
 
 
 

  »V letni sparini  
opet med knižne štalaže!« 

 

 
Poletni program prireditev  

v Knjižnici Ormož 

POLETNI DELOVNI ČAS (julij in avgust) 
 

Knjižnica Ormož 
ponedeljek, torek, sreda, petek: od 8. do 16. ure 

četrtek: od 8. do 19. ure 
sobota: zaprto 

 
Krajevna knjižnica Središče ob Dravi 

ponedeljek: od 8. do 11. ure 
sreda: od 15. do 18. ure 

 
Krajevna knjižnica Sveti Tomaž 

ponedeljek: od 15. do 18. ure 
sreda: od 8. do 11. ure 

 
Krajevna knjižnica Ivanjkovci 

torek: od 14. do 18. ure 
 
 

SOCIALNA OMREŽJA 
 

Vljudno vas vabimo, da se družite z nami tudi 
virtualno na naši Facebook in Instagram strani, kjer 
dnevno objavljamo zanimivosti in dogodke. Sledite 

nam, da boste na tekočem.  
 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož 
 

knjiznica.ormoz 
 
 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož 
Žigrova ulica 6b 

2270 Ormož 
Tel. št. (02) 741 55 84  

www.orm.sik.si 

knjiznicaorm@orm.sik.si  

DNEVI POEZIJE IN VINA 2020 
v petek, 28. avgusta, ob 18. uri 

 
Tudi letos bomo na naši terasi prisluhnili 

pesniški besedi tujih avtorjev ob spremljavi 
vin lokalnega pridelovalca.  

 
 

Niso vse knjige za vsakega in  
ne ob vsakem času.  

Nekatere moraš brati mlad,  
druge star. 

Miha Mazzini, pisatelj 
 

mailto:knjiznicaorm@orm.sik.si


LETNA TERASA 
 

Naša terasa pod brajdami je idealen prostor za 
prebiranje knjižničnega gradiva, časopisov,  

za pogovor in druženja. 
Prav tako lahko v senci vsak dan odigrate 

partijo namiznega tenisa.  
 

Kdaj ste se nazadnje razgibali v knjižnici? 
 
 

KVIZ ŠT. 1 V KNJIŽNICI 
v soboto, 4. julija, ob 20. uri 

 
Odgovarjalo se bo na 40 zabavnih in zanimivih 

vprašanj razdeljenih v dva sklopa, ki jih bo 
pripravil Timon Grabovac. Sodelujejo lahko 

ekipe z največ petimi člani. Informacije o 
prijavi najdete na naši spletni strani.  

Vsi sodelujoči bodo nagrajeni.  
 
 

Pokličite prijatelje, pridite in napnite možgane!  
Vabljeni tudi navijači. 

 

»DECA FKÜP NA KNIŽNI KÜP« 

poletni otroški program 

vsak dan, od 17. do 28. avgusta,  

od 10. do 12. ure 

  

Pred začetkom novega šolskega leta   

pripravljamo otroški počitniški 

program, ki bo zajemal različne 

aktivnosti (pravljične, igralne in 

plesno-gibalne urice, družabne igre, 

kvize, uganke, tematske igre ter 

tujejezični dan). 

  

ČETRTKOVI ZELENI POPOLDNEVI   

od 2. julija do 30. avgusta, ob 17. uri 
  

2. 7. Iztok Luskovič (Zavod Botanik) 

Pomen in vrednost ekološkega kmetovanja 
 

9. 7. Jože Brumen (Čebelarsko društvo Ormož) 

Uporabnost čebeljih izdelkov 
 

16. 7. Lea Vidovič (Center za krepitev zdravja) 

Psihološki pomen barv in zvokov iz narave 
 

23. 7. Maja Botolin Vaupotič 

Čarobnejše kot njihova imena  
 

30. 7. Vlado Pušnik 

Apiterapevtski nasveti 
 

6. 8. Kristjan Nedog, dr. med.   

Psihično ravnovesje v negotovih časih 
 

13. 8. Aleš Žganjar (Zavod NA) 

Vegi kuhinja s pridihom zelišč in začimbnic 
 

20. 8. Dominik Bombek (DOPPS) 

Naravovarstvena praksa v urbanem okolju 
 

 

27. 8. Tatjana Gregorc (Inštitut Lutra) 

Ekskurzija na Goričko v Vidrino učilnico v naravi 

 
POLETNI BRALNI IZZIV 

 
Vabimo vas, da se nam pridružite pri bralnem 
izzivu. Berite 15 dni 15 minut na dan oziroma 
poslušajte nekoga, ki vam bo bral 15 minut na 
dan. Na seznamih zberite dva žiga, ki ju dobite 

ob izposoji. Bralne sezname oddajte do 9. 
oktobra v Knjižnici Ormož oz. v krajevnih 

knjižnicah. Čaka vas presenečenje. 
 


