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Špela Borko in Milica Šavora

Svetovni dan knjige, 23. april, smo 
letos v Knjižnici Franca Ksavra 
Meška Ormož praznovali na malce 

drugačen način. Prvič je bila v Sloveniji 
organizirana Noč knjige, mednarodni do-
godek, ki podpira in slavi knjigo ter bra-
nje kot temeljna gradnika zdrave družbe. 
Namenjena je bila vsem generacijam, z 
namenom spodbujati in dvigovati bralno 
kulturo. Knjiga je s pestrim dogajanjem 
v tem dnevu dobila polno besedo tudi v 
Ormožu. 
Najprej smo ob 17. uri pripravili mul-
tikulturne zgodbe za otroke in odrasle. 
Medse smo povabili pri nas živeče pri-
seljence, ki so prebirali zgodbe v svojem 
maternem jeziku. Slišali smo zgodbe in 
pripovedke, ki so jih prebirali Galyna 
Masten Wojtowich, Mike Griffiths, Julia 
Kispal, Aleksandra Jakus, Blagica Maj-
cen in Veronika Koprek.
Udeleženci bralnih uric, ki delujejo v Sre-
dišču ob Dravi, se že več let v domišljiji 

sprehajajo po  različnih ulicah in cestah 
vsega sveta in berejo sebi v razvedrilo in 

sprostitev. Po multikulturnem uvodu smo 
se z obiskovalci vrnili na prleška tla. V 
večini smo prisluhnili avtorskim  in dru-
gim zgodbam v središkem, obrškem, lju-
tomerskem in drugih dialektih vzhodno-
-ormoškega območja. 

Tretji dogodek, ki se je odvijal v graj-
ski dvorani, smo namenili strokovnemu 
zgodovinskemu delu »Kako je nastal 
slovenski narod«, domačina dr. Jerneja 

Kosija. Knjiga je nasta-
la kot postranski rezultat 
raziskovanja začetkov 
oblikovanja slovenske-
ga nacionalnega gibanja, 
opravljenega v času dok-
torskega študija. Pogo-
vor z avtorjem je vodil 
predsednik Zgodovinske-
ga društva Ormož Tone 
Luskovič. 

Večer se je medtem pre-
vesil že v noč. Za lep in 

dober spanec smo po predstavitvi te-
meljite zgodovinske študije, ob kateri 

je bila med drugim 
predstavljena tudi 
zapostavljena vloga 
prleških jezikoslov-
cev pri oblikovanju 
slovenskega naci-
onalnega gibanja, 
mnogi potrebovali 
še pesmi in zgodbe. 
Te so nam pred-
stavili udeleženci 
literarnih delavnic 

pod mentorstvom Davida Bedrača, ki so 
se odvijale pod pokroviteljstvom MCO 
lansko leto. Razkrita so bila besedila, ki 
so obiskovalce osupnila in jih popeljala 
v neki drug, lep svet, ki smo ga skupaj 
doživeli v ormoški knjižnici. 

Ob 140. obletnici rojstva in 50. obletnici 
smrti Franca Ksavra Meška je bilo obi-
skovalcem v digitalni obliki predstavlje-
no delo in življenje literata, po katerem 
se največja hiša knjig v Ormožu tudi ime-
nuje. ◀

Mojca Gorjak

Rožmarinka je otroška maskota, ki 
je bila oblikovana v projektu »so-
delovanja mest«,v katerem je so-

delovalo 24 mest, in sicer 9 slovenskih, 

7 madžarskih in 8 avstrijskih. V projektu 
je sodeloval tudi Ormož.  V sklopu ak-
tivnosti otroških doživljajskih mest so 
nastala maskote za vseh 9 slovenskih 
mest.Ormož je tako dobil maskoto Ro-

žmarinko. Zamisel zanjo 
pa smo dobili na podlagi 
punčk iz blaga- Rožma-
rink, ki jih izdeluje Bar-
bara Meško. Barbara jo 
je opisala takole:
… Rožmarinka je vesela 
in radoživa deklica, ki 
neprestano raziskuje. V 
malhici, ki jo nosi s se-
boj, skriva najrazličnej-
še zaklade. Od posušene 
vitice, ki jo je pobrala na 
pobočju goric, do koru-
znega zrna, ki je padlo iz 
stroka, ko so kmetje po-
spravljali svoj pridelek. 
Odeta  v sončnične žar-
ke, ki jih ima v pokrivalu 
poveznjene vrh glave in 
ji v sončnih ali dežev-
nih dneh nudijo zaščito, 
vsakemu, ki ji prekriža 
pot, nameni lepo besedo 
in prijazen pogled. Svo-
bodna je kot krap, ki, ne 
meneč se za nevarnost 
ulova željnih ribičev, 
neobremenjeno plava 
ob bregovih Pesnice in 

Drave; je delovna  kot mravljica, ki je 
pravkar z velikim bremenom prečkala 
Kerenčičev trg in iznajdljiva kot pajek, 
ki spleta svojo mrežo pod arkadami Or-
moškega gradu. Polna pričakovanja zre 
v vsak nov dan in z ve-
seljem posluša pesem 
klopotcev in prastare 
zgodbe starejših ljudi, 
ki ji vedno znova pripo-
vedujejo, kako je bilo 
včasih vse drugače… 
(Barbara Meško) 
Maskota bo zaščitni 
znak mesta, in bo spre-
mljala naše najmlajše 
na vseh večjih priredi-
tvah. Namenili pa smo 
ji poseben dan, ki se bo 
vsako leto odvijal pro-
ti koncu šolskega leta.  
To bo Rožmarinkin 
festival, ki  se bo le-
tos,21.6. začel ob 15.00 
uri.Po grajskem parku 
in ormoškem gradu se 
bodo odvijale delavni-
ce, ki jih bodo izvajali 
Mladinski center Or-
mož, Knjižnica Franca 
Ksavra Meška Ormož, 
Pokrajinski muzej Ptuj 
Ormož-Enota Ormož, 
Javni sklad za kulturne  
dejavnosti  OI Ormož 

in TIC Ormož. Za zaključek pa bodo naj-
mlajše zabavali ČUKI.
Prepričani smo, da jo bodo otroci kaj hi-
tro vzeli za svojo, pa tudi ostali ne boste 
ostali ravnodušni ob njej. ◀

ZGODILO SE JE

Ali veste, kakšna je knjižnica ponoči?

A ste vedeli, da ima Ormož novo prebivalko? To je 
Rožmarinka.
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