
Za najbolj zaželene knjige daljše čakalne vrste
Po skoraj dveh mesecih je vrata za uporabnike ob določenih pogojih minuli teden odprla osrednja knjižnica Franca 
Ksavra Meška Ormož. Kljub temu da so bile tudi v tem času omogočene številne druge poti do knjig, saj so jih med dru-
gim dostavljali na dom po pošti, so prvi dan našteli kar 114 obiskovalcev.

»Prvi dan smo bili presenečeni 
nad odzivom. Kar 114 uporabni-
kov je prišlo v knjižnico, kjer so si 
izposodili ali vrnili gradivo. Bili so 
enakomerno razporejeni čez ves 
dan, tako da večje gneče ni bilo. 
Naslednje dni pa je bilo po občut-
ku nekoliko manj obiskovalcev,« 
je povedala direktorica Milica Ša-
vora. Obisk knjižničnega hrama je, 
kot kaže, najbolj pogrešala delov-
no aktivna populacija, ti so namreč 
prevladovali.

Po besedah direktorice so upo-
rabniki dobro seznanjeni z ome-
jitvami, ki veljajo ob obisku knji-
žnice in jih dosledno upoštevajo: 
»Uporabnikom smo hvaležni, saj 
so zelo disciplinirani. Upoštevajo 
varnostno razdaljo, razkužujejo 
roke ob vstopu, vstopajo z zašči-
tno masko. Vedo, da ne morejo 
sami samostojno brskati za knjiga-
mi na knjižnih policah in si poiskati 
gradiva, kakor tudi ne zahajati v 
druge prostore knjižnice. Veliko jih 
tako pred obiskom knjižnice pok-
liče in po telefonu ali elektronski 
pošti rezervira gradivo, spet drugi 
uporabljajo spletne storitve preko 
portala Moja knjižnica, mCobiss. 
Nekoliko težje pa je, ko pridejo 

bralci, ki bi radi nekaj brali, a ne 
vedo, kaj točno. Zato bomo prip-
ravili knjižno polico s knjigami iz 
različnih tematskih sklopov ter za 
različne starosti.«

Po vrnitvi knjiga 
v sedemdnevno 
karanteno

Zaradi upoštevanja vseh ukre-
pov za preprečevanje okužb ima-

jo tudi knjižničarji več dela, saj je 
veliko iskanja gradiva, razkuževa-
nja odlagalnih površin in kljuk, ne 
nazadnje pa je težko zdržati pod 
masko več ur. Sicer pa jim največ 
preglavic povzroča sedemdnevna 
karantena gradiva. To velja še zlas-
ti za nove knjige, ki so med bralci 
najbolj zaželene. »Želja marsikoga 
je, da čim prej pride do teh novej-
ših knjig. Rezervacij za določene 
knjige je tako precej, a gradivo 

mora biti sedem dni v karanteni in 
je v sistemu Cobiss zavedeno kot 
zadržano, ta status je izpisan tudi 
na zadolžnicah. Bralci si ga lahko 
rezervirajo in izposodijo, ko pote-
če ta čas. Dodeli pa se tistemu, ki 
je gradivo rezerviral prej,« še po-
jasni in nadaljuje, da se še vedno 
najbolje bere leposlovje, manj pa 
strokovna gradiva. 

Virtualne pravljične 
urice

Sicer pa se je večina zaposlenih 
tako že vrnila na delo, razen knji-
žničarjev v krajevnih knjižnicah. 
Te odpirajo vrata v ponedeljek. 
Knjižničarji pa najbolj pogrešajo 
raznorazne dogodke, s katerimi 
so pogosto vabili v svoje prostore, 
med njimi so tudi četrtkovi zeli-
ščarski popoldnevi in priljubljene 
pravljične urice. Slednje kljub ka-
ranteni niso povsem zamrle. Za 
vse otroke, ki pogrešajo prijetni 
čas v družbi pravljičark in njihovih 
pripovedi, namreč berejo pravljice 
virtualno. Te dni načrtujejo objavo 
druge video pravljice na svoji sple-
tni strani. Foto: MH

Uporabniki ob vseh omejitvah pridno obiskujejo knjižnico.


	01str38t
	02str38t
	03str38t
	04str38t
	05str38t
	06str38t
	07str38t
	08str38t_splet
	09str38t_splet
	10str38t
	11str38t
	12str38t
	13str38t
	14str38t
	15str38t
	16str38t
	17str38t
	18str38t
	19str38t
	20str38t
	21str38t
	22str38t
	23str38t
	24str38t

