
Krst novega bibliobusa
a grajski ploščadi v Murski Soboti je svoj krst doživel novi bi
bliobus, ki je zamenjal starega, obrabljenega, ki je bil tudi za 
polovico manjši. Ravnatelj soboške Pokrajinske in študijske 

knjižnice Jože Vugrinec je dejal, da jih je stal novi bibliobus 50 milijo
nov tolarjev, denar, ki še ni v celoti odplačan, pa so poleg knjižnice 
prispevali še iz državne matične službe pri NUK-u v Ljubljani, na Mi
nistrstvu za kulturo ter v lokalnih skupnostih, trinajstih občinah, v 
katerih bo bibliobus opravljal svoje kulturno poslanstvo.

Ko bo v novi bibliobus v celoti 
nameščena še računalniška opre
ma, bo to najmodernejša mobilna 
knjižnica v državi. Zgrajen je  na 
avtobusnem, podvozju M ercedes 
B enza, z m ercedesovim  m oto r
jem , nadgradn jo  je  opravilo po 
djetje AS Remont iz Domžal, ki je 
poleg polic za knjige nam estilo  
tudi televizijski sprejemnik, video, 
radio, CD-stolp, klimatsko napra-

Počastitev in izziv 
za madžarsko 
narodno skupnost

T ild i p re d s ta v n ik i te  
skupnosti v Pom urju  bodo 
so d e lo v a li n a  ra z s ta v i 
E X PO  200 0  v H an n o v ru . 
Področje likovne um etnosti 
b odo  zas to p a li F e ren c  Ki-

vo in kamero za vzvratno vožnjo. 
Zunanja podoba jč posneta po sta
rem bibliobusu, oblikoval pa jo  je 
pri podjetju Creativ iz Murske So
bote akademski slikar Sandi Čer- 
vek. Tehnično, precej i^boljšag, bi
bliobus je  dolg 12 m etrov, širo k  
dva m btra 'iri po l,'n jeg o v a  teža  
brez knjižničnega gradiva pa zna
ša 12500 kilogramov.

N a bibliobusu je  več kot 5 ti
soč enot knjižnega in neknjižnega 
gradiva za odrasle, šolaije in najm
lajše, dostop do knjig pa bo omo
gočen približno 70 tisoč ljudem. 
Jeseni bo odprta  tudi slovenska 
proga v Porabju, to pa pomeni, da 
bo to  prva po tu joča  knjižnica v 
Sloveniji, ki bo prestopila  mejo 
med državama. Želja knjižničarjev 
pa je, da bitčez nekaj let bibliobus 
zapelja l tud i čez slov^nsko-av- 
strijsko mejo.
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