
Ob 10. uri so knjižničarke 

otrokom in njihovim staršem 

pripravile pravljično urico, 

v kateri so odigrale lutkovno 

predstavo po zgodbi Nine Mav 

Hrovat »O miški, ki je zbirala 

pogum«, se z njimi pogovarjale 

o Francetu Prešernu in pogumu, 

ki ga potrebujemo za premago-

vanje različnih težav. Pravljična 

urica je bila ponovljena tudi ob 

12. uri. Ob istem času je v pri-

reditvenem prostoru knjižnice 

potekal program za odrasle obi-

skovalce. Prešernovo življenje 

in poezijo so z zanimivim in po-

učnim programom predstavili 

člani skupine Bralne ulice iz Sre-

dišča ob Dravi in redne obisko-

valke Bralnega kluba ormoške 

knjižnice. Brali so znane in tudi 

manjkrat slišane Prešernove pe-

smi, odlomke iz pisem in biogra-

fij, predstavili pa so tudi lastna 

razmišljanja o pomenu kulture 

in šaljivo pripoved o odnosu 

posameznice do Prešerna. V 

prostoru je bila postavljena tudi 

priložnostna razstava letošnjih 

Prešernovih nagrajencev, kate-

rih dela so tudi del knjižnične 

zbirke.

Ob 13. uri so številno publiko 

očarali s svojimi fotografijami, 

zgodbami in pričevanji o nastan-

ku, kraju in okoliščinah ujetih 

trenutkov domači fotografi Vid 

Voršič, Lidija Vrankovečki in 

Marko Zabavnik.

Kulturno dogajanje v ormoški 

knjižnici se je končalo prešerno 

z druženjem ob toplih napitkih 

in topli malici na vrtni terasi. 

Knjižničarji ormoške knjižnice 

so se zahvalili vsem sodelujočim 

in obiskovalcem, ki so ponovno 

s svojim množičnim obiskom 

dokazali, da kultura tudi na slo-

venskem obrobju v življenjih 

posameznikom zaseda visoko 

mesto in igra pomembno vlogo 

pri ohranjanju narodne identite-

te. Prav tako so pa vse povabili, 

da jih tako zvesto obiščejo tudi 

naslednje leto ob istem času ter 

ob mnogih drugih prireditvah, 

ki jih bo v prihodnje veliko. 
MŠ

Ormož � Dan odprtih vrat knjižnice

Na slovenski kulturni praznik  
Na Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, je Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož 
široko odprla svoja vrata in omogočila obisk knjižnice ter knjižničnih prireditev tudi 
tistim ljubiteljem literature in kulture, ki zaradi neprijaznih delovnikov in mnogih ob-
veznosti nimajo veliko priložnosti dalj časa se zadržati v prijetnem kulturnem hramu.
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