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V ormoški knjižnici mlade in stare 
vabijo, da poletje preživijo v njihovi 
družbi, ob dobrih knjigah v zuna-
njem zeliščarskem raju, prijetni sen-
ci domačih brajd ali kar v njihovih 
svetlih prostorih, v katere so poletje 
prinesli z zanimivo dekoracijo s pri-
dihom morja. Še posebej zanimivo 
je ob četrtkih (vsakič ob 17. uri), ko 
v njihovi zeleni oazi že tretje leto za-
pored potekajo četrtkovi zeliščarski 
popoldnevi, letos s še bogatejšimi 
vsebinami, saj jih izvajajo v okviru 
projekta Zelena knjižnica. »Zelo 
smo ponosni, da smo se v navezavi 
s hrvaškimi knjižnicami in Društvom 
bibliotekarjev Istre priključili njiho-
vem projektu Zelena knjižnica. Smo 
prva slovenska knjižnica s tem na-
zivom. Sledimo njihovim trendom, 
viziji razvoja, zato smo zeliščarstvo 
razširili z dodatnimi temami, ki krepi-
jo ljudi pri zdravem načinu življenja, 
preživljanju prostega časa in razvoju 
osebnega življenja. Obisk je izjemen. 
Imamo stalno skupino udeležencev, 
ki zeliščarske popoldneve že tretje 
leto zapored redno obiskujejo. Pri-

hajajo pa tudi obiskovalci od drugod, 
od otrok do starejših,« povzame bi-
bliotekarka Marijana Korotaj.

Na dobro obiskanih zeliščarskih 
popoldnevih obiskovalci  z zanima-
njem spoznavajo in širijo znanje o ze-
liščih, zdravilnih in medovitih rastli-
nah, njihovo vrednost v umetnosti, 
prehrani, lekarni, preventivno moč 
pri mnogih zdravstvenih težavah, v 
kozmetične in negovalne namene. V 
četrtek, 16. avgusta,  sta avtorja Pe-
tra in Uroš Dobnikar poleg predsta-
vitve knjige Šola Luči: Pot do Resnice 
izvedla mediacijo z zvočnimi kristal-
nimi instrumenti, predzadnji četrtek 
bo Maja Botolin Vaupotič razkrila, 
zakaj so bile modre ženske srednje-
ga veka preganjane kot čarovnice 
in sežgane na grmadi, prijetna če-
trtkova druženja pa bodo zaključili 
30. avgusta z ogledom botaničnega 
vrta Univerze v Mariboru. A s tem se 
vsebine v okviru omenjenega pro-
jekta še zdaleč ne bodo končale. Pod 
sloganom Modro o zelenem bodo 
namreč govorili še vse koledarsko 
leto. Tako bo sledila cela vrsta oko-

ljevarstvenih in drugih predavanj ter 
vsebin, med drugim bodo čisto zares 
postavili čebelnjak.

Katere knjige so to 
poletje najbolj zaželene

Sicer pa v družbo dobrih knjig v 
knjižnico vsak delavnik med 8. in 16. 
uro, ob četrtkih vse do 19., vabijo 
tudi police s posebnim izborom za 
poletno branje. Letos so knjižničarji 
še posebej skrbno izbrali literaturo 
na vseh oddelkih, od splošnih roma-
nov, kriminalk do leposlovja v tujih 
jezikih ter slikanic in drugih knjig na 
otroškem in mladinskem oddelku. 
Kot opažajo, se z vročimi dnevi pove-
ča izposoja leposlovnih knjig. »Ljudje 
v poletnem času povprašujejo po 
malce drugačnem čtivu, v ospredju 
je predvsem leposlovje. Obisk je do-
ber, z njim smo zadovoljni in upamo, 
da bo tako tudi ostalo,« zadovoljno 
pove direktorica knjižnice Milica Ša-
vora. Po njenih besedah je to poletje 
veliko povpraševanje po z modro 
ptico nagrajeni knjigi Mojce Širok z 

naslovom Pogodba ter biografi ji Mi-
lene Zupančič Kot bi Luna padla na 
Zemljo avtorja Tadeja Goloba. Sicer 
pa se med najbolj izposojenimi knji-
gami najdejo tudi romani, kriminalke 
in drugo.

Poletno branje tudi na 
bazen

Poleg knjižnice pa so tudi letos 
poskrbeli za knjižno polico s pestrim 
izborom gradiva za vse starostne 
skupine ob ormoškem bazenu. Na 
dopust so poslali kar 300 knjig, obi-
skovalci pa lahko izbirajo med revija-
mi, romani v slovenskem, hrvaškem, 
nemškem ali angleškem jeziku ter 
knjigami za otroke in mladino. Kot 
opažajo, se je branje ob vodi lepo 
prijelo.

V knjižnici gredo v korak s časom 
tudi, kar se tiče e-knjig. Nabavili so 
namreč precej kakovostnih novih 
e-knjig, ki so uporabnikom dostopne 
preko portala Bibliobus.

Najboljši dijak preteklega šolske-
ga leta je na podlagi dosežkov postal 
Andraž Čeh, priznanje pa je prejel iz 
rok direktorja Elektra Borisa Soviča 
in ravnatelja Rajka Fajta

Boris Sovič, predsednik uprave, je 
ob tej priložnosti povedal: »Danes 
nagrajujemo odlične dosežke naj-
boljšega dijaka Srednje elektro in ra-
čunalniške šole Ptuj. Iskrene čestitke 
nagrajencu za njegove uspehe z že-
ljo, da mu bo odličnost v šolskem in 
obšolskem delu cilj tudi pri nadaljnjih 
izzivih.«

Ravnatelj Srednje elektro in raču-
nalniške šole Ptuj, Rajko Fajt pa je 
o sodelovanju z Elektrom poudaril: 
»Zelo smo zadovoljni, da se sodelo-
vanje med šolo in gospodarstvom 
razvija v pozitivno smer. Za našo 
šolo to pomeni potrditev, da delamo 
v pravi smeri. Ob tej priložnosti bi se 
rad zahvalil podjetju Elektro Maribor 
za nagrade našim dijakom. Želim si, 
da bi se to sodelovanje ohranilo na 
takem nivoju in da bi se čim več mla-
dih odločilo za ta poklic.«

Foto: arhiv knjižnice Ormož

Poletno vzdušje v ormoški knjižnici
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Ptuj � Najboljši dijak Srednje elektro in računalniške šole

Nagrada in priznanje Andražu Čehu
Družba Elektro Maribor je tudi letos že tradicionalno podelila nagrado za odlične dosežke v izobraževanju najboljšemu 
dijaku Srednje elektro in računalniške šole Ptuj.

Foto: arhiv Elektro Maribor

Druženje v zeleni oazi ormoške knjižnice
V Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož tudi čez poletje ni zatišja. V zeleni oazi so vsak četrtek na sporedu zeliščarski popoldnevi in zanimiva srečanja z različ-
nimi strokovnjaki, predvsem domačini. V družbo dobrih knjig vabijo tudi s policami s posebnim izborom za poletno branje in s knjigami ob ormoškem kopališču.

povečujejo njen občutek zavrženosti. »Stvar me je zadela. To 
me torej čaka, sem pomislila. Takšni večeri. Potikala naj bi se 
po tujih domovanjih, ožigosana kot ženska, ki čaka, da si na 
novo ustvari življenje. Prepuščena drugim, nesrečno poročenim 
ženskam, da se bodo trudile zame, mi nastavljale moške, ki so 
po njihovi presoji očarljivi.« (Str. 170.). A na koncu spozna, 
da je njenega življenja z nekdanjim možem, ki jo je zapustil 
zaradi neke 20-letnice, resnično konec – in da bo s tem dej-
stvom znala živeti. »Ko je tisti večer Mario odšel, sem še enkrat 
prebrala strani, na katerih Ana Karenina stopa smrti naproti, 
in prelistala knjigo o strtih ženah. Med prebiranjem sem se ču-
tila na varnem, nisem bila več kot gospe na tistih straneh, ko 
sem jih brala, nisem več čutila vrtinca, ki bi me vlekel vase. 
Zavedala sem se, da sem tudi že pokopala zapuščeno ženo iz 
svojega neapeljskega otroštva. Moje srce ni več bilo v njenih 
prsih, najine žile so se pretrgale. Revica je spet postala stara fo-
tografi ja, okamnela preteklost brez krvi.« (Str. 188.) »Pozorno 
sem ga pogledala. Res je bilo, na njem ni bilo več ničesar, kar 
bi me zanimalo. Še košček preteklosti ni bil več, bil je le madež, 
odtis, ki ga je pred leti pustila na steni neka roka.« (Str. 190.)

Ocena: 5.
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