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ZGODILO SE JE

O Lunah, ki so postale zvezde in padle – v knjižnico

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož  
in svet pravljic
Tekst in foto: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Če želite, da bi bili vaši otroci pame-
tni, jim berite pravljice. Če želite, da 
bi bili še pametnejši, jim berite še več 

pravljic. (A. Einstein)
Ker se v Knjižnici Franca Ksavra Meška še 
kako zavedamo zgoraj omenjene Einsteino-
ve trditve, na mladinskem oddelku z velikim 
veseljem spodbujamo branje dobrih zgodb. 
Prav tako na pravljičnih urah otrokom omo-
gočamo, da se jim spoznavanje pravljičnega 
sveta močno vtisne v spomin. Raznolike pra-
vljične ure pripravljamo v osrednji knjižnici 
dvakrat, v vsaki od treh krajevnih knjižnic pa 
enkrat mesečno. V letošnjem letu smo večkrat 
sodelovali tudi z upokojeno vzgojiteljico, ki 
je popestrila naša druženja. Februarja so do-
datno pravljično uro z ustvarjalno delavnico 
izvedle gimnazijke, ki obiskujejo program 
predšolske vzgoje. Takrat si je bilo možno 
ogledati zgodbo v kamišibaj tehniki. Kamiši-
baj je oblika pripovedovanja zgodb ob slikah, 
ki so vložene v lesen okvir. Pripovedovalec 
ob pripovedovanju menja slike, ki prikazuje-
jo dogajanje v zgodbi. Na takšen način smo 
že nekajkrat pripovedovale tudi knjižničarke, 
ki smo si prav tako same izdelale slike. 
Z veseljem smo se odzvali povabilom ob za-
ključkih projektov spodbujanja branja v vrt-
cih in šolah. V juniju pripravljamo tudi za-
ključek celoletnega sodelovanja z Osnovno 
šolo Stanka Vraza.
Ob koncu šolskega leta praznujemo uspe-
šno zaključeno določeno časovno obdobje. 
Tudi v knjižnici radi obeležimo konec naših 
pravljičnih druženj, ko se pred počitnicami 
za nekaj časa poslovimo. Letos smo gostili 

Renato Brglez iz gledališča Pravljičarna, ki je 
pripravila predstavo Moja luna. Naše druže-
nje smo nadaljevali na terasi knjižnice, kjer 
so se otroci lahko igrali z didaktičnimi igrača-
mi, ali se oblekli v kostume sovic iz predsta-
ve. To je bil lep uvod v skorajšnje počitniške 
dni, ko si želimo, da bi si mladi krajšali čas 
ob knjigah. Zato vas vabimo v knjižnico, kjer 
lahko izbirate med priporočili v Pikini bralni 
znački, v bralnih nahrbtnikih, namig za bra-
nje pa dobite tudi ob reševanju knjižne ugan-
ke Detektiva Knjižka ali na seznamu Moja 
najljubša knjiga.
Pri nas se skriva mnogo pravljic v števil-
nih knjigah. Če ne verjamete, pridite in se 
prepričajte.

Zapisala: Marinka Vnuk 
Foto: Marijana Korotaj

Biografija igralske legende Milene 
Zupančič avtorja Tadeja Goloba 
Kot bi Luna padla na Zemljo, na 

katero so bralci z nestrpnostjo čakali dolge 
mesece, se je izkazala za vredno tega čaka-
nja. O tem so se lahko prepričali tudi obi-
skovalci ormoške knjižnice, ki so v četrtek, 
24. maja, imeli priložnost prisluhniti pogo-
voru z nadarjeno igralko in piscem njene 
življenjske zgodbe, ki je le-to znal mojstr-
sko preliti na papir. Nalogo, ki bi bila v čast 
vsakemu bralcu, gledalcu, knjižničarju ali 
običajnemu obiskovalcu, je tokrat namesto 
Marijane Korotaj sprejela Marinka Vnuk 
in visokima gostoma zastavila vprašanja, 
ki so prisotnim približali tako vsebino knji-
ge kot tudi življenje in kariero njiju samih.
Milene Zupančič ni potrebno posebej 
predstavljati - za svoje delo je prejela naj-
prestižnejše gledališke in filmske nagrade, 
med drugim Borštnikov prstan ter najvišje 
domače priznanje, Prešernovo nagrado za 
trajen prispevek k razvoju slovenske kul-
ture. Skoraj 13 let je delovala kot amba-
sadorka Unicefa in s svojim delom pripo-
mogla k izboljšanju razmer najšibkejših, 
najrevnejših, najbolj ogroženih otrok po 
vsem svetu, o čemer je spregovorila tudi 
ob obisku knjižnice v Ormožu. V srcih 
najširšega slovenskega občinstva pa bo 
verjetno za vedno ostala zapisana kot ne-
pozabna Meta iz filmske upodobitve Tav-
čarjevega Cvetja v jeseni.
Avtor njene biografije, novinar, pisatelj 
in alpinist Tadej Golob, tudi ni noben ne-
znanec. Svoje raznovrstne pisateljske in 
uredniške talente je prikazal že kot ure-
dnik športnih revij, kot avtor osrednjih 

intervjujev v slovenski izdaji revije Play-
boy, nato pa se izkazal še kot pisatelj ro-
manov za odrasle in mladino. Njegov ro-
man Svinjske nogice je leta 2010 prejel 
nagrado kresnik, nominacijo si je s svojo 
tudi prodajno uspešnico, kriminalko Je-
zero, prislužil še lansko leto. Kot avtor 
biografij je ovekovečil že Petra Vilfana, 
Zorana Predina, Gorana Dragića, Alenko 
Bratušek in nazadnje še Mileno Zupančič.
V pogovoru polnem anekdot iz osebnega 
in poklicnega življenja tako igralke kot 
pisatelja, so zbrani izvedeli veliko zanimi-
vosti, ki sta jih gosta predstavila v knjigi 
Kot bi Luna padla na Zemljo, a tudi več 
takšnih, katerih tam ni moč zaslediti. Eno 
takšnih je bilo mnenje, katerega je Tadej 
Golob izrazil pred leti o branju in knjigah, 
ko je dejal, da je dandanes prebrati knjigo 
pravi podvig. Knjige namreč terjajo napor, 
televizija ne. In v takšnem boju ima knji-
ga bolj slabe možnosti, je dejal, saj se je 
ponjo potrebno odpraviti v knjižnico, knji-
garno, jo izbrati. Res je. A če je prihodnost 
knjig res tako temačna, zakaj potem sploh 
izbrati poklic pisatelja? Zakaj se še naprej 
trudimo, da svet domišljije in življenje 
samo predstavimo skozi pisano besedo 
ter jo približamo tistim, ki tega nimajo za 
podvig, pač pa užitek? Zakaj preprosto ne 
obupamo? Zapremo vrata knjižnic, knji-
garn in se posvetimo klikanju všečkov na 
socialnih omrežjih in suhoparnim obno-
vam zgodb na spletnih enciklopedijah? 
Milena Zupančič je obiskovalcem zaupala 
razlog. Ker ti knjiga da občutke, katerih ti 
ne more dati nihče drug, niti gledališče. Te 
preseli v svet, kjer si sam ustvariš podobo 
lika, sam ustvariš svet, ki se ti pojavi pred 
očmi. In to je nekaj posebnega, osebnega, 

prekrasno doživetje, katerega želiš deliti z 
drugimi. Nekaj posebnega sta s svojo knji-
go in tistim, ki so prišli prisluhnit njunim 
besedam, dala tudi sama. Majhno presene-
čenje je pa doživela tudi gostja literarne-
ga večera. Po 42 letih je namreč  srečala 
soigralca iz enega njenih najbolj znanih 
filmov, Vdovstvo Karoline Žašler. Dobila 
sta priložnost, da sta nekoliko obudila spo-
mine, obiskovalci knjižnice pa priložnost, 
katere ne doživiš vsak dan – sproščen kle-
pet z nepozabno igralko, pogovor z vedno 
na šalo pripravljenim Tadejem Golobom 

in priložnost, da še sami v roke poprimejo 
knjigo, katero je, ko jo bralec enkrat vza-
me v roke, težko odložiti. Knjižnica Fran-
ca Ksavra Meška Ormož se pa že veseli, 
da bo v prihodnjih mesecih in letih lahko 
v ormoško občino pripeljala še veliko tako 
znanih, priznanih in kvalitetnih avtorjev, 
ki za svoja dela dobivajo najvišja prizna-
nja na državni ravni, kakor tudi tiste, ki so 
Ormožanom nekoliko manj znani, a zato 
toliko bolj domači. Naj se jim pridruži čim 
več branja željnih in radovednosti polnih 
obiskovalcev.

Nogometna 
šola NK 
Ormož
Vodja NŠ NK Ormož Boštjan Strnad

Nogometna šola je bila pod okri-
ljem NK Ormož ustanovljena 
24. 6. 2015. Vse od takrat v 

nogometni šoli trenira 5 selekcij (U7, 
U9, U11, U13 in U15) z nekaj več kot 
65 nadobudnimi nogometašicami in 
nogometaši. Vse omenjene selekcije 
tekmujejo v različnih tekmovanjih pod 
okriljem Medobčinske nogometne zve-
ze Ptuj.
Poslanstvo Nogometne šole NK Ormož 
je popularizacija in razvoj nogometa in 
razvoj mladih v okolju ter zagotavljanje 
kakovostnega dela, ki omogoča igral-
cu dvig na višji nivo, kar pomeni tudi 
vključevanje kvalitetnih mladih igral-
cev v člansko ekipo. V nogomet želimo 
vključiti čim več prebivalstva, pred-
vsem otrok, dečkov in deklic. Vključe-
ne nogometašice in nogometaše želimo 
motivirati in jim zagotoviti take pogoje 
in način dela, da bodo v bodoče ostali 
v nogometu, bodisi kot igralci ali kot 
trenerji, sodniki, funkcionarji, navijači, 
nogometni zanesenjaki, starši bodočih 
generacij … Seveda si želimo tudi kva-
litetnega dela in posledično tekmoval-
nih rezultatov, ki jih bomo na podlagi 
doslednega ter skupnega izpolnjevanja 
postavljenih razvojnih ciljev in nalog 
ter strokovnega programa skušali do-
seči. Igralke in igralce želimo vzgoji-
ti v zdrave športnike ter jih pomagati 

pri njihovem psihofizičnem razvoju. 
Možnost treninga nogometa ponujamo 
otrokom že od 5. leta naprej. Program 
treningov je prilagojen starosti igralca. 
Nogomet želimo približati otrokom in 
njihovim staršem, zato s pomočjo NK 
Ormož organiziramo tudi nogometne 
turnirje in tabore. V mesecu marcu že 
tradicionalno prirejamo nogometni tur-
nir za mlajše selekcije (U7, U9, U11 in 
U13) v telovadnici na Hardeku. Letos 
smo na dvodnevnem turnirju gostili 32 
ekip s skoraj 300 nogometašicami in 
nogometaši. 
Vsako leto v mesecu juniju organizi-
ramo tudi nogometni tabor in različna 
druženja s starši. Eno takih druženj z 
nogometašicami in nogometaši, njiho-
vimi starši in vodstvom Nogometne 
šole NK Ormož je bil tudi obisk der-
bija hrvaškega nogometnega prvenstva 
med GNK Dinamom in HNK Rijeko v 
mesecu maju. V Zagrebu so nas zelo 
lepo sprejeli, nam omogočili ogled ži-
valskega vrta in že omenjene tekme. 
Po koncu tekme nas je sprejel g. Mir-
ko Barišić, predsednik GNK Dinamo. 
Med drugim smo se srečali tudi z g. 
Zlatkom Krajnčarjem, pravo legendo 
GNK Dinama. V kratkem bo NK Or-
mož skupaj z nogometno šolo pridobil 
tudi nove prostore pod novo tribuno, 
katere gradnja je ravno v teku. Za tre-
ninge in tekme sta nam na voljo dve 
veliki in eno manjše nogometno igri-
šče, ki so vsa pokrita z naravno travo. 
Skupaj z novimi prostori bomo tako 
imeli izjemne pogoje za razvoj mladih 
nogometašev in nogometašic.
Več informacij o NŠ NK Ormož lahko 
najdete na spletni strani http://nsnkor-
moz.splet.arnes.si/


