Multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija 

Občine Lendava – Lendva Község multikuklturális tudományos, 

társadalomtudományi, irodalmi és képzőművészeti folyóirata), ki bo finalizirana 

v letu 2017.  

 V letu 2016 smo nadaljevali tudi z novostmi, ki smo jih začeli uvajati v letu 

2013. Ena izmed teh je izbiranje "Mladega bralca/mlade bralke, oz. 

bralca/bralke", ki ga/jo izberemo v aktualnem letnem času glede na največje 

število prebranih knjig. Trenutno še poteka zimska akcija (do 21. marca 2017), 

medtem ko so najbolj pridni mladi in odrasli bralci že prejeli knjižne nagrade za 

pomlad, poletje in jesen.  

Knjižnica je v začetku šolskega leta 2016 objavila bralno akcijo "Knjižni 

molj" za osnovnošolce, ki je celovit program za spodbujanje branja. S to akcijo 

smo želeli okrepiti mesto in pomen knjižnice kot osrednje kulturne ustanove v 

lokalnem okolju. Seznam knjig so sestavili učitelji, učenci pa so izdelovali 

plakate, pisali spise in pripravili referate. Zaključna prireditev je bila 26. 

januarja 2017 v naši knjižnici, kjer so sodelujoči učenci prejeli knjižno nagrado 

ter priznanje. 

V okviru akcije "Bralec bralcu" je v knjižnici nameščena oglasna deska, 

kjer imajo uporabniki knjižnice možnost napisati pripombe, lepe misli, želje, 

sporočila drugemu bralcu o določeni knjigi. Za vzorec smo sami pripravili nekaj 

naslovov knjig, posledično so nato bralci drug drugemu predlagali knjigo, ki jim je 

bila všeč ali pa tudi ne. Naši bralci lahko tudi na ta način sodelujejo z nami in 

medsebojno, izmenjujejo izkušnje, posredujejo misli in prijetna spoznanja.  

Že v letu 2013 je knjižnica začela aktivno sodelovati na socialnem omrežju 

Facebook, kjer objavljamo svoje prireditve in fotografije s teh dogodkov ter 

splošna obvestila, s to dejavnostjo smo nadaljevali tudi v letu 2016.  

V letu 2016 smo nadaljevali tudi z organiziranjem razstav na mladinskem 

oddelku knjižnice, tema posamezne razstave je bila prilagojena trenutnim 

aktualnim temam. 

Knjižnici Dvojezične srednje šole smo tudi v letu 2016 nudili pomoč pri 

strokovnem delu.  
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6.3 DELOVANJE E-KNJIŽNICE  

 

Uporabnikom, občanom in naključnim obiskovalcem so na voljo računalniki z 

dostopom do interneta, in sicer pet računalnikov na oddelku za odrasle ter dva na 

mladinskem oddelku. Računalniki so namenjeni uporabi svetovnega spleta, 

elektronske pošte, delu z datotekami, urejanju besedil in tiskanju. Na izposoji je 

še dodaten računalnik, ki je namenjen iskanju v katalogu COBISS in za 

pregledovanje domoznanskih digitaliziranih zbirk. 

Na računalnikih so nameščeni urejevalniki besedil, tabel, predstavitev 

(Word, Excel, Power Point), ki omogočajo pisanje in oblikovanje raznih dopisov, 

tiskanje in skeniranje dokumentov. Na računalnikih so dosegljive tudi razne baze 

podatkov, kot so Tax-Fin-Lex, razni slovarji, Telefonski imenik Slovenije itn. 

Člani knjižnice imajo možnost pridobitve uporabniškega računa, kjer se s 

svojim uporabniškim imenom in geslom lahko samostojno prijavijo v delovno 

postajo in urejajo svoje dokumente. Imajo tudi možnost hranjenja svojih 

dokumentov za nadaljnje delo. 

Na domači strani knjižnice se nahaja povezava do referenčnega servisa 

Vprašaj knjižničarja. Referenčni servis Vprašaj knjižničarja deluje od 1. 1. 2005. 

Za njegove potrebe opravlja dežurstvo 5 visokošolskih in 5 splošnih knjižnic ter 

IZUM. Servis omogoča postavljanje vprašanj knjižničarju/informatorju in 

takojšen prejem odgovorov v klepetu ali prejem odgovorov v 24 urah po e-pošti od 

ponedeljka do petka (razen ob praznikih). Storitev je brezplačna in ni pogojena s 

članstvom v knjižnici. 

V letu 2016 je v knjižnici delovalo brezžično omrežje Libroam/Eduroam, ki 

vsem članom knjižnice omogoča brezplačno uporabo interneta na svojih 

prenosnih napravah (prenosniki, pametni telefoni, tablični računalniki) v 

prostorih knjižnice ter deloma tudi na dvorišču. Skupno število uporabnikov v 

letu 2016 je bilo 480. 
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Grafikon 4: Število uporabnikov brezžičnega omrežja Libroam/Eduroam po mesecih v letih 2015 

in 2016 

 
 

 

E-knjižnico je v letu 2016 obiskalo 500 uporabnikov. Starostna struktura 

obiskovalcev e-knjižnice je razvidna iz Tabele 7.  

 
 

Tabela 6: Starostna struktura obiskovalcev v e-knjižnici 

 

 Starost Št. obiskovalcev 

1 do 6 65 

2 7–15 5 

3 16–19 40 

4 20–25 1 

5 26–35 23 

6 36–50 95 

7 nad 51 267 
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Grafikon 5: Obisk e-knjižnice glede na starost obiskovalcev 

 
 

 

 
 

 

 

Grafikon 6: Obisk e-knjižnice glede na spol obiskovalcev 
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Grafikon 7: Zasedenost računalnikov za obiskovalce v urah, po mesecih v letu 2016 

 

7 KADER 

 

Zaradi nerednega in nezadostnega financiranja knjižnične dejavnosti s strani 

občin in povečanega obsega dela, v letu 2016 v okviru razpoložljivih finančnih 

sredstev kadrovske problematike nismo reševali z dodatnimi zaposlitvami preko 

programa javnih del. V letu 2016 je bilo v knjižnici zasedenih 10 delovnih mest, 

od tega so vsi razen direktorja zaposleni za nedoločen čas. 

Na podlagi 36. člena Zakona o knjižničarstvu; 14. člena Pravilnika o 

pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe; Pravilnika o načinu 

določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnika o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Lendava – Könyvtár Lendva 

(2012), je bil za leto 2016 sprejet sledeči kadrovski načrt: 
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tehnična 

delovna mesta 

3.1. računovodja J017090 VII/1 1 1 

3.2. čistilka J032001 II 1 1 

Skupaj:   10 10 

 

V spodnji tabeli je prikazan kadrovski načrt po virih financiranja v letu 2016: 

 

Vir financiranja Število zaposlenih na 

dan 1. januarja 

tekočega leta 

Dovoljeno ali ocenjeno 

število zaposlenih na dan 

1. januarja 2017 

1. Državni proračun 1,5 1,5 

2. Proračun občin 8,5 8,5 

3. Sredstva za 

financiranje javnih 

del 

0 0 

Skupno število vseh 

zaposlenih 

10,00 10,00 

Skupno število 

zaposlenih pod 

točkami 1 in 2 

10,00 10,00 

Skupno število 

zaposlenih pod točko 

3 

0 0 

 

 

Zaradi pripojitve drugega javnega zavoda in ohranitvi istega števila delovnih 

mest v knjižnici ter zmanjšanju števila zaposlenih v NOE z enakim obsegom dela, 

se je na določenih mestih enormno povečal obseg dela, kar je upamo le začasna 

rešitev. S strani občine Lendava ni bila sklenjena upravljalska pogodba in nismo 

prejeli izhodišč za novo sistemizacijo, tako da je zaenkrat v veljavi še stara, ki pa 

je nujno potrebna sprememb, saj v preoblikovanem zavodu prihaja do skupnih 

stroškov in s tem do potrebe po skupnih službah. 

 

8 PROSTORSKA UREDITEV 

 

Knjižnica še vedno deluje v utesnjenih prostorih, saj ji za nemoteno opravljanje 

dejavnosti še zmeraj primanjkuje približno 1000 m2 prostorske površine. V letu 

2016 sicer spodnjih prostorov knjižnice ni zalila podtalnica, obstaja pa nenehna 

nevarnost za ponovitev zalitja, kot se je to zgodilo v letu 2014 . Kljub 

prizadevanju, da bi meteorne vode odvedli od objekta samega, se podtalnici v 

primeru ekstremnih padavin ne bomo mogli izogniti. Daljša prisotnost vlage 

lahko resno ogrozi fond knjižničnega gradiva. Zgradba je vidno potrebna obnove, 

saj se vsakodnevno pojavljajo problemi, ki so povezani z njenimi nujno 

potrebnimi popravili oz. sanacijo zgradbe in dvorišča knjižnice.  
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9 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 

LETU 2016 

 
Knjižnica je imela v letu 2016 pri pridobivanju finančnih sredstev za izvajanje 

dejavnosti in nakup knjižničnega gradiva še večje težave kot v prejšnjih letih. 

Občina Lendava nam je pokrila svoje obveznosti le 82 odstotno, občina Črenšovci 

30 odstotno, Dobrovnik 0 odstotno, Turnišče 12 odstotno, Kobilje 40 odstotno, 

Odranci le 21 odstotno, Občina Velika Polana pa še nadalje ignorira sodelovanje z 

našo knjižnico. Občina Dobrovnik je imela na začetku leta odprte postavke iz 

preteklih let, od tega jih je v tekočem letu nekaj poravnala, za leto 2016 pa sploh 

ni podpisala aneksa za financiranje knjižnične dejavnosti. 

Obratovalni čas osrednje knjižnice je bil usklajen s predpisanimi 

normativi, odstopanja so bila pri krajevnih knjižnicah v Kobilju, Srednji Bistrici, 

Črenšovcih in Turnišču. Knjižnica v Veliki Polani je še vedno zaprta.  

  Glede na odobrena finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 

2015 ter sprejet finančni plan za leto 2015 je knjižnica lahko načrtovala nakup le 

2.112 enot knjižničnega gradiva v slovenskem oziroma tujih jezikih po povprečni 

ceni 21 EUR ter 200 enot knjižničnega gradiva v madžarskem jeziku po 

povprečni ceni 14 EUR. Knjižnica je nabavila 3.741 enot knjižničnega gradiva (od 

tega je bil nakup 2.799). Z raznimi popusti pri založnikih smo uspeli nakupiti 

gradivo po povprečni ceni 17,06 EUR. Manjša povprečna cena gre predvsem na 

račun madžarskega knjižničnega gradiva. 

V letu 2016 smo lahko iz sredstev Ministrstva za kulturo načrtovali nakup 

skupaj le 200 enot knjižničnega gradiva v madžarskem jeziku. Ministrstvo za 

kulturo nam je v javnem pozivu priznalo sredstva le za dodaten nakup (nad 

sredstvi, ki jih za ta namen zagotavljamo iz sredstev občin), to je 50 enot na 1000 

pripadnikov narodnosti. S pomočjo drugih virov nam je uspelo nabaviti skupaj 

763 enot gradiva v madžarskem jeziku. Bralcem je bilo na razpolago 22 naslovov 

periodike v madžarskem jeziku. 

Po standardih je letni prirast gradiva najmanj 250 izvodov knjig in 

najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev in najmanj 100 

naslovov tekoče naročenih serijskih publikacij, po minimalnih pogojih pa 200 

enot gradiva, od tega 22 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev in 

najmanj 40 naslovov tekoče naročenih serijskih publikacij letno. 

Pri nabavi knjižnega gradiva smo dosegli dotok 154 enot ter 10 enot 

neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev ter 147 naslovov periodičnega tiska. 

Ocenjujemo, da smo uspeli v letu 2016 nabaviti kakovostno gradivo, 

primerno našim ciljnim skupinam. Redno smo spremljali slovensko in madžarsko 

knjižno produkcijo, izdaje neknjižnega gradiva in serijskih publikacij za mlade in 

odrasle bralce. Gradivo smo nabavljali pri najugodnejših ponudnikih takoj po 

izidu in smo poskušali doseči čim večje rabate. Gradivo je bilo obdelano in dano v 

izposojo. 

Na dan 31. 12. 2016 ima knjižnica skupaj 161.976 enot knjižničnega 

gradiva, od tega 76.262 enot v krajevnih knjižnicah. 

Po standardih za splošne knjižnice mora knjižnica imeti najmanj 4 izvode 

knjig (to je 91.352 enot) in 0,4 izvode neknjižnega gradiva na prebivalca (to je 

9.135 enot), naročenih pa najmanj 100 naslovov serijskih publikacij. Najmanjša 

krajevna knjižnica oziroma stalno izposojevališče (za 1500 prebivalcev) ima 
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najmanj 6000 enot gradiva in 20 naslovov serijskih publikacij. Posebna oz. 

domoznanska zbirka se ločeno oblikuje, kadar ima knjižnica najmanj 3000 

naslovov takega gradiva. Premična zbirka bi naj obsegala najmanj 250 enot 

gradiva in jo knjižnica menjava vsaj štirikrat letno. Knjižnična zbirka mora biti v 

jezikih manjšin oblikovana v enakih razmerjih. 

Knjižnica pri knjižnem gradivu in periodiki presega določila standardov, 

dopolniti pa bo potrebno zbirko neknjižnega gradiva in bolj pospešeno odpisovati 

gradivo, ki se že dalj časa ne izposoja, kajti le-to negativno vpliva na obrat 

gradiva v knjižnici. 

Z inventuro za leto 2016 je bilo predlaganih in po sklepu Sveta knjižnice 

odpisanih skupaj 1.438 enot fizično uničenega ali zastarelega knjižnega gradiva, 

388 enot v krajevnih knjižnicah in 1.050 enot v centralni knjižnici. 

Knjižnica je imela v celotni mreži 3.709 (prejšnje leto 3.539, v letu 2014 

6.470) vpisanih članov, ki so jo obiskali 63.027 krat (prejšnje leto 77.339, v letu 

2014 90.616) in si izposodili 197.364 (prejšnje leto 159.738, v letu 2014 220.268) 

enot gradiva. Število uporabnikov knjižnice – dokumentiran fizični obisk (brez 

obiska spletne strani) je v letu 2016 bilo 61.553 (prejšnje leto 76.446, v letu 2014 

89.702).  
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10 PRIREDITVE V LETU 2016 

 

14. 1. 2016 – Predstavitev nove 

številke Lindue 

V čitalnici knjižnice je bila 

predstavljena nova številka revije 

Lindua, ki je letos izšla le v 

elektronski obliki, dostopna pa je na 

spletni strani knjižnice. Revijo je 

predstavil uredniški odbor in nekaj 

avtorjev, ki so prispevali svoja dela. 

Za organizacijo in izvedbo prireditve 

je bil odgovoren bibliotekar, pomagali 

pa so tudi drugi sodelavci. Prireditve 

se je udeležilo 28 obiskovalcev. 

 

19. 1. 2016 – Pravljična ura v 

slovenskem jeziku 

Na pravljični uri smo prebrali 

pravljico Cesarjeva nova oblačila. 

Pravljica je bila predstavljena s 

pomočjo diaprojekcije. Po pravljici so 

otroci tudi sami narisali cesarju nova 

oblačila. Pravljične ure se je udeležilo 

9 otrok in 8 staršev, skupaj 17 

obiskovalcev. Za organizacijo in 

izvedbo prireditve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagala je sodelavka 

bibliotekarka. 

 

22. 1. 2016 – Razstava: Dan 

madžarske kulture 

Na mladinskem oddelku smo 

pripravili razstavo ob dnevu 

madžarske kulture, ki se praznuje na 

dan, ko je Kölcsey Ferenc končal 

rokopis sedanje madžarske himne. Po 

naši oceni si je razstavo ogledalo 200 

obiskovalcev. Za organizacijo in 

izvedbo prireditve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. 
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25. 1. 2016 – Rastem s knjigo 

Knjižnica Lendava – Könyvtár 

Lendva se že vrsto let prijavlja na 

nacionalni projekt Rastem s knjigo, 

kjer učencem predstavimo delovanje 

knjižnice, osnove uporabe knjižnice in 

njenih storitev, izposojo preko sistema 

COBISS in spletno stran knjižnice. 

Obiskali sta nas dve ločeni skupini iz 

DOŠ I Lendava, in sicer v prvi skupini 

17 učencev iz 7. a razreda, v 

spremstvu dveh učiteljev, v drugi 

skupini pa 19 učencev iz 7. b razreda 

v spremstvu dveh učiteljev. Za 

organizacijo in izvedbo prireditve je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. 

 

26. 1. 2016 – Knjižni molj 

Knjižnica Lendava – Könyvtár 

Lendva že tretje leto zapored 

vzpodbuja osnovnošolce k širjenju 

bralne kulture z bralno akcijo Knjižni 

molj – Könyvmoly. Z bralno akcijo 

pričenjamo 8. septembra, ob dnevu 

pismenosti in zaključujemo 22. 

januarja, ob dnevu madžarske 

kulture. Letos se je bralne akcije 

udeležilo 67 učencev od 4-9. razreda. 

Za oddano pisno nalogo je dobil vsak 

učenec knjižno nagrado in priznanje, 

ki je bilo podeljeno na sklepni 

prireditvi v naši knjižnici. Za 

organizacijo in izvedbo prireditve je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. 

 

26. 1. 2016 – Rastem s knjigo 

V okviru projekta Rastem s knjigo, 

kjer učencem predstavimo knjižnico in 

naše delovanje, nas je obiskalo 21 

učencev iz 7. c razreda, iz DOŠ I 

Lendava, v spremstvu dveh učiteljev. 

Za organizacijo in izvedbo prireditve 

je bil odgovoren bibliotekar, pomagali 

so tudi drugi sodelavci. 
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28. 1. 2016 – Predavanje Društva za 

zaščito živali 

 

Predstavnica društva je govorila o 

pravilni skrbi za živali, o zlorabah nad 

živalmi ter podala druge uporabne 

informacije, ki so koristne za lastnike 

in druge udeležence. Za organizacijo 

in izvedbo prireditve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali pa so tudi drugi 

sodelavci. Prireditve se je udeležilo 25 

obiskovalcev. 
 

4. 2. 2016 – Razstava: Slovenski 

kulturni praznik 

Na mladinskem oddelku smo ob 

slovenskem kulturnem prazniku 

pripravili razstavo. Razstavili smo 

knjižnično gradivo in kopije rokopisov 

Franceta Prešerna ter s tem 

vzpodbujali naše obiskovalce k branju 

pesmi našega najbolj priznanega 

pesnika. Po naši oceni si je razstavo 

ogledalo 250 obiskovalcev. Za 

organizacijo in izvedbo prireditve je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. 

 

 

10. 2. 2016 – Rastem s knjigo 

V okviru projekta Rastem s knjigo, 

kjer smo učencem predstavili 

knjižnico in naše storitve, nas je 

obiskalo 17 učencev iz OŠ Srednja 

Bistrica, v spremstvu dveh učiteljev. 

Za organizacijo in izvedbo prireditve 

je bila odgovorna bibliotekarka, 

pomagali so tudi drugi sodelavci. 
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11. 2. 2016 – Literarni večer: 

Predstavitev knjige BudimpeštaTrans 

V čitalnici naše knjižnice se je izvedla 

predstavitev romana 

BudimpeštaTrans avtorice Marjance 

Mihelič, ki je več let živela v 

Budimpešti in prevajala madžarsko 

literaturo v slovenski jezik. 

Literarnega večera se je udeležilo 15 

obiskovalcev. Za organizacijo in 

izvedbo prireditve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. 

 

16. 2. 2016 – Pravljična ura v 

slovenskem jeziku 

Na pravljični uri smo prebrali 

pravljico o medvedku Benjaminu. Po 

prebrani pravljici smo barvali 

pobarvanke. Izročili smo tudi 

priznanje in knjižno nagrado 

mlademu bralcu letnega časa. 

Pravljične ure se je udeležilo 6 otrok 

in 5 staršev, skupaj 11 obiskovalcev. 

Za organizacijo in izvedbo prireditve 

je bil odgovoren bibliotekar, pomagala 

je sodelavka bibliotekarka. 

 

16. 2. 2016 – Rastem s knjigo 

V sklopu projekta Rastem s knjigo, 

kjer učencem predstavimo knjižnico in 

naše storitve, so nas obiskali trije 

učenci sedmega razreda iz OŠ Kobilje 

v spremstvu učiteljice. Za organizacijo 

in izvedbo prireditve je bila odgovorna 

bibliotekarka, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. 
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26. 2. 2016 – 15 let skupine 

Muravidéki nótázók 

Ob 15. obletnici delovanja skupine 

Muravidéki nótázók smo gostili člane 

skupine ter se pogovarjali o uspehih 

in dosežkih v tem obdobju. Poleg tega 

smo lahko slišali pesmi i njihove nove 

zgoščenke – Gyertek magyar fiúk… 

Večera se je udeležilo 15 obiskovalcev. 

Za organizacijo in izvedbo prireditve 

je bil odgovoren bibliotekar, pomagali 

so tudi drugi sodelavci. 
 

3. 3. 2016 – Ženske v kraljestvu 

literature 

Knjižnica v sodelovanju z Društvom 

upokojencev Lendava in Uredinškim 

odborom revije Lindua že več let 

ponuja priložnost domačim 

ustvarjalkam, da se ob dnevu žena s 

svojimi pesmimi ali proznimi deli 

predstavijo v knjižnici. Dogodek vsako 

leto privabi obilo poslušalcev in tudi 

ponudi priložnost druženja in 

pogovora med generacijami. Večera se 

je udeležilo 30 obiskovalcev. Za 

organizacijo in izvedbo prireditve je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. 

,

 

7. 3. 2016 – Razstava: Dan žena 

Na mladinskem oddelku smo 

pripravili razstavo ob dnevu žena. 

Razstavili smo knjižnično gradivo, ki 

govori o pomembnih članicah naše 

družbe in razstavili knjige najbolj 

branih avtoric sedanjega časa. Po naši 

oceni si je razstavo ogledalo 200 

obiskovalcev. Za organizacijo in 

izvedbo prireditve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. 
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8. 3. 2016 – Pravljična ura v 

madžarskem jeziku 

Na pravljični uri smo prebrali 

pravljico A Császár új ruhája. 

Pravljica je bila prikazana s pomočjo 

diaprojekcije. Po ogledu in poslušanju 

pravljice so otroci tudi sami risali 

cesarju nova oblačila. Pravljične ure 

se je udeležilo 5 otrok in 5 staršev, 

skupaj 10 obiskovalcev. Za 

organizacijo in izvedbo prireditve je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagala je 

sodelavka bibliotekarka. 

 

15. 3. 2016 – Pravljična ura v 

slovenskem jeziku 

Na pravljični uri smo prebrali 

pravljico Edi pomaga. Po prebrani 

pravljici smo risali in barvali, ter se 

pogovarjali o delu doma ter kako 

pomagati staršem pri opravljanju 

domačega dela. Pravljične ure se je 

udeležilo 7 otrok in 5 staršev, skupaj 

12 obiskovalcev. Za organizacijo in 

izvedbo prireditve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagala je sodelavka 

bibliotekarka. 

 

15. 3. 2016 – Razstava: 1848/49 

Na mladinskem oddelku smo 

pripravili razstavo ob praznovanju 

obletnice revolucije in osvobodilnega 

boja na Madžarskem, ki je potekal 

leta 1848/49. Po naši oceni si je 

razstavo ogledalo 300 obiskovalcev. Za 

organizacijo in izvedbo prireditve je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. 
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24. 3. 2016 – Literarni večer: Skozi 

čas 

V Knjižnici Lendava – Könyvtár 

Lendva smo predstavili avtobiografijo 

nekdanjega novinarja in generalnega 

direktorja RTV Slovenije Aleksa 

Štakula. Knjigo je predstavil novinar 

in urednik Radia Maribor, gospod 

Tone Petelinšek. Večera se je udeležilo 

30 obiskovalcev. Za organizacijo in 

izvedbo prireditve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. 

 

24. 3. 2016 – Razstava: Velika noč 

Na mladinskem oddelku smo ob 

praznovanju Velike noči pripravili 

tematsko razstavo. Razstavili smo 

knjižnično gradivo, ki prikazuje 

tradicionalno okraševanje pirhov in 

doma ter recepte in navade ob 

praznovanju navedenega praznika. Po 

naši oceni si je razstavo ogledalo 300 

obiskovalcev. Za organizacijo in 

izvedbo prireditve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. 

 

31. 3. 2016 – Rastem s knjigo 

V okviru projekta Rastem s knjigo 

smo za sedmošolce iz OŠ Turnišče v 

krajevni knjižnici Turnišče 

organizirali predstavitev naše 

knjižnice in njenih storitev. Za 

organizacijo in izvedbo prireditve je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. 
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2. 4. 2016 – Recitatorsko tekmovanje 

József Attila 

Knjižnica je organizirala lokalno 

recitatorsko tekmovanje za učence iz 

dvojezičnih osnovnih šol iz Prekmurja. 

Sodelovali so trije učenci in vsi so se 

uvrstili na županijsko tekmovanje, ki 

je bilo letos v Lendavi. Člani žirije so 

bili: András Bordi, Albert Halász in 

Kristina Szőke. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Tekmovanje so si ogledali tudi starši 

in učitelji. Prisotnih je bilo 12 

obiskovalcev. 

 

5. 4. 2016 – Nastop učencev Glasbene 

šole Lendava 

V čitalnici knjižnice so nastopili 

učenci tretjega razreda Glasbene šole 

Lendava. Skromen koncert je bil 

namenjen vaji za večje nastope. V 

občinstvu so sedeli starši in učitelji, 

skupaj 25 obiskovalcev. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci.  

7. 4. 2016 – Literarni večer: Boris A. 

Novak 

V knjižnici smo gostili enega od 

današnjih literarnih velikanov Borisa 

A. Novaka, ki je predstavil svoj ep z 

naslovom Vrata nepovrata, zgodbo, ki 

temelji na avtorjevem življenju in 

njegovih spominih na dogodke. Za 

organizacijo in izvedbo je bila 

odgovorna bibliotekarka, pomagali pa 

so tudi ostali sodelavci. Večera se je 

udeležilo 30 obiskovalcev. 
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8. 4. 2016 – Razstava: József Attila 

Ob rojstnem dnevu pesnika Attile 

Józsefa in ob dnevu madžarske poezije 

smo pripravili razstavo v spomin 

enega največjih madžarskih pesnikov. 

Za organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Ocenjujemo, da 

si je razstavo ogledalo vsaj 400 

obiskovalcev.  

9. 4. 2016 – Regijsko recitatorsko 

tekmovanje József Attila 

Knjižnica je bila letos še 

organizatorka regijskega 

recitatorskega tekmovanje. Na njem 

so sodelovali učenci iz celotne županje. 

Tekmovanja se je udeležilo 80 

učencev, učiteljev, spremljevalcev ter 

obiskovalcev. 

 

12. 4. 2016 – Pravljična ura v 

madžarskem jeziku 

Na madžarski pravljični uri smo 

prebrali zgodbico o dveh mišjih 

družinah, od katerih ena živi na vasi, 

druga pa v mestu, ter o njihovem 

srečanju. Po pravljici smo risali in 

barvali na to temo. Pravljice so se 

udeležili trije otroci. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci.  

13. 4. 2016 – Srečanje in pogovor s 

Milanom Kučanom 

Lendava je gostila prvega predsednika 

Republike Slovenije, gospoda Milana 

Kučana. Po ogledu mesta so imeli 

domačini priložnost prisluhniti 

pogovoru z nekdanjim predsednikom, 

ki ga je vodil direktor knjižnice dr. 

Albert Halász. Za organizacijo in 

izvedbo priprav na prireditev je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so  
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tudi ostali sodelavci. Pogovoru je 

prisluhnilo 45 obiskovalcev. 

14. 4. 2016 – Literarni večer: Štefan 

Kardoš 

V knjižnici smo predstavili nov roman 

pesnika in pisatelja Štefana Kardoša z 

naslovom Veter in odmev. Z avtorjem 

se je pogovarjal urednik romana 

Franci Just, sodelovali so še pevka in 

aranžerka Alja Petric, pevka Tjaša 

Šimonka, igralec Ludvik Bagari in 

kitarist, aranžer ter skladatelj 

Damjan Stanšič. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Prisotnih je bilo 30 obiskovalcev. 

 

18. 4. 2016 – Razstava: Svetovni dan 

zemlje 

Vsako leto ob svetovnem dnevu Zemlje 

pripravimo razstavo, da prikažemo 

lepote ter hkrati tudi ranljivost 

našega planeta. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Ocenjujemo, da si je razstavo ogledalo 

vsaj 450 obiskovalcev.  

19. 4. 2016 – Pravljična ura v 

slovenskem jeziku 

Na slovenski pravljični uri smo 

prebrali pravljico z naslovom Moja 

družina in se nato pogovarjali o 

pomembnosti družine. Po pogovoru je 

vsak narisal svojo družino in jo tudi 

predstavil. Za organizacijo in izvedbo 

je bil odgovoren bibliotekar, pomagali 

pa so tudi ostali sodelavci. Pravljične 

ure se je udeležilo 5 otrok in 2 starša.  
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22. 4. 2016 – Predstavitev knjižnice in 

knjižnih novosti na DOŠ I Lendava 

Kot priprava na mednarodni dogodek 

Noč knjige smo obiskali DOŠ I 

Lendava z namenom, da jim 

predstavimo svojo dejavnost, 

pokažemo knjižne novosti, za 

najmlajše pa smo pripravili tudi 

pravljično urico. Za organizacijo in 

izvedbo je bila odgovorna 

bibliotekarka, pomagali pa so tudi 

ostali sodelavci. Dogodka se je 

udeležilo 40 učencev. 

 

22. 4. 2016 – Noč knjige 

Knjižnica se že tretje leto pridružuje 

mednarodnem dogodku Noč knjige, ob 

katerem avtorji in bralci praznujemo s 

knjigo. Za bogato ponudbo smo 

poskrbeli tudi letos. Predstavili smo 

prvo pesniško zbirko mlade avtorice 

Doris Kovač z naslovom Ko joče še 

nebo, knjigo avtorjev Giacinta in 

Luise de Caroli z naslovom Potovanje 

na fronto, si ogledali odlomke iz 

gledaliških iger gledališke 

skupine Egy & Más Vándorszínház 

ter prisluhnili predavanju Veronike 

Plantan in mag. Uroša Plantana z 

naslovom Starodavna umetnost 

zdravljenja tradicionalne evropske 

medicine. Za organizacijo in izvedbo je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali pa 

so tudi ostali sodelavci. Večera se je 

udeležilo 70 obiskovalcev. 
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28. 4. 2016 – Menjava knjig v Domu 

za starejše občane 

V knjižnici se trudimo, da vsi naši 

občani lahko berejo knjige, tudi tisti, 

ki ne morejo priti do knjižnice. 

Starejšim občanom ponujamo in 

priporočamo gradivo za branje in 

seveda ustrežemo tudi njihovim 

željam. Fond gradiva v domu se po 

dogovoru menjuje. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci.  

5. 5. 2016 – Literarni večer: Alojz 

Šteiner 

V knjižnici smo predstavili knjigo 

nekdanjega generalmajorja Alojza 

Šteinerja z naslovom Slovenska vojska 

med tranzicijo in transformacijo. Z 

avtorjem sta se pogovarjala Branko 

Bratkovič, upokojeni major SV 

in Ljubo Dražnik, upokojeni poveljnik 

SV. Za organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Prisotnih je bilo 

35 obiskovalcev. 
 

6. 5. 2016 – Razstava: Dan Evrope 

Ob dnevu Evrope smo na mladinskem 

oddelku pripravili razstavo knjig, ki 

govorijo o nastajanju Evrope, o 

pomembnosti vseh članic v tej 

skupnosti. Za organizacijo in izvedbo 

je bil odgovoren bibliotekar, pomagali 

so tudi drugi sodelavci. Ocenjujemo, 

da si je razstavo ogledalo vsaj 400 

obiskovalcev. 
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9. 5. 2016 – Literarni večer: Göncz 

László 

Knjižnica je skupaj z Zavodom za 

kulturo madžarske narodnosti 

organizirala predstavitev nove knjige 

Lászója Göncza z naslovom Határ-

szél, katere predstavitev je bila v 

Centru Bánffy. Knjigo je predstavil 

Gábor Szirtes, vodja Pisateljske 

skupine Županije Baranya, pozdravili 

pa so jo tudi domači in tuji pisatelji in 

pesniki. Za organizacijo in izvedbo je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali pa 

so tudi ostali sodelavci. Prisotnih je 

bilo 45 obiskovalcev. 

 

17. 5. 2016 – Pravljična ura v 

slovenskem jeziku 

Na slovenski pravljični uri smo 

prebrali pravljico z naslovom Petelin 

junak in se nato pogovarjali o domačih 

živalih ter barvali pobarvanke na 

temo pravljice. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Pravljične ure sta se udeležila 2 

otroka in 2 starša.  

19. 5. 2016 – Rastem s knjigo 

V okviru nacionalnega projekta 

Rastem s knjigo smo za sedmošolce iz 

OŠ Velika Polana organizirali 

predstavitev naše knjižnice in njenih 

storitev, možnosti pogleda v našo bazo 

preko spleta in uporabo digitalne 

knjižnice. Za organizacijo in izvedbo 

predstavitve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. Obiskalo nas je 12 učencev 

in 2 učiteljici. 
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19. 5. 2016 – Literarni večer posvečen 

90-letnici smrti Srečka Kosovela 

Priredili smo večer s kraškima 

literatoma Magdaleno Svetina Terčon 

in Davidom Terčonom, posvečen 90-

letnici smrti Srečka Kosovela. Večer, 

na katerem smo si ogledali tudi 

projekcijo fotografij Davida Terčona s 

kraškimi motivi, je vodila Simona 

Solina. Za organizacijo in izvedbo 

prireditve je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali so tudi drugi sodelavci. 

Večera se je udeležilo 25 obiskovalcev. 

 

20. 5. 2016 – Pravljična ura za vrtec 

Lendava 

Obiskala nas je skupina otrok iz vrtca 

Lendava, za katere smo prebirali 

pravljice na temo voda (Franček in 

nevihta, Brumm Brumm horgászni 

megy). Otroci so nam zapeli tudi nekaj 

pesmic o dežju, nato pa smo skupaj 

risali in barvali. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Pravljične ure se je udeležilo 22 otrok 

in 2 vzgojiteljici. 

 

25. 5. 2016 – Rastem s knjigo 

V okviru nacionalnega projekta 

Rastem s knjigo so nas obiskali 

sedmošolci iz DOŠ Dobrovnik, za 

katere smo organizirali predstavitev 

naše knjižnice in njenih storitev, 

možnosti pogleda v našo bazo preko 

spleta in uporabo digitalne knjižnice. 

Za organizacijo in izvedbo 

predstavitve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. Obiskalo nas je 9 učencev in 

2 učiteljici. 
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26. 5. 2016 – Literarni večer: István 

Tari 

V knjižnici smo gostili prejemnika 

literarne nagrade József Attila 

Istvána Tarija. Avtorja in njegova 

dela nam je ob pogovoru predstavil 

Lajos Bence. Za organizacijo in 

izvedbo večera je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. Literarnega večera se je 

udeležilo 20 obiskovalcev.  

31. 5. 2016 – Razstava: Svetovni dan 

krvodajalstva 

14. junij je svetovni dan 

krvodajalstva, zato smo na 

mladinskem oddelku pripravili 

razstavo knjig, ki govorijo o tem, kaj 

sploh kri pomeni v človeškem telesu in 

kako pomembno je krvodajalstvo. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. Ocenjujemo, da si 

je razstavo ogledalo vsaj 550 

obiskovalcev. 

 

2. 6. 2016 – Obisk DOŠ I Lendava 

Obiskali so nas učenci 3. razreda DOŠ 

I Lendava, za katere smo pripravili 

pravljično urico, jim predstavili 

knjižne novosti in pokazali iskanje 

gradiva na mladinskem oddelku. Na 

koncu obiska smo se družili in 

zabavali ob risanju in barvanju v 

čitalnici knjižnice. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali so tudi drugi sodelavci. 

Obiskalo nas je 62 otrok in 6 učiteljev, 

skupaj 68 obiskovalcev. 
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3. 6. 2016 – Obisk knjižničarjev s 

Koroške 

Obiskali so nas knjižničarji s Koroške, 

katerim smo razkazali knjižnico, 

nekaj naših posebnosti in zanimivosti, 

se pogovarjali o aktualnih zadevah, 

morebitnih problemih in rešitvah na 

področju knjižničarstva. Za 

organizacijo in izvedbo so bili 

odgovorni bibliotekarji, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. Obiskalo nas je 

15 knjižničarjev. 
 

9. 6. 2016 – Literarni večer: Lapsus 

V čitalnici knjižnice smo predstavili 

novo številko šolskega glasila Lapsus, 

ki ga ustvarjajo učenci in učitelji DSŠ 

Lendava. Za dobro vzdušje je poskrbel 

pevski zbor DSŠ Lendava pod 

vodstvom Tjaše Šimonka, člani 

šolskega filmskega krožka pa so 

predstavili tudi nekaj kratkih filmov, 

usvarjenih v tem šolskem letu. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. Predstavitve se 

je udeležilo 55 obiskovalcev. 

 

14. 6. 2016 – Pravljična ura v 

madžarskem jeziku 

Na madžarski pravljični uri smo 

prebrali pravljico z naslovom Kipp 

Kopp, hol vagy?, ki govori o družini 

malih kostanjčkov. Po pravljici smo 

poslušali glasbo in barvali pobarvanke 

iz pravljice. Za organizacijo in izvedbo 

je bil odgovoren bibliotekar, pomagali 

pa so tudi ostali sodelavci. Pravljične 

ure so se udeležili 3 otroci in 2 starša, 

skupaj 5 obiskovalcev.  
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16. 6. 2016 – Literarni večer: Bence 

Lajos 

Knjižnica je skupaj z Zavodom za 

kulturo madžarske narodnosti 

organizirala predstavitev nove 

pesniške zbirke Lajosa Benceja z 

naslovom Szóval vágok rendet, katere 

predstavitev je bila v Centru Bánffy. 

Pesniško zbirko je predstavil direktor 

knjižnice dr. Albert Halász. V sklopu 

večera smo poslušali tudi pesmi iz 

nove zbirke v izvedbi domačih 

recitatorjev. Za organizacijo in izvedbo 

je bil odgovoren bibliotekar, pomagali 

pa so tudi ostali sodelavci. Prisotnih je 

bilo 55 obiskovalcev. 

 

21. 6. 2016 – Obisk DOŠ Dobrovnik 

Obiskali so nas učenci 2. razreda DOŠ 

Dobrovnik, za katere smo pripravili 

pravljično urico v obeh jezikih in jim 

predstavili nekaj knjižnih novosti. Ob 

koncu smo še barvali pobarvanke iz 

pravljic in poslušali glasbo v čitalnici 

knjižnice. Za organizacijo in izvedbo je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. Obiskalo nas je 

22 otrok in 2 učitelja, skupaj 24 

obiskovalcev. 
 

21. 6. 2016 – Pravljična ura v 

slovenskem jeziku 

Na slovenski pravljični uri smo 

prebrali pravljico z naslovom 

Medvedek dobi obisk. Po pravljici smo 

se pogovarjali o pravljici, ki govori o 

prijateljstvu. Na koncu pa je vsak 

narisal svojega najboljšega prijatelja 

in ga tudi predstavil. Za organizacijo 

in izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Pravljične ure se je udeležilo 6 otrok 

in 7 staršev, skupaj 13 obiskovalcev. 
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24. 6. 2016 – Obisk knjižničarjev iz 

Lenarta 

Obiskali so nas knjižničarji iz 

Lenarta, katerim smo razkazali 

knjižnico, nekaj naših posebnosti in 

zanimivosti, se pogovarjali o 

aktualnih zadevah, morebitnih 

problemih in rešitvah na področju 

knjižničarstva. Za organizacijo in 

izvedbo so bili odgovorni bibliotekarji, 

pomagali so tudi drugi sodelavci. 

Obiskalo nas je 12 knjižničarjev. 
 

30. 6. 2016 – Menjava knjig v Domu 

za starejše občane Lendava 

V knjižnici se trudimo, da vsi naši 

občani lahko berejo knjige, tudi tisti, 

ki ne morejo priti do knjižnice, zato 

smo starejšim občanom za poletne dni 

pripravili gradivo primerno za ta letni 

čas. Za organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. 

 

1. 7. 2016 – Literarni večer: Lajos 

Bence 60 

Ob 60. rojstnem dnevu lokalnega 

pesnika Lajosa Benceja smo v 

knjižnici pripravili literarni večer, na 

katerem smo predstavili njegovo delo 

na področju literature, pripravili 

razstavo njegovih knjig in obujali 

spomine. Pogovor je vodil dr. Albert 

Halász, za organizacijo in izvedbo je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali pa 

so tudi ostali sodelavci. Gostili smo 45 

obiskovalcev. 
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1. 8. 2016 – Razstava: poletno branje 

Vsako leto pripravimo na mladinskem 

oddelku razstavo, s katero 

spodbujamo mlade, da tudi poleti 

berejo. Z zabavnimi knjigami za vse 

starosti jih pričakujemo tudi v 

poletnih dneh. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali so tudi drugi sodelavci. 

Ocenjujemo, da si je razstavo ogledalo 

vsaj 400 obiskovalcev.  

25. 8. 2016 - Menjava knjig v Domu za 

starejše občane Lendava 

Ob koncu poletja smo našim občanom 

v domu za starejše osvežili police z 

novimi knjigami, prisluhnili željam in 

se dogovorili za pogovorne ure. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Srečanja se je 

udeležilo 10 ljubiteljev knjig. 

 

3. 9. 2016 – Pravljično dvorišče 

Na dan Lendavske trgatve smo tudi 

letos organizirali že tradicionalno 

Pravljično dvorišče za otroke in 

njihove starše. Dvorišče se je odprlo ob 

11. uri, program in animacije so se 

izvajali do 15. ure z bogato ponudbo 

kulturnih dejavnosti. V čitalnici je 

bila predstava Mali princ v izvedbi 

gledališke skupine iz Vojvodine. Na 

dvorišču je naše goste zabavala Pika 

nogavička Clavdija. V štirih urah 

odprtega dvorišča so se lahko udeležili 

različnih rokodelskih delavnic, izdelav 

figuric iz balonov in tetoviranja z 

bleščicami, pekli pa smo tudi langoše. 

Pri organiziranju in izvedbi programa 

so nam bili soorganizatorji iz KD 

Lavina. Za organizacijo in izvedbo je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. Ocenjujemo, da 

smo imeli 200 obiskovalcev. 
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8. 9. 2016 – Razstava: Mednarodni 

dan pismenosti 

Za razstavo smo pripravili večinoma 

strokovne knjige, ki pomagajo tistim, 

ki imajo težave z branjem, pisanjem in 

števili ter tistim, ki želijo pomagati. 

Razstava pa je prikazovala 

pomembnost pismenosti, brez katere 

danes enostavno ne gre. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. Ocenjujemo, da si 

je razstavo ogledalo vsaj 200 

obiskovalcev. 

 

13. 9. 2016 – Pravljična ura v 

madžarskem jeziku 

Na prvi pravljični uri v novem 

šolskem letu smo se najprej 

pogovarjali o počitnicah, vsi smo 

obujali lepe poletne dogodivščine, nato 

smo prebrali pravljico o dveh miškah, 

ki sta po dolgih deževnih dneh šli 

iskat sonce. Po pravljici smo risali in 

barvali. Za organizacijo in izvedbo je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali pa 

so tudi ostali sodelavci. Pravljične ure 

so se udeležili 3 otroci in 3 starši, 

skupaj 6 obiskovalcev. 

 

15. 9. 2016 – Literarni večer: Obmejna 

stikanja 

V knjižnici smo predstavili novo 

knjigo z naslovom Obmejna stikanja, 

ki jo je predstavil urednik dr. Attila 

Kovács. Knjiga govori o štirih vaseh 

na Goričkem, predstavlja njihovo 

zgodovino in z verodostojnimi podatki 

prikazuje razvoj področja. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Literarnega 

večera se je udeležilo 35 obiskovalcev. 
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15. 9. 2016 – Razstava: Miško Kranjec 

V knjižnici vsako leto pripravimo 

razstavo domačega pisatelja Miška 

Kranjca, ki pa ne vsebuje samo knjig, 

temveč tudi fotografije iz časov, ko je 

obiskoval Lendavo in tudi knjižnico. 

Njegove zgodbe se berejo še danes, 

zato je pomembno, da ga mladi 

poznajo. Za organizacijo in izvedbo je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. Ocenjujemo, da si 

je razstavo ogledalo vsaj 220 

obiskovalcev. 

 

16. 9. 2016 – Obisk knjižnjičarjev iz 

Szegeda 

Obiskalo nas je 36 knjižnjičarev iz 

Szegeda, ki so imeli izlet po 

Prekmurju. Po predstavitvi naše 

knjižnice smo se zbrali v sejni dvorani 

in si izmenjali izkušnje na strokovnem 

področju, nato pa smo se podali po 

Lendavi, kjer smo jim razkazali našo 

bogato kulturno-zgodovinsko mesto. 

Za organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. 

 

 

21. 9. 2016 – Pravljična ura v 

slovenskem jeziku 

Na prvi slovenski pravljični uri v 

novem šolskem letu smo se tudi 

najprej pogovarjali o počitnicah, nato 

smo prebrali pravljico z naslovom 

Ljubo doma, kdor ga ima, ki govori o 

žabici, ki izgubi svoj dom – staro vedro 

– in se poda iskat novega. Po pravljici 

smo risali in barvali na temo Moj dom. 

Za organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Pravljične ure se 

je udeležilo 5 otrok in 4 staršev, 

skupaj 9 obiskovalcev. 
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29. 9. 2016 – Obisk učencev DOŠ I 

Lendava 

Obiskalo nas je 60 učencev 3. razreda, 

katerim smo predstavili knjižnico, 

našo dejavnost, s posebnim 

poudarkom na mladinskem oddelku in 

naši ponudbi ter jim prestavili knjižne 

novosti. Prihajali so v dveh skupinah 

in si izmenično ogledali knjižnico in 

Gledališko in koncertno dvorano. Za 

organizacijo in izvedbo je bila 

odgovorna bibliotekarka, pomagali pa 

so tudi ostali sodelavci. Skupaj smo 

imeli 68 obiskovalcev. 

 

29. 9. 2016 – Literarni večer: Pannon 

Tükör 

V knjižnici smo predstavili najnovejšo 

številko revije Pannon Tükör, ki sicer 

izhaja v Zalaegerszegu, se pa 

uredništvo že od samega začetka trudi 

sodelovati s pisatelji, pesniki in 

umetniki iz Prekmurja, katerim nudi 

pomoč in prostor za ustvarjanje. 

Letošnja 4. številka je bila delno 

posvečena Lajosu Benceju za njegov 

60. rojstni dan. Revijo je predstavil 

glavni urednik Ádám Kaj in sodelavec 

Péter Szemes. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Literarnega večera se je udeležilo 30 

obiskovalcev. 

 

29. 9. 2016 – Razstava: Benedek Elek 

Ob rojstnem dnevu največjega 

pripovedovalca madžarske ljudske 

pravljice Eleka Benedeka smo 

pripravili razstavo knjig najlepših 

madžarskih ljudskih pravljic. Branje 

pravljic je pomembno tudi za odrasle, 

a v mladih letih brez pravljic 

enostavno ne gre. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali so tudi drugi sodelavci. 

Ocenjujemo, da si je razstavo ogledalo 

vsaj 300 obiskovalcev. 
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03. 10. 2016 – Rastem s knjigo za 

učence DSŠ Lendava 

Ob projektu Rastem s knjigo so nas 

obiskali učenci iz DSŠ Lendava, za 

katere smo organizirali predstavitev 

naše knjižnice, njenih storitev, 

ponudbe, možnosti pogleda v našo 

bazo preko spleta in uporabo digitalne 

knjižnice. Za organizacijo in izvedbo 

predstavitve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. Obiskalo nas je 13 učencev 

in 2 učiteljici. 

 

05. 10. 2016 – Projekt Rastem s knjigo 

za učence DSŠ Lendava 

Ob projektu Rastem s knjigo so nas 

obiskali učenci iz DSŠ Lendava, za 

katere smo organizirali predstavitev 

naše knjižnice, njenih storitev, 

ponudbe, možnosti pogleda v našo 

bazo preko spleta in uporabo digitalne 

knjižnice. Za organizacijo in izvedbo 

predstavitve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. Obiskalo nas je 9 učencev in 

2 učiteljici. 

 

12. 10. 2016 – Pravljična ura v 

madžarskem jeziku 

Na pravljični uri smo prebrali 

Kipkopp és Tiptopp, ki govori o 

družini, ki išče izgubljenega člana po 

gozdu in z skupnimi močmi 

premagujejo težave. Po pravljici smo 

risali in barvali. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Pravljične ure so se udeležili 3 otroci 

in 3 starši, skupaj 6 obiskovalcev. 
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13. 10. 2016 – Literarni večer s 

glasbeno skupino Énekmondó 

Együttes 

V knjižnici smo gostili že dobro znano 

glasbeno skupino Énekmodó Együttes, 

ki je tokrat predstavila zbor pesmi v 

spomin junakom revolicije 1956. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Literarnega 

večera se je udeležilo 21 obiskovalcev.  

18. 10. 2016 – Knjižnična ura za 

učence OŠ Srednja Bistrica 

 

Učencem 8. razreda smo predstavili 

knjižnico, njeno ponudbo, si pregledali 

statistike in navodila za iskanje po 

OPAC-u, ter vadili z iskanjem. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Obiskalo nas je 

23 učencev in 2 učiteljici.  

18. 10. 2016 – Obisk učencev OŠ 

Srednja Bistrica 

Učencem 3. razreda smo predstavili 

knjižnico, uporabo nje, izposojo in 

iskanje knjig. Se pogovarjali o 

razlikah med splošno in šolsko 

knjižnico. Za organizacijo in izvedbo je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali pa 

so tudi ostali sodelavci. Obiskalo nas 

je 21 učencev in 2 učiteljici. 
 

18. 10. 2016 – Pravljična ura v 

slovenskem jeziku 

Na pravljični uri smo prebrali 

pravljico z naslovom Storžek v 

težavah, ki govori o mladi veverički in 

njenih pustolovščinah po gozdu. Po 

pravljici smo risali in barvali. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Pravljične ure so 

se udeležili 3 otroci in 3 starši, skupaj 

6 obiskovalcev. 
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25. 10. 2016 – Razstava: Dan 

reformacije 

Ob dnevu reformacije smo na 

mladinskem oddelku pripravili 

razstavo knji, ki govorijo o reformaciji, 

ter o pomembnih osebnostih tistega 

časa. Za organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Po naših ocenah 

si je razstavo ogledalo vsaj 400 

obiskovalcev.   

27. 10. 2016 – Literarni večer: 

Predstavitev knjige Moje drago serce 

V čitalnici knjižnice smo predstavili 

knjigo avtorja Zlatka Bacingerja z 

naslovom Moje drago serce, ki je 

napisana v čast rodbini Zrinski. 

Knj9iga temelji na pismu Petra 

Zrinskega, ki ga je noč pred svojo 

smrtjo napisal svoji ženi. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Literarnega 

večera se je udeležilo 25 obiskovalcev. 

 

03. - 04. 11. 2016 – Jesenske 

rokodelske delavnice 

V knjižnici že tretje leto pripravljamo 

pravljične urice in rokodelske 

delavnice v jesenskih počitnicah, ki so 

zelo priljubljene. Otroci prihajajo s 

starši prisluhnit pravljicam, in skupaj 

izdelujejo razne figurice iz kostanjev, 

listja, ali pa pobarvajo pobarvanko. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Letos se je v 

dveh dneh delavnic udeležilo 27 otrok 

in staršev. 
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07. 11. 2016 – Razstava: Diabetis 

Ob svetovnem dnevu bolnikov s 

sladkorno boleznijo smo pripravili 

razstavo knjig, ki govorijo o sami 

bolezni, o življenju z to boleznijo in o 

tem na kaj moramo najbolj paziti pri 

tej bolezni. Za organizacijo in izvedbo 

je bil odgovoren bibliotekar, pomagali 

pa so tudi ostali sodelavci. Po naših 

ocenah si je razstavo ogledalo vsaj 350 

obiskovalcev.   

08. 11. 2016 – Pravljična ura v 

madžarskem jeziku 

Na pravljični uri smo prebrali knjigo z 

naslovom A nagy cirkus, ki govori o 

cirkuški družini in njihovim 

dogodivščinam po svetu. Po pravljici 

smo barvali na to temo. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Pravljične ure so 

se udeležili 4 otroci in 3 starši, skupaj 

7 obiskovalcev. 

 

 

08. 11. 2016 – Projekt Rastem s knjigo 

za učence OŠ Črenšovci 

Za učence 7. Razreda smo pripravili 

predstavitev knjižnice, postavitve 

gradiva in posamezne vrste gradiva v 

knjižnici, pogledali razlike med 

šolskimi in splošnimi knjižnicami, ter 

namen tega projekta: večja bralna 

pismenost, večja prepoznavnost 

slovenskega mladinskega leposlovja. 

Za organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Obiskalo nas je 

18 učencev in 1 učiteljica. 
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10. 11. 2016 – Menjava knjig v Domu 

satrejših občanov 

Pred prazniki smo našim občanom v 

domu za starejše osvežili police z 

novimi knjigami, jim priporočali 

naslove za branje. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Srečanja se je udeležilo 12 ljubiteljev 

knjig. 

 

11. 11. 2016 – Literarni večer: 

Starodavna Evropska medicina 

Veronika in Uroš Plantan sta že ob 

dogodku Noč knjige budila veliko 

zanimanost po tradicionalni medicini, 

zato smo jima še enkrat ponudili 

priložnost, da nas podrobneje 

seznanijo s čim si lahko pomagamo, če 

nas napade kakšna bolezen in kako se 

jim izognemo. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Literarnega večera se je udeležilo 32 

obiskovalcev. 

 

15. 11. 2016 – Knjižnična ura za 

učence OŠ Srednja Bistrica 

Predstavili smo knjižnico za učence 1. 

razreda OŠ Srednja Bistrica. Povedali 

razliko med knjigarno in knjižnico, 

šolsko in splošno knjižnico. Predstavili 

smo jim knjižnično gradivo, tudi 

igrače s katerimi smo se potem igrali. 

Pogledali smo oddelek za otroke in 

knjige za njihovo starostno stopnjo. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Obiskalo nas je 

20 učencev in 2 učiteljici. 
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15. 11. 2016 – Pravljična ura v 

slovenskem jeziku 

Na pravljični uri smo prebrali 

pravljico z naslovom Dve veverički, ki 

govori o veveričkah, ki živita skupaj v 

enem deblu, se pa morata razseliti, 

ker sta prerastla deblo. Po pravljici 

smo risali in barvali. Za organizacijo 

in izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Pravljične ure se je udeležilo 5 otrok 

in 2 starša, skupaj 7 obiskovalcev. 
 

17. 11. 2016 – Literarni večer: Petar 

Gojkovič 

V čitalnici knjižnice smo gostili 

glasbenika Petra Gojkoviča, ki je po 

predstavitvi nekaterih svojih pesmi na 

zabaven način povedal zgodbo kako je 

pred tridesetimi leti odšel v Pariz in 

začel svojo glasbeno kariero. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Literarnega 

večera se je udeležilo 38 obiskovalcev. 
 

21. 11. 2016 – Dan slovenskih 

splošnih knjižnic 

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic 

smo gostili otroke iz Vrtca Lendava, ki 

so s petjem in plesom navdušili 

Društvo upokojencev Lendava, ki smo 

jih povabili na srečanje. Sledilo je 

kratko druženje, otroci pa so si 

ogledali knjižne novosti, ter se igrali. 

Za organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Srečanja se je 

udeležilo 40 obiskovalcev. 
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24. 11. 2016 – Literarni večer: 

Karolina Kolmanič 

Avtorica številnih objavljenih knjig je 

pri nas predstavila svoj najnovejši 

roman z naslovom Lahko noč, 

ljubezen moja, ki govori o njenih 

mladih letih in o srečanju z njeno 

veliko ljubeznijo. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Srečanja se je udeležilo 34 

obiskovalcev. 
 

29. 11. 2016 – Projekt Rastem s knjigo 

za učence OŠ Kobilje 

V okviru nacionalnega projekta 

Rastem s knjigo smo za sedmošolce iz 

OŠ Kobilje organizirali predstavitev 

naše knjižnice in njenih storitev, 

možnosti pogleda v našo bazo preko 

spleta in uporabo digitalne knjižnice. 

Za organizacijo in izvedbo 

predstavitve je bil odgovoren 

bibliotekar, pomagali so tudi drugi 

sodelavci. Obiskalo nas je 8 učencev in 

2 učiteljici. 

 

02. 12. 2016 – Razstava: Ta veseli dan 

kulture 

Za »Ta veseli dan kulture« smo v avli 

kulturnega doma pripravili razstavo 

knjižnih novosti slovenskih avtorjev 

za odrasle in mladino. Za organizacijo 

in izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Po naših ocenah si je razstavo 

ogledalo vsaj 700 obiskovalcev.  
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05. 12. 2016 – Pravljična ura za Vrtec 

Lendava 

Po dogovoru so nas obiskali otroci iz 

Vrtca Lendava, katerim smo prevbrali 

dve božični pravljici (v slovenskem in 

madžarskem jeziku), nato pa 

izdelovali snežaka in dedka mraza za 

okras na jelko. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Pravljične ure se je udeležilo 18 otrok 

in 2 vzgojiteljici. 
 

05. 12. 2016 – Razstava: Brati gore 

Že drugo leto se pridružimo 

mednarodnem dogodku Brati gore, ki 

spodbuja k branju kvalitetne 

literature povezane z gorami. Ob tej 

priložnosti pripravimo raztavo 

priporočenega gradiva in nekaj 

zanimivih predmetov planinarstva in 

pohodništva. Za organizacijo in 

izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Po naših ocenah si je razstavo 

ogledalo vsaj 450 obiskovalcev. 

 

08. 12. 2016 – Literarni večer: 

Pobiralci rose 

V čitalnici knjižnice so se predstavili 

Pobiralci rose, ki vedno privabijo 

občinstvo v velikem številu. Sedaj so 

se predstavili z 4. zbornikom, ki 

vsebuje pesmi, kratke proze in novele 

avtorjev naše okolice. Za organizacijo 

in izvedbo je bil odgovoren bibliotekar, 

pomagali pa so tudi ostali sodelavci. 

Literarnega večera se je udeležilo 50 

obiskovalcev. 
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13. 12. 2016 – Pravljična ura v 

madžarskem jeziku 

Na letošnji zadnji madžarski 

pravljični uri smo prebrali pravljico z 

naslovom Božična zvezdica. Po 

pravljici smo izdelovali okraske za 

jelko. Za organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Pravljične ure so 

se udeležili 3 otroci in 2 starša.  

20. 12. 2016 – Knjižnična ura za 

učence DSŠ Lendava 

Učencem DSŠ Lendava smo 

organizirali predstavitev naše 

knjižnice in njenih storitev, možnosti 

pogleda v našo bazo preko spleta in 

uporabo digitalne knjižnice. Po 

predstavitvi so izpolnili kratek test, o 

izkanju gradiva v knjižnici. Za 

organizacijo in izvedbo predstavitve je 

bil odgovoren bibliotekar, pomagali so 

tudi drugi sodelavci. Obiskalo nas je 

25 učencev in 2 učiteljici. 

 

20. 12. 2016 – Pravljična ura v 

slovenskem jeziku 

Na letošnji zadnji slovenski pravljični 

uri smo prebrali pravljico z naslovom 

Nasmejani sneženi mož. Po pravljici 

smo izdelovali okraske za jelko. Za 

organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Pravljične ure 

sta se udeležila 2 otroka in 2 starša. 

 

20. 12. 2016 – Razstava: Božična 

razstava 

Ob prazniku smo pripravili raztavo 

knjig, ki nas navdihujejo za okrasitev 

svoje okolice, da bi bili prazniki še 

lepši. Za organizacijo in izvedbo je bil 

odgovoren bibliotekar, pomagali pa so 

tudi ostali sodelavci. Po naših ocenah 

si je razstavo ogledalo vsaj 500 

obiskovalcev. 
 



Letno poročilo za leto 2016   

 

61 

11 KRAJEVNE KNJIŽNICE 

 

Krajevna knjižnica Črenšovci 

Odpiralni čas: nedelja, od 09:00 - 12:00 

 

Število knjižničnega gradiva: 8.414 enot, 

 knjižno gradivo: 8.335 enot, 

 neknjižno gradivo: 79 enot. 

 

Krajevna knjižnica Dobrovnik 

Odpiralni čas: torek in četrtek, od 12:00 - 

15:00 

 

Število knjižničnega gradiva: 11.541 enot, 

 knjižno gradivo: 11.447 enot, 

 neknjižno gradivo: 94 enot. 

 

Krajevna knjižnica Dolina 

Odpiralni čas: četrtek, od 12:00 - 16:00 

 

Število knjižničnega gradiva: 9.314 enot, 

 knjižno gradivo: 9.165 enot, 

 neknjižno gradivo: 149 enot. 

 

Krajevna knjižnica Gaberje 

Odpiralni čas: ponedeljek, od 12:00 - 16:00 

 

Število knjižničnega gradiva: 5.819 enot, 

 knjižno gradivo: 5.618 enot, 

 neknjižno gradivo: 201 enot. 
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Krajevna knjižnica Genterovci 

Odpiralni čas: petek, od 12:00 - 16:00 

 

Število knjižničnega gradiva: 7.545 enot, 

 knjižno gradivo: 7.447 enot, 

 neknjižno gradivo: 98 enot. 

 

Krajevna knjižnica Hotiza 

Odpiralni čas: torek, od 12:00 - 16:00 

 

Število knjižničnega gradiva: 4.835 enot, 

 knjižno gradivo: 4.776 enot, 

 neknjižno gradivo: 59 enot. 

 

Krajevna knjižnica Kobilje 

Odpiralni čas: petek, od 18:00 - 19:00 

 

Število knjižničnega gradiva: 3.776 enot, 

 knjižno gradivo: 3.730 enot, 

 neknjižno gradivo: 46 enot. 

 

Krajevna knjižnica Odranci 

Odpiralni čas: ponedeljek od 13:40 - 14:30, 

sreda od 13:00 – 15:00, četrtek od 13:00 – 

16:00 

 

Število knjižničnega gradiva: 5.048 enot, 

 knjižno gradivo: 4.997 enot, 

 neknjižno gradivo: 51 enot. 
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Krajevna knjižnica Petišovci 

Odpiralni čas: sreda, od 12:00 - 16:00 

 

Število knjižničnega gradiva: 3.629 enot, 

 knjižno gradivo: 3.584 enot, 

 neknjižno gradivo: 45 enot. 

 

Krajevna knjižnica Srednja Bistrica 

Odpiralni čas: torek, od 15:00 - 16:30 

 

Število knjižničnega gradiva: 2.914 enot, 

 knjižno gradivo: 2.898 enot, 

 neknjižno gradivo: 16 enot. 

 

Krajevna knjižnica Turnišče 

Odpiralni čas: torek, od 09:00 - 12:00, 

četrtek od 14:00 – 18:00 

 

Število knjižničnega gradiva: 9.140 enot, 

 knjižno gradivo: 9.002 enot, 

 neknjižno gradivo: 138 enot. 

 

Krajevna knjižnica Velika Polana 

 

(Občina Velika Polana ne zagotavlja 

pogoje delovanja, zato je knjižnica 

zaprta) 
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II. POSLOVNO POROČILO ZA NOE UKKKS 
OD 1. 7. 2016 DO 31. 12. 2016 
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1 UVOD 

 

Javni zavod Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és 

Kulturális Központ (KKC Lendava – Lendvai KKK) je pravni naslednik javnega 

zavoda Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendava in javnega zavoda Zavod za 

kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet Lendva.  

 Statusna in organizacijska sprememba se je uredila z Odlokom o 

ustanovitvi javnega zavoda KKC Lendava, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 

št. 31/2016, z dne 29.4.2016.  

V sestavo zavoda sodi notranja organizacijska enota: Notranja 

organizacijska enota za umetnost, kulturo, gledališko dejavnost in dejavnost 

kulturnega kreativnega sektorja (UKKKS) – művészeti, kulturális, színházi 

tevékenységi és kreatív kulturális ágazati (MKKKÁ) BSZE. 

 Poslanstvo zavoda je izvajanje javne službe na področju knjižnične 

dejavnosti, izvajanje javnega interesa na področju umetnosti, kulture in drugih 

dejavnosti s področja kreativnega kulturnega sektorja in trajno ter nemoteno 

izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in 

poustvarjalnosti na področju uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, 

avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev.  

Poslanstvo zavoda je tudi prireditvena dejavnost v okviru katere se 

posredujejo kulturne in druge prireditve občanom ter oblikovanje in promocija 

celovite kulturne ponudbe kraja in regije.  

Kulturni dom in sama gledališka in koncertna dvorana s 444 sedeži je ne le 

kulturno prireditveni prostor, temveč tudi družabni prostor. Zaradi izjemne 

arhitekture in ambienta je zanj zanimanje tudi s strani turistov ter arhitekturne 

in gledališke stroke.  

Trg Györgya Zale, mestni park in zunanji oder, pa daje mestu in našemu 

zavodu še večje možnosti za izvajanje prireditev, ki so širšega pomena in s tem 

dokončno umestitev objekta v osrednji kulturni prostor v širši regiji.  

NOE za umetnost, kulturo, gledališko dejavnost in dejavnost kulturnega 

kreativnega sektorja oz. bivši Zavod za kulturo in promocijo Lendava je bil po 

sklepu sodišča z dnem 27. 6. 2016 pripojen k Knjižnici Lendava, zato je bilančno 

vključen v skupni računovodski izkaz KKC Lendava – Lendvai KKK od 1. 7. 2016 

do 31. 12. 2016. za NOE se vodijo posebna stroškovna mesta, realizacija za drugo 

polletje leta 2016 pa je predmet tega zaključnega računa in je razvidna iz tabele 

pod točko 2.: 

 

2 FINANCIRANJE  

 

Zavod si za izvajanje svoje osnovne dejavnosti – javne službe pridobiva sredstva 

iz proračuna ustanovitelja, sredstev soustanoviteljic, Republike Slovenije ter s 

plačili uporabnikov za storitve javne službe. Poleg tega zavod pridobiva sredstva 

tudi s prodajo vstopnic, s prodajo blaga in storitev na trgu, z donacijami, darili in 

iz drugih zakonitih virov.  

Prihodki zavoda se delijo na javne prihodke, ki so proračunska sredstva, na 

nejavne prihodke za izvajanje javne službe ter na tržne prihodke. Osnovna 
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dejavnost se financira iz javnih prihodkov/proračunskih in iz nejavnih prihodkov 

za javno službo (vstopnice, donatorstva). V zavodu pa sredstva pridobivamo tudi 

neposredno na trgu (z najemninami za dvorano, uporabninami za dvorano in 

preddverje, najemninami za kavarno in vstopnicami za ogled dvorane), kar se 

šteje za čiste tržne prihodke. 

 

 

3 PROGRAMSKE VSEBINE 

 

Vsebinski program, ki ga je zavod, v okviru NOE izvajal v letu 2016, lahko 

razdelimo na več kategorij in sicer: 

 

 osnovni program, v katerega sodi izvedba slovenskega abonmaja, slovenskih 

in madžarskih otroških predstav, koncertov različnih glasbenih zvrsti, 

različne filmske produkcije, obeležitve državnih in nacionalnih praznikov, 

občinskih prireditev in programov v preddverju kulturnega doma,  

 organizacija in izvajanje nekaterih že tradicionalnih projektov, kot so baletne 

predstave v sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov Slovenije, 

 organizacija programov, ki jih izvajamo za naročnike (predvsem za osnovne 

šole ob posebnih priložnostih, predstave in prireditve za zaključene skupine), 

 prireditve v sodelovanju z različnimi subjekti (srečanja ljubiteljskih skupin in 

društev v organizaciji JSKD OI Lendava in ZKD Lendava, prireditve Zavoda 

za kulturo madžarske narodnosti Lendava, šolske proslave in prireditve, 

koncerti Glasbene šole Lendava, predstave Društva upokojencev Lendava 

ipd), 

 komercialni najemi dvorane za strokovna srečanja, konference, seminarje, 

predstave in koncerte. 

 

3.1 SLOVENSKI GLEDALIŠKI ABONMA 

 

V sezoni 2016/2017 je v sklopu slovenskega gledališkega abonmaja načrtovanih 

šest predstav različnih žanrov in zvrsti v izvedbi slovenskih nacionalnih 

gledališč. V drugi polovici leta 2016 sta bili realizirani dve predstavi in sicer: 

 

 Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana: PREVARE (komedija) 

 SNG Drama Ljubljana: ART (komedija) 

 

Število vpisanih abonentov slovenskega abonmaja po naseljih in po letih 
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Ostali: Velika Polana, Gornja Radgona, Ormož, Puconci, Martjanci, Bogojina, 

Turnišče, Radenci. 

Starostna struktura abonentov slovenskega abonmaja 2016/2017 

 

Vrsta abonmaja Število abonmajev Procent 

Aktivno prebivalstvo 95 45 

Upokojenci  105 50 

Študentje, dijaki 10 5 

Skupaj 210 100 

 

3.2 MADŽARSKI GLEDALIŠKI ABONMA 

 

V sezoni 2016/2017 je v okviru madžarskega gledališkega abonmaja 

načrtovanih šest predstav. V letu 2016 je vpis madžarskih abonentov potekal na 

blagajni gledališke in koncertne dvorane Lendava, prav tako se na blagajni 

zavoda prodajajo tudi vstopnice za posamezno predstavo madžarskega abonmaja.  

198
182

166
137

116 113
88

114 123

87
93

95

62

52
38

22

23
22

46
45

40

29

21
24

18

16
16

13
13

16

11

13

9

7

11 7

14
12

10

8

13

8

2

5 9

82 96
104

76

57

45

23

31
33

390

444 443 440 441
431

323

272

237

160

200
210

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lendava M. Sobota Ljutomer

Beltinci Črenšovci Ostali

Skupno Št. prodanih abonmajev



Letno poročilo za leto 2016   

 

68 

Celotno izvedbo madžarskih abonmajev izvaja Zavod za kulturo 

madžarske narodnosti Lendava. 

 

V drugi polovici leta 2016 so bile v sklopu madžarskih abonmajskih predstav 

izvedene sledeče produkcije: 

 

 Aradi Kamaraszínház, Tabán Táncegyüttes Békéscsaba: 13 (táncjáték) 

 Gergely Róbert Társulata, Szántó – Szécsén – Fényes: Paprikáscsirke avagy 

Stex és New York (glasbena komedija)  

 József Attila Színház Budapest, Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker? 

(komedija) 

 

3.3 SLOVENSKE OTROŠKE PREDSTAVE 

 

V sklopu slovenskih otroških predstav so bile v drugi polovici leta 2016 

organizirane tri otroške predstave v slovenskem jeziku in sicer: 

 

1. Lutkovno gledališče Pupilla: CIRKUS »GANIBILO« 

2. Ribič Pepe, predstava za otroke v sklopu prireditev ob 20. prazniku Občine 

Lendava 

3. Gledališče Smejček: Moj prijatelj, dobri mož 

 

Otroškim predstavam dajemo velik pomen, saj se le v zgodnjem otroštvu lahko 

privzgaja ljubezen do gledališča in obiskovanja kulturnih prireditev, s tem pa se 

hkrati tudi pridobiva naše bodoče obiskovalce.  

 

 
LG Pupilla: CIRKUS »GANIBILO« 

 

3.4 MADŽARSKE OTROŠKE PREDSTAVE 

 

V sklopu madžarskih otroških predstav je bila v drugi polovici leta 2016 

predstavljena ena madžarska otroška predstava:  

 

-  Aranyszamár Bábszínház Budapest: Az aranyecset  
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Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost sofinancira program iz 

sredstev, ki jih za ta namen pridobi na razpisu od Ministrstva za kulturo RS.  

 

3.5 LUTKOVNI PRISTAN LENDAVA 2016 

 

15. Lutkovni pristan Lendava 2016 je potekal vzporedno s Poletnim lutkovnim 

pristanom, ki ga organizira Lutkovno gledališče Maribor. Na festivalu gostimo 

domača in tuja lutkovna in otroška gledališča. Lutkovni festival je ena od 

ključnih poletnih kulturnih ponudb za otroke v mestu in širši okolici, ki imajo 

predznak kakovosti, tradicije in so obenem za obiskovalce brezplačne.  

 

V okviru 15. Lutkovnega pristana Lendava 2016 so bile izvedene sledeče 

predstave: 

 

- Natascha Gundacker & Joachim Berger: Otročiček iz perila (Avstrija) 

- Lutkovno gledališče Pupilla: CIRKUS »GANIBILO« (Slovenija) 

- Lutkovno in senčno gledališče Odsev: Nenavadni cirkus Marca Chagalla 

(Rusija) 

 

Prizorišče predstav je bil letni oder. V primeru slabega vremena ali tehničnih 

zahtev za postavitev posamezne predstave pa so se le-te izvedle v gledališki in 

koncertni dvorani Lendava. Predstave so dobro obiskovane saj se je festival že 

dobro uveljavil.  

 

 
15. Lutkovni pristan Lendava 2016: Nenavadni cirkus Marca Chagalla 

 

3.6 LETNI KINO 2016 

 

V sklopu Letnega kina 2016 smo v mesecu avgustu na letnem odru gledališke in 

koncertne dvorane Lendava predvajali štiri filme: 
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- Gemma Bovery (romantična komedija – francoski film) 

- Sprehod po gozdu (komična pustolovščina – ameriški film) 

- Dežela tujcev (triler – avstralski film) 

- Bog, le kaj smo zagrešili? (komedija – francoski film) 

 

3.7 PRIREDITVE OB DRŽAVNIH IN NACIONALNIH PRAZNIKIH, 

OBČINSKEM PRAZNIKU, OBELEŽITVE POMEMBNIH OBLETNIC, 

SREČANJA, PRIREDITVE ORGANIZACIJ, PODJETIJ IPD. 

 

Obeležitve pomembnih dogodkov, obletnic in praznikov se od odprtja kulturnega 

doma odvijajo predvsem v gledališki in koncertni dvorani Lendava in na letnem 

odru. V drugem polletju 2016 je bila prireditev ob 20. prazniku Občine Lendava, 

Spominska svečanost ob 60. obletnici madžarske revolucija leta 1956. V 

organizaciji Glasbene šole Lendava je bil izveden koncert ob 200-letnici javnega 

glasbenega šolstva, organizirane so bile svečane prireditve ob 60. obletnici 

izhajanja narodnostnega tednika Népújság in za 40 let delovanja ZKD Lendava. 

Programi so bili v organizaciji ali soorganizaciji našega zavoda, kjer se nudi 

organizacijska, tehnično - operativna podpora in pomoč vseh zaposlenih v 

zavodu.  

 

  
Božično – novoletni koncert Glasbene šole 
Lendava 

20. praznik Občine Lendava: 
Sárik Péter Trió (koncert) 

 

3.8 GLASBA IN PLES 

 

V drugem polletju leta 2016 smo obiskovalcem nudili različne glasbene 

dogodke, koncerte različnih glasbenih žanrov, od klasike, ljudske glasbe, 

muziklov, zborovskega petja in plesnih prireditev. Med te dogodke sodijo tudi 

predstavitve domačih ljubiteljskih skupin – pevskih zborov, folklornih skupin in 

nastopov učencev glasbene in osnovne šole, ki so praviloma za obiskovalce 

brezplačne in dobro obiskane.  

V mesecu avgustu je bil s pomočjo sredstev Občine Lendava organiziran za 

obiskovalce brezplačen muzikal Hegedűs a háztetőn (Goslač na strehi).  
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Turistična zveza Lendava vabi je na letnem odru organizirala Folklorni 

festival, ZKMN Lendava pa je v okviru »Madžarske glasbe iz Karpatskega 

bazena 2016« organiziral koncert Vujicsics Együttes in Sebő Együttes ter 

muzikal oziroma plesno-glasbeni spektakel Gyöngyhajú lány balladája v izvedbi 

ExperiDance Production.  

KKC Lendava je v mesecu novembru organiziral koncert ob 10-letnici 

delovanja tria Eroike, gost koncerta je bil Komorni pevski zbor Vita Lendava. 

 
EROIKA, gost koncerta KPZ Vita Lendava 

3.9 SODELOVANJE Z DRUŠTVI - JSKD OI LENDAVA, ZVEZA KULTURNIH 

DRUŠTEV LENDAVA, HRVAŠKO KULTURNO DRUŠTVO, DRUŠTVO 

UPOKOJENCEV LENDAVA IN DRUGIMI 

 

Zavod sodeluje z različnimi kulturnimi društvi, odvisno od stopnje 

intenzivnosti in kakovosti delovanja posameznih društev. Za predstavitev 

njihovega delovanja in ustvarjalnosti jim je na voljo gledališka in koncertna 

dvorana Lendava, prav tako pomoč tehničnega osebja in ostalih zaposlenih. 

V ta sklop prireditev v največji meri spadajo produkcije kulturnih društev 

in skupin pod okriljem Zavoda za kulturo madžarske narodnosti Lendava. 

Kulturno umetniško društvo Lavina je predstavilo gledališko produkcijo, nastalo 

v gledališkem taboru »Boltcsinálta Brighella Tábor«. JSKD OI Lendava je 

organizirala prireditev »Praznujmo skupaj«, ob 20-letnici JSKD, na kateri so se 

predstavile skupine uvrščene na regijska in državna srečanja v letu 2016.  

Nekatera društva in skupine delujejo že dalj časa oziroma se projektov 

lotevajo že bolj sistematsko in dolgoročno. Gledališka skupina Egy & Más 

Vándorszínház je imela šestkrat vaje, predpremiero in premiero za predstavo 

Padlás. V ta tematski sklop lahko uvrstimo tudi novo produkcijo Lutkovnega 

gledališča Pupilla, Cirkus »GANIBILO«, ki deluje že na polprofesionalni 

kakovostni ravni. Društvo upokojencev Lendava je organiziralo večer skečev 

Smejmo se s kofetarji.  

Pri vseh dogodkih in produkcijah, ki se odvijajo v gledališki in koncertni 

dvorani Lendava, preddverju ali na letnem odru, se z različno mero sodelovanja 

(glede na velikost in zahtevnost projekta) maksimalno vključujemo v vse faze 

nastanka in izvedbe dogodka, produkcije, postprodukcije, koordinacije, logistike 

(s posebnim poudarkom na lučni in tonski tehniki ter drugih tehničnih pogojih 
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za nastanek predstave), kar pripomore k kakovostnejšemu končnemu učinku in 

zadovoljstvu ustvarjalcev, nastopajočih in občinstva. Intenzivno sodelujemo v 

vseh fazah oglaševanja in marketinške dejavnosti. Najrazličnejše predstavitve 

domačih ustvarjalcev in ljubiteljske produkcije imajo izjemno hvaležen odziv 

domačega občinstva, vendar težko dosežejo podoben odziv zunaj domačega 

okolja, kar je znan pojav tudi v drugih kulturnih domovih oziroma manjših 

ljubiteljskih produkcij po Sloveniji. 

 

 
Društvo upokojencev Lendava: Smejmo se s kofetarji, večer skečev 

 

3.10 SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI USTANOVAMI 

 

V zavodu sodelujemo pri pripravi in izvedbi kulturnih programov in 

projektov, ki jih imajo osnovne šole, glasbena šola, vrtec in Dvojezična srednja 

šola Lendava. 

Ob državnih in nacionalnih praznikih imajo šole svoje osrednje prireditve 

v naši dvorani, kar pomeni, da so za izvedbo le-teh potrebne večkratne vaje na 

našem odru, seveda ob nudenju polne tehnične pomoči naših zaposlenih. 

Glasbena šola Lendava je imela v mesecu decembru 2016 Božično – 

novoletni koncert. DOŠ I Lendava je organizirala že tradicionalni Božično – 

novoletni koncert z bazarjem v preddverju gledališke in koncertne dvorane 

Lendava.  
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DOŠ I Lendava, Božično – novoletni koncert 

 

3.11 PROGRAM V PREDDVERJU GLEDALIŠKE IN KONCERTNE DVORANE 

LENDAVA 

 

Preddverje in hodnika v kulturnem domu omogočajo razstavno dejavnost 

različnih likovnih zvrsti ter prikaz domače in tuje ustvarjalnosti. Preddverje je 

primeren razstavni prostor in priložnost za promocijo posameznikove 

ustvarjalnosti.  

Do meseca oktobra 2016 je bila na ogled likovna razstava slovenskega 

slikarja in grafika Zvesta Apollonia.  

V mesecu novembru je naš zavod v sodelovanju z Glasbeno hišo Fonó iz 

Budimpešte organiziral razstavo krajinske arhitekture v okviru Festivala 

sedmih stolpov Lendava 2016, na kar sta sledila še koncerta skupin Pagony 

Cimbaliband in Első Pesti Rackák v gledališki in koncertni dvorani Lendava.  

Likovna in siceršnja dejavnost v preddverju kulturnega doma je zaradi 

frekventnosti lokacije izjemno zanimiva točka za razstavljavce, v zavodu pa 

težimo k raznolikosti vsebin, žanrov in tematik, ki se pogosto navezujejo tudi na 

dogodek ali obletnico. 

Razstave si ogleda veliko turistov in obiskovalcev, števila pa ne beležimo, 

saj vstopnin za oglede razstav ni, objekt pa je odprt tudi v popoldanskem času, ob 

vikendih in praznikih, ker v zgradbi posluje tudi kavarna. 

 



Letno poročilo za leto 2016   

 

74 

 
Lendava skozi foto objektiv, razstava 

 

3.12 ŠTEVILO PRIREDITEV, OBISKANOST, PROMOCIJA, TURISTIČNA 

DEJAVNOST  

 

V letu 2016 je bilo v gledališki dvorani 108 različnih prireditev v 

organizaciji zavoda ali drugih organizatorjev. V letu 2016 si je gledališko in 

koncertno dvorano Lendava ogledalo 2.808 obiskovalcev, bodisi organizirano ali 

samostojno. S tem smo pripomogli k večji ponudbi turističnih znamenitosti v 

mestu. 

Zavod si v okviru svojega delovanja prizadeva za promocijo svojega 

kulturno umetniškega programa v različnih medijih in se trudi svoje prireditve 

ustrezno predstaviti širši javnosti, od česar je odvisen tudi odziv obiskovalcev. 

Naše prireditve oglašujemo na spletni strani zavoda, na tiskanih in spletnih 

medijih, televizijah in radijskih postajah, na oglasnih panojih (LED-pano), na 

plakatnih mestih v Lendavi in okolici. Madžarske prireditve oglašujemo na 

kabelski televiziji LentiTV in v drugih medijih ter na plakatnih mestih na 

Madžarskem. 

Z vsemi našimi dogodki in oglaševanjem naših prireditev promoviramo 

mesto Lendava, kar je del turistične ponudbe Občine, jo bogati in dopolnjuje in 

tako postaja sestavni del tukajšnje turistične podobe mesta. 

S prireditvami, ki se izvajajo v gledališki in koncertni dvorani Lendava in 

na letnem odru ali z nudenjem prostora v neposredni bližini in servisiranjem 

potreb izvajalcev (dostop do električne energije, prostorov za preoblačenje in 

vaje, skladiščnega prostora za rekvizite, kostume, inštrumente, toalet, ipd.) se 

vključujemo in sooblikujemo turistično ponudbo občine. S parkiriščem za 

avtobuse, ki je pred kulturnim domom je naša hiša izhodiščna točka za ostale 

oglede znamenitosti mesta in hkrati tudi točka oddiha (kavarna, toalete, 

klimatiziran prostor). V povezavi z mestnim parkom, trgom pred kulturnim 

domom in Glavne ulice smo soudeleženi v najrazličnejših javnih prireditvah – 

različna srečanja, Bogračfest, Lendavska trgatev, Katarinin sejem, Vinski 

festival, Božični bazar, izhodiščne točke za organizirane pohode, ipd. 
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V programu zavoda so bila zastopana vsa načrtovana področja 

umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja, kot so gledališče, balet, film, otroške 

gledališke predstave, lutkovne predstave, glasba različnih zvrsti, muzikal, 

folklora, ples, likovno razstavna dejavnost ipd. Program je nudil uravnoteženost 

vseh vsebin in nudil široko paleto dogodkov za različne ciljne skupine. 

 

4 KADRI 

 

V NOE je bilo od 1. 7. do konca meseca avgusta zaposlenih 5 delavcev (strokovna 

delavka, poslovna sekretarka, tonski tehnik, mojster luči in blagajnik) in sicer vsi 

za nedoločen čas, od 1. 9. do konca leta 2016 pa so ostali štirje zaposleni, saj je 

strokovni sodelavki prenehalo delovno razmerje. Računovodska dela se opravljajo 

v računovodstvu knjižnice z obstoječim kadrom. Čiščenje nam opravlja podjetje 

Parna d. o. o. Lendava. Hostesno delo se opravlja preko študentskega oziroma 

mladinskega servisa, opravljajo ga večinoma dijaki iz DSŠ Lendava. Prevajanja, 

lektoriranja in grafična oblikovanja se opravljajo preko avtorskih pogodb. 

Za bivši zavod kadrovski načrt ni bil sprejet, financiranje pa se izvaja po 

pogojev iz podpisane pogodbe sz ustanoviteljico, razvidno je iz sledeče tabele: 

 

Vir financiranja Število 

zaposlenih na 

dan  

1. 7. 2016 

Število 

zaposlenih 

na dan  

1. 10. 2016 

Število 

zaposlenih 

na dan  

1. 1. 2017 

1. Državni proračun 0 0 0 

2. Proračun občin 4 3 3 

3. **Sredstva od prodaje 

blaga in storitev na 

trgu 

1 

 

1 

 

1 

 

4. Sredstva za 

financiranje javnih del 

0 0 0 

Skupno število vseh 

zaposlenih 

5 4 4 

Skupno število zaposlenih 

pod točkami 1 in 2 

4 3 3 

Skupno število zaposlenih 

pod točko 3in 4 

1 1 1 

 

 

5 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME 

 
V letu 2016 smo od naše ustanoviteljice prejeli namenska investicijska sredstva. 
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V skladu z 2. členom Pogodbe o sofinanciranju nabave opreme za kulturni dom v 

Lendavi številka 9691-0157/2016 je bila nabavljena sledeča oprema: 

-  hladilnik, kompresor, industrijski sesalec, visokotlačni čistilec z dodatki, 

-  računalniški komplet s programsko in drugo oprem, 

-  fotokopirni stroj,  

-  kabli in konektorji,  

-  LED reflektorji, 

-  svetlobni pult z dodatki,  

-  žarnice: znesek,  

-  vrtalni vijačnik z nastavki ter razni kabli,  

-  nosilne kljuke s privezicami,  

-  brezžični usmerjevalnik ter 2 miški,  

-  dobava in montaža dveh klimatskih naprav, 

-  žarnice. 

 

V okviru sredstev za delovanje so bili opravljeni naslednji servisi in pregledi 

opreme:  

- redni letni servisi klime (zimski in letni),  

- servis odrske tehnike,  

- pregled scenskih vlakcev,  

- servis kotlovnice in plinske peči,  

- pregled in čiščenje dimnikov,  

- servis požarnih loput (letni in zimski),  

- servisi sistema varovanja (požar in vlom),  

- redni pregled detekcije plina,  

- generalno letno čiščenje gledališke dvorane in avle.  

 

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 

Ocenjujemo, da je bilo delovanje zavoda v letu 2016 kljub težavam zaradi 

financiranja uspešno. Preoblikovanje javnega zavoda je bil zahteven proces za vse 

zaposlene.  

Zaradi organizacijskega preoblikovanja dveh javnih zavodov in zahtevnih 

nalog in začetnih težav, ki so se pri tem pojavile, smo imeli izjemno težko delo 

zagotavljanja nemotenih organizacijskih in izvedbenih opravil. Kljub uspešno 

opravljeni finančni sanaciji NOE, reorganizaciji planiranja in spremljanja 

delovnih procesov in finančnega poslovanja, smo program izvedli kvalitetno in v 

primerljivem obsegu. 

Konec leta 2016 je zavod zaključil pozitivno, Menimo,da je bilo naše delo 

uspešno, saj smo s pomočjo dodatnih finančnih sredstev s strani Občine Lendava 

in prizadevanj vseh vključenih uspeli poslovno leto, kljub vsem neznankam in 

pomanjkanju zadostnega kadra, zaključiti pozitivno. Na osnovi sanacijskega 

programa smo se obnašali racionalno in delali z obstoječim kadrom in 

zagotovljenimi finančnimi sredstvi, kjer smo prišli do spoznanja, da se le na ta 

način lahko doseže racionalizacija, ki pa je lahko le začasna, saj so nekateri 

zaposleni na robu svojih zmožnosti, kar pa ni dolgoročna rešitev, saj lahko pride 

do negativnih posledic, ki pa bi jih bilo težko zagovarjati.  
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Zgradba je lepa in velika in zahteva veliko vlaganj ter tekočega 

vzdrževanja, kar pa zahteva zadostna finančna sredstva. Kavarna, ki se nahaja v 

zgradbi, ne prinaša profita, saj je le občasno polno zasedena, kar ne privablja 

novih najemnikov, kot se je to že dokazalo z dvakratnim razpisom za najem 

prostorov, kjer ni bilo zainteresiranih. Je pa dobro, da v enem takem objektu, tak 

lokal funkcionira, saj potem zgradba vsakodnevno živi in ne daje občutka, da je 

dostopna le ob prireditvah in odpiralnem času gledališke in koncertne dvorane. 

Velikih koncertov ali predstav si zaradi omejenih finančnih sredstev ne 

moremo privoščiti tudi ob polni zasedenosti dvorane, ker so cene takih izvedb 

izredno visoke in se ni možno pogajati o delitvi izkupička, kjer bi bil riziko na 

obeh straneh, posluha za sofinanciranje pa v našem okolju s strani zunanjih 

deležnikov nismo zaznali. 

Po uspešno izvedenem enem koncertu na koncu leta 2016, za drugega ni 

bilo interesa. Mogoče bi se našlo občinstva za kake zelo znane izvajalce, vendar 

pa le-ti zahtevajo enormne honorarje, ki si jih zaenkrat ne moremo privoščiti.  

Tudi mi, kakor ostali, ki se ukvarjajo s kulturo, ugotavljamo, da se v 

kulturi ni možno obnašati samo profitno, saj jo je treba pogledati iz širšega 

vidika. 

Naše prireditve so še naprej obiskane in imajo pozitivno odmevnost v 

javnosti. Ker so naši cilji usmerjeni v zadovoljstvo uporabnikov naših storitev in 

k povečanju njihovega števila, si moramo v bodočnosti prizadevati za ureditev 

finančnih razmer in prostorskih ter tehničnih pogojev delovanja.  

Ob tem moramo imeti posluh za potrebe lokalnega okolja, privabiti 

moramo nove ciljne skupine, povečati prisotnost celotnega zavoda na področju 

kulturne ponudbe, povečati obseg naših storitev, motivirati naše uporabnike za 

večjo uporabo razpoložljivih možnosti. KKC Lendava mora postati sodoben 

kulturni prostor, ki bo združeval različne interesne skupine in nudil širok izbor 

kulturnih dobrin.  

Naša prizadevanja so usmerjena v zunanje okolje, želimo si podpore 

širšega občinstva, od naših ustanoviteljev pa še zmeraj pričakujemo zagotovitev 

ustreznih prostorskih pogojev za knjižnico ter zadostna finančna sredstva za naše 

nadaljnje delo in poslovanje. 
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7 PRIREDITVE IN SPLOŠNA UPORABA GLEDALIŠKE IN 

KONCERTNE DVORANE LENDAVA od 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016 

 

Zap. 

št. 

Datum Organizator/ 

soorganizator 

P R I R E D I T E V 

1. 16.07. KD Pupilla 

Lendava 

CIRKUS »GANIBILO« - »SOSEVOLT« 

CIRKUSZ 

(lutkovna predstava - premiera) 

2. 03.08. KKC Lendava LETNI KINO 2016 / SZABADTÉRI MOZI 

2016 

GEMMA BOVERY (romantična komedija – 

francoski film) 

 

3. 

04.08. KC Lendava LETNI KINO 2016 / SZABADTÉRI MOZI 

2016 

SPREHOD PO GOZDU (komična 

pustolovščina – ameriški film) 

4. 18.08. KKC Lendava LETNI KINO 2016 / SZABADTÉRI MOZI 

2016 

DEŽELA TUJCEV (triler – avstralski film) 

5. 19.08. KKC Lendava  LETNI KINO 2016 / SZABADTÉRI MOZI 

2016 

BOG, LE KAJ SMO ZAGREŠILI? (komedija – 

francoski film) 

6. 21.08. KKC Lendava 

 

15. LUTKOVNI PRISTAN LENDAVA 2016 / 

15. BÁBKIKÖTŐ LENDVA 2016 

Natascha Gundacker & Joachim Berger: 

OTROČIČEK IZ PERILA – GYERMEK A 

VASALATLAN RUHÁK KÖZÜL (Avstrija) 

7. 22.08. KKC Lendava  

 

15. LUTKOVNI PRISTAN LENDAVA 2016 / 

15. BÁBKIKÖTŐ LENDVA 2016 

Lutkovno gledališče Pupilla: CIRKUS 

»GANIBILO« / »SOSEVOLT« CIRKUSZ 

(Slovenije) 

8. 25.08. ZKMN Lendava Egy&Más Vándorszínház 

Göncz László: OLVADÓ JÉGCSAPOK 

(drama) 

9. 26.08. KKC Lendava in 

Občina Lendava 

HEGEDŰS A HÁZTETŐN (muzikal) 

10. 29.08. KKC Lendava 

 

15. LUTKOVNI PRISTAN LENDAVA 2016 / 

15. BÁBKIKÖTŐ LENDVA 2016 

Lutkovno in senčno gledališče Odsev: 

NENAVADNI CIRKUS MARCA CHAGALLA 

– MARC CHAGALL ÁLOMBELI CIRKUSZA 

(Rusija) 

11. 03.09. Turistična zveza 

Lendava vabi 

FOLKLORNI FESTIVAL  

12. 22.09. CADIS d.o.o. CADIS – srečanje uporabnikov programske 
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Lendava  opreme 

13. 23.09. Predstavništvo 

Evropske komisije v 

Slovenije v 

sodelovanju z 

Občino Lendava  

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji:  

DIALOG Z DRŽAVLJANI 

Gosta: Tibor NAVRACSICS, evropski komisar 

za izobraževanje, kulturo, mlade in šport in 

Maja MAKOVEC BRENČIČ, ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport RS 

14. 25.09. ZKMN Lendava 

 

»Madžarska glasba iz Karpatskega bazena 

2016« 
»Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 2016« 
Koncert: Vujicsics Együttes in Sebő Együttes 

15. 04.10. Zavod RS za šolstvo »Kako s kulturo izboljšamo otrokov in 

mladostnikov vsakdan«(posvet) in Pot knjige 

– razstava v preddverju  

16. 05.10. ZKMN Lendava Vaje in postavitev scene za predstavo 13 

(táncjáték) 

17. 06.10. ZKMN Lendava Aradi Kamaraszínház - Tabán Táncegyüttes 

Békescsaba, Juhász: 13 (táncjáték)  

18. 11.10. Zveza slovenskih 

glasb. šol Velenje 

Sestanek in dogovor za prireditev 13. 

tekmovanje mladih slovenskih baletnih 

plesalcev od 29.1.2017 do 31.1.2017 

19. 15.10. ZKD Lendava 40 let delovanja ZKD Lendava 

20. 16.10. KKC Lendava Bohumil Hrabal: NYIRATKOZÁSOK - 

SÖRGYÁRI CAPRICCIO 

(monodrama) 

21. 20.10. Glasbena šola 

Lendava 

Koncert ob 200-letnici javnega glasbenega 

šolstva 

22. 21.10. Konzularna pisarna 

v Lendavi  

in PMSNS 

Spominska svečanost ob 60. obletnici 

madžarske revolucije leta 1956 / Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 

Koncert skupine Misztral in razstava v 

preddverju  

23. 22.10. G – M Lendava, 

FVK Lendava 

Lendava skozi foto objektiv – razstava je del 

programa prireditev ob 20. prazniku Občine 

Lendava  

24. 25.10. ZKMN Lendava Gergely Róbert Társulata / Szántó – Szécsen 

– Fényes: 

Paprikáscsirke avagy Stex és New York 

(glasbena komedija) 

25. 26.10. Občina Lendava Ribič Pepe – predstava za otroke, ki je del 

programa prireditev ob 20. prazniku Občine 

Lendava  

26. 28.10. KKC Lendava in 

Občina Lendava 

20. praznik Občine Lendava – Lendva Község 

20. ünnepe 

- koncert Beethovnovih del v jazz izvedbi 

glasbene zasedbe Sárik Péter Trió iz 

Madžarske  
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27. 04.11. KUD Lavina in 

ZKMN Lendava 

Predstavitev gledališke produkcije, nastale v 

gledališkem taboru "Botcsinálta Brighella 

Tábora" - Gledališka Lavina 

28. 05.11. ZIDMN – Népújság 

Lendava 

60. obletnica izhajanja narodnostnega tednika 

Népújság 

A Népújság 60 éves évfordulója 

Koncert: Zséda s produkcijo Pianist in Jaz 

29. 06.11. KKC Lendava 

 

Glasbena hiša Fonó iz Budimpešte: Héttorony 

Fesztivál 2016, Lendva - Festival sedmih 

stolpov Lendava 2016 

(razstava krajinska arhitektura) 

Koncert: Pagony Cimbaliband in Első Pesti 

Rackák  

30. 14.11. KKC Lendava Mestno gledališče ljubljansko Ljubljana: 

PREVARE (komedija) 

31. 18.11. Lions klub Lendava »Podarjamo glasbo, ples in nasmeh« - 

dobrodelna prireditev in 

otvoritev razstave likovnega natečaja 

PLAKAT MIRU 2016  

32. 19.11. KKC Lendava Aranyszamár Bábszínház Budapest: AZ 

ARANYECSET 

(madžarska otroška predstava) 

33. 25.11. JSKD OI Lendava »PRAZNUJMO SKUPAJ« - 20 let JSKD in 

zaključna prireditev vseh skupin uvrščenih 

na regijska in državna srečanja s srečanj 2016 

34. 27.11. KKC Lendava 

 

EROIKA, čarobne melodije ob prazničnem 

času ob 10-letnici delovanja (koncert) 

Gost koncerta: Komorni pevski zbor Vita 

Lendava 

35. 28.11. ZKMN Lendava József Attila Színház Budapest, Görgey 

Gábor: KOMÁMASSZONY, HOL A 

STUKKER? (komedija) 

36. 30.11. DOŠ I Lendava Generalka za Božični koncert 2.12.2016 

37. 02.12. DOŠ I Lendava BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT Z 

BAZARJEM 

38. 03.12. KKC Lendava »Ta veseli dan kulture 2016 – dan odprtih 

vrat slovenske kulture« in »Knjižne novosti 

slovenskih avtorjev« 

39. 03.12. Planinsko društvo 

Lendava 

Podelitev največjih priznanj Planinske zveze 

Slovenije 

40. 04.12. ZKMN Lendava ExperiDance Production, OMEGA: 

Gyöngyhajú lány balladája (Balada o dekletu 

z bisernimi lasmi) 

(muzikal, plesno-glasbeni spektakel) 

41. 09.12. Društvo 

upokojencev 

Lendava 

SMEJMO SE S KOFETARJI 

Večer skečev 
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42. 10.12. KKC Lendava Gledališče Smejček: Moj prijatelj, dobri mož 

(slovenska otroška predstava) 

43. 12.12. ZKMN Lendava Gledališča skupina Egy & Más 

Vándorszínház - vaje za predstavo A padlás 

44. 13.12. ZKMN Lendava Gledališča skupina Egy & Más 

Vándorszínház - vaje za predstavo A padlás 

45. 14.12. ZKMN Lendava Gledališča skupina Egy & Más 

Vándorszínház - vaje za predstavo A padlás 

46. 15.12. Glasbena šola 

Lendava 

Božično – novoletni koncert Glasbene šole 

Lendava 

47. 16.12. ZKMN Lendava Gledališča skupina Egy & Más 

Vándorszínház - vaje za predstavo A padlás 

48. 17.12. ZKMN Lendava Gledališča skupina Egy & Más 

Vándorszínház - vaje za predstavo A padlás 

49. 18.12. ZKMN Lendava Gledališča skupina Egy & Más 

Vándorszínház - vaje za predstavo A padlás 

50. 19.12. ZKMN Lendava Gledališča skupina Egy & Más 

Vándorszínház: A padlás 

(predpremiera) 

51. 20.12. ZKMN Lendava Gledališča skupina Egy & Más 

Vándorszínház: A padlás 

(premiera) 

52. 21.12. Benjamin Utroša 

Črenšovci 

Poroka v avli gledališke in koncertne dvorane 

Lendava 

53. 23.12. KKC Lendava SNG DRAMA Ljubljana: ART (komedija) 

54. 28.12. KPZ Vita Lendava BOŽIČNI KONCERT KPZ VITA Lendava 

 

 

 

 

Lendava, 17. 2. 2017 
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